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har bestått av Louise Rönnqvist (ordf.), Agneta Herlitz (v. ordf.), Mikael Johansson
(sekr.), Boo Johansson, Peter Juslin, Ann-Charlotte Smedler och Maria Tillfors.
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Ny ledamot i NK för psykologi. Den 17 mars 2016 beslutade Akademistyrelsen att utse
Anna Stigsdotter Neely, professor i psykologi, Karlstads universitet, som ny ledamot i
NK för psykologi för perioden 17 mars 2016 till 31 december 2018 (fyllnadsval).
Den 20 oktober 2016 genomfördes det traditionella symposium som anordnas av
Nationalkommittén för Psykologi, i sammarbete med vinnaren av priset till bästa yngre
forskare år 2015. Årets symposium, To fear or not to fear? Mechanisms of fear and
safety learning, genomfördes i KVAs lokaler. Inviterade talare vid symposiet var
förutom 2015 års vinnare Armita Golkar, Karolinska Institutet och University of
Amsterdam, Netherlands, samt dennes tidigare bi-handledare, Andreas Olsson,
Karolinska Institutet (tillika moderator); Emily Holmes, Karolinska Institutet, also
Visiting Professor in Clinical Psychology at the University of Oxford, and holds a
Honorary Appointment at the MRC Cognition and Brain Sciences, Cambridge, UK;
Merel Kindt, University of Amsterdam, Netherlands; Grit Hein, University of Zurich,
Switzerland. Symposiet väckte stort intresse och var mycket välbesökt med 150
deltagare och genererade många positiva omdömen. Symposiet genomfördes med
ekonomiskt stöd som erhållits från Riksbankens Jubileumsfond (40tkr) till vilka
Nationalkommittén för psykologi riktar ett speciellt tack. Nationalkommittén för
psykologi vill även framföra uppskattning till KVA för administrativt, materiellt och
immateriellt stöd vid genomförandet av symposiet.
En vinnare av priset till bästa yngre forskare i ämnet psykologi har även utsetts för
Kungl. Vetenskapsakademien är huvudman för de svenska nationalkommittéerna • HTTP://KVA.SE/NATIONALKOMMITTEER
The Royal Swedish Academy of Sciences administers the Swedish national committees • HTTP://KVA.SE/NATIONALCOMMITTEES

2016. Priset finansieras av landets psykologiinstitutioner med forskarutbildning samt av
Sveriges Psykologförbund. Vinnaren utsågs efter sedvanligt förfarande där samtliga av
landets institutioner som bidragit till prissumman nominerat kandidater, vilka därefter
bedömts av en priskommitté utsedd av Nationalkommittén som bestod av Maria Tillfors
(ÖU), tillika ordförande och koordinator för kommittén, Birgitta Berglund (SU), Boo
Johansson (GU) samt Anna Stigsdotter Neely (KaU). Sex kandidater var nominerade
och priskommittén förslag till vinnare av 2016 års pris var Marcus Lindskog
Psykologiska institutionen, Uppsala universitet. Motiveringen av priset lyder: ”Marcus
Lindskog undersöker i sin doktorsavhandling ”Is the intuitive statitician eager or lazy?
Exploring the cognitive processes of intuitive statistical judgement” på ett teoretiskt
elegant och systematiskt sätt två modeller för hur människan bearbetar numerisk
statistisk information. Lindskog bidrar här med ny, fördjupad kunskap om kognitiva
processmodeller rörande numerisk bedömning. Ansatsen är teoriutvecklande och
befinner sig i forskningsfronten, samtidigt som resultaten har god potential för framtida
praktiska tillämpningar. I sin fortsatta forskning har Lindskog, genom sina
publikationer och egna forskningsanslag, visat prov på en imponerande produktivitet
och självständighet. Han är föredömligt konsekvent i sitt kunskapssökande, samtidigt
som han framgångsrikt har vidgat sitt forskarfokus mot numerisk förmåga ur ett
utvecklingsperspektiv. Marcus Lindskog är en synnerligen lovande och målinriktad
forskare – och en mycket värdig mottagare av Nationalkommitténs vetenskapliga pris i
psykologi till yngre forskare år 2016.”
Nationalkommittén för Psykologi beslutade enligt priskommitténs förslag. Marcus
Lindskog har tillsammans med sin tidigare handledare (Professor Peter Juslin) av
Nationalkommittén inbjudits att anordna ett symposium på avhandlingens tema under
hösten 2017.
Nationalkommittén har under året, med stöd från Sveriges Psykologförbundet,
nominerat Armita Golkar, PhD i Psychology vid Karolinska Institutet, och Post-doc vid
University of Amsterdam, till Comenius Early Career Award 2017, som delas ut av
European Federation of Psychologists’ Association (EFPA). The Comenius Early Career
Psychologist Award was given to EFPA by the Union of Psychologists’ Associations of
the Czech Republic (UPA CR), to be awarded to a young psychologist from Europe who
has made an original contribution to psychology as a science and profession.
Vidare har Nationalkommittén under året, med stöd från Sveriges Psykologförbundet,
nominerat Claes von Hofsten, Professor emeritus vid Psykologiska institutionen,
Uppsala universitet, till Wilhelm Wundt – William James Award 2017, som delas ut av
American Psychological Association (APA). Till nominering tillfogades tre supporting
letters från 1) Professor Rachel Keen, University of Virginia, USA, 2) Professor
Richard Aslin, University of Rochester, USA, samt 3) Professor Oliver Braddick,
University of Oxford, UK. The Wundt-James Award is given to a psychologist who is
recognized internationally as having made a substantial and original contribution to
European and North American psychology as a science or a profession and whose
contributions are documented by international recognition.
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Kommittén har under året utarbetat ett dokument som rör forskningsetiskvägledning och
rekommendationer för att underlätta för landets institutioner som ansvarar för att
forskningsetiska principer följs vid genomförande av examensarbeten. Texten
”Forskningsetik: Vägledning för examensarbeten på grund- och avancerad nivå” finns
nu publicerat på NK:s hemsida, tillsammans med ett kompletterande dokument
”Etikdeklaration inför examensarbete”, som inkluderar en explicit checklista att fyllas i
av respektive handledare och student innan det att examensarbeten påbörjas.
Kommittén har konstaterat att antalet doktorander på landets forskarutbildningar
tenderar att minska och kommittén har därför påbörjat en inventering över hur
finansieringssituationen för doktorander sett ut under den senaste femårsperioden
(2011-2016) vid landets lärosäten. Vidare, att belysa och dokumentera de riktlinjer och
kvalitetskrav som ställs på doktorsavhandlingar i relation till andelen (obligatoriska)
kurspoäng. Detta inventeringsarbete avser inkludera samtliga institutioner i landet där
man kan disputera i ämnet psykologi, men är ej slutfört. Kommittén följer likaledes
fortlöpande UKÄ:s kvalitetsundersökning av Svensk forskarutbildning.
Kommittén har under året bistått konsultativt i frågor som rör befordringsärenden.
Kommitténs hemsida har fortlöpande uppdaterats med avseende på innehåll och aktuell
information via länkar, se http://sncfp.psychology.su.se/
Verksamheten inom kommittén kan som helhet konstateras vara av central betydelse för
samordningen av ämnet på nationell nivå, samt för en fortsatt konstruktiv utveckling av
psykologiämnet.
Umeå 31/3 2017
Louise Rönnqvist
Professor, ordförande
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