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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Studeranderådets verksamhetsplan 2020/2021 fastställer att det finns ett behov att upprätta
ett dokument (kallat åsiktsprogram) med ställningstaganden kring olika frågor som rör
psykologstudenter, i syfte att verka vägledande för Studeranderådets representanter i organ
inom Psykologförbundet (exempelvis Förbundsstyrelsen och kongressen) men också i organ
där Studeranderådet är medlem eller intressent, såsom SAKS, EFPSA, Saco studentråd och
studierektorsmöten. Under verksamhetsåret startades en arbetsgrupp, “Föra
psykologstudenternas talan”, för att arbeta med detta och andra frågor gällande
bevakningen och förmedlingen av psykologstudenternas intressen.

Under året framkom ett tydligt behov av att förankra eventuella ståndpunkter i ett
åsiktsprogram hos studentpopulationen. Studeranderådet har inte tidigare kontinuerligt
samlat in studenternas åsikter, och arbetsgruppen såg ett behov av att utveckla ett
instrument för detta. Då Studeranderådet endast är ett råd och inte en egen förening
konstaterade arbetsgruppen efter diskussion att det är svårt för Studeranderådet (i
nuvarande organisering) att ha ett helt eget åsiktsprogram då det kontinuerligt skulle behöva
förankras med förbundsstyrelsen. I och med detta ansåg arbetsgruppen att behovet inte låg
så mycket i ett tydligt åsiktsprogram, utan snarare i att förankra Studeranderådets arbete
tydligare hos studenterna. I och med detta syfte valde arbetsgruppen att byta namn på
arbetet, och det presenterades på Stormötet under tituleringen “Opinionsprogrammet”.

Efter vidare diskussioner med förbundsstyrelse och kansli beslutades det att kalla enkäten
för “Studentenkäten” då rubriken “Opinionsprogrammet” fortfarande sågs ge ett sken av att
Studeranderådet skulle driva självständig opinion separat från förbundet, när dokumentet
egentligen främst handlar om att förankra Studeranderådets verksamhet i
studentmedlemmarnas åsikter.

1.2 Syfte
Studentenkäten ämnar att kontinuerligt och på ett systematiskt sätt samla in aktuella data
kring studenternas åsikter i aktuella och relevant frågor för Studeranderådet. Detta för att
säkra att Studeranderådets arbete är förankrat i studenternas behov, och för att
uppmärksamma Studeranderådet på vad studenterna upplever som viktiga frågor. På så vis
understödjer studentenkäten Studeranderådet i att föra psykologstudenternas talan på ett
kraftfullt och trovärdigt vis. Dokumentet är menat att användas vägledande för de frågor som
Studeranderådet driver genom exempelvis motioner, kommunikation gentemot
förbundsstyrelsen, debattartiklar, med mera.

1.3 Process
Arbetsgruppen beslutade i linje med syftet att utforma en väl genomarbetad enkät som
skulle kunna användas upprepade gånger från verksamhetsår till verksamhetsår. Det första
steget i processen var att arbetsgruppen gick ut till samtliga lokala studentföreningar och
bad dem komma med input kring vilka frågor de upplevde var viktiga. Därefter
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sammanställde arbetsgruppen studentföreningarnas input och förde en egen diskussion
kring vilka frågor som borde inkluderas i enkäten och hur utformningen skulle se ut. Därefter
fortskred arbetet i iterationer tills att ett första skarpt utkast var på plats. Utkastet test-kördes
sedan med hela styrgruppen och med ett par aktiva i studentföreningar där de fick komma
med feedback på själva utformningen av enkäten. Efter mindre korrigeringar skickades
enkäten ut till alla studerandemedlemmar och spreds i Studeranderådets kanaler. Totalt
svarade 101 studenter på enkäten och resultaten finns sammanställda nedan.

1.4 Vision och lärdomar
1.4.1 Vision
Arbetsgruppens vision är att Studentenkäten blir ett återkommande projekt. På så sätt kan
även Studentenkäten stärka sitt varumärke och få in ännu fler svar för att på bästa sätt
kunna representera psykologstudenterna i Psykologförbundet. Den aktuella
sammanställningen tänker vi ska vara ett instrument för förståelse och representation, som
kan verka vägledande i frågor som studeranderådet driver, och ämnar driva i framtiden.
Enkäten är också tänkt att endast genomgå mindre förändringar, för att kunna jämföra
resultaten över tid. Självklart så kan den dock anpassas vid förändringar i utbildningen,
professionen, förbundet och studeranderådet.

1.4.2 Lärdomar
Eftersom en ganska stor del av verksamhetsåret gick åt till att klargöra syfte, utformningen
av enkäten samt att skapa en process för denna utformning, så fick vi inte så mycket tid över
för utvärdering av processen och enkäten. Det är också svårt när det inte finns en tidigare
enkät att jämföra med. Om projektet blir återkommande så skulle det vara bra att lägga lite
fokus på att utforma ett hållbart, strukturerat sätt att utvärdera enkäten på. Vidare så verkar
det som att majoriteten av de som deltog i enkäten kom från mailutskicket, då 80% av
svaren inkom innan information om enkäten gått ut på sociala medier.
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2. Resultat
Nedan följer resultaten från studentenkäten. Enkäten innefattar både frågor som
Studeranderådet anses ha mandat för att driva (som frågor kring arbetsmiljö) och frågor där
vi har ett mindre mandat men där vi upplever att många studenter har en önskan om att vi
ska driva dessa (som frågor om utbildningens innehåll). Om något resultat eller någon fråga
är otydlig rekommenderar vi att ni går tillbaka till den faktiska enkäten och tittar på frågorna
och svarsalternativen. I regel indikerar ett hög värde att man instämmer, är positiv eller öskar
med av något.

2.1 Utbildningspolitiska frågor
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2.2 Sveriges Psykologförbund
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2.3 Studeranderådet och lokala studentföreningar
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2.3.1 Vilka frågor tycker du är viktigast att Studeranderådet driver?

2.3.2. Har du förslag på frågor som du tycker att studeranderådet borde driva
som inte fanns representerade ovan? Skriv ditt/dina förslag nedan:
● Höja studenternas status och inflytande i förbundet.
● Starkare skydd och mer anpassningar för studenter med funktionsnedsättning
● Politisk neutralitet i utbildningen, föreläsare som en viss politisk åsikt som god och

motsatsen som ond skapar värden som inte är förenliga med att se individen och dess
problem (oavsett socioekonomisk status). Genus/värdegrund får för mycket plats och
saknar även det en evidens för en vetenskapligt grundad utbildning.

● Mer digitala inslag även när Corona är över! Finns mkt som egentligen inte behöver vara
på plats exempelvis föreläsningar skulle kunna vara livesända också!

● Sprida kunskap fast då endast kring professions och fackliga frågor (hemsida, sociala
medier, arra föredrag/workshops m.m).

● Höja kraven på utbildningen under de första åren
● Att få tillbaka egenterapi, att alla ska ha möjlighet att testa båda terapiinriktningar ifall

man vill
● Arbetsförmedlingen känner inte till psykologassistent-arbete som sökbar tjänst, det

borde verkligen ändras på.
● Samverkan mellan universitet och studenter för utbyte!
● Jag skulle önska mer information om olika karriärmöjligheter! Det finns ju massor, men

ingen konkret lista, det hade varit bra. Och intervjuer där olika yrkesverksamma berättar
om sitt jobb, sånt är otroligt intressant.

● Utveckling inom yrkeskåren gällande HBTQI+ frågor. Ofta stor brist bland de som ej
studerat på länge.

● Psykologprogrammet jag går har haft bra moment och delar men jag känner en stor
besvikelse över dess fundamentala brister. Det har saknats undervisning i de mest
grundläggande kunskaperna, nämligen träning i väldigt grundläggande färdigheter som
hur för man en valid argumentation, hur kan man analysera argument på ett strukturerat
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sätt, hur avgör man vad som bara är retorik eller stilistiska knep kontra innehåll. Om
man saknar dessa verktyg blir det naturligtvis väldigt svårt för studenter att "kritiskt
granska" olika aspekter eller ens läsa om olika teorier och inriktningar samt diskutera
dem på seminarium utan att det bara blir en total godtycklighet i form av tyckande. Det
är som att man har fyllt på vatten i en bägare utan att försäkrat sig om att det inte är hål i
botten, heltokigt. Jag förstår att det är en fråga om prioritering osv i vad som lärs ut men
enligt mig har detta en så betydelsefull inverkan på all annan undervisning på
programmet att man måste ha med det. För hur ska vi kunna diskutera olika ämnen om
vi inte vet hur man diskuterar utöver "jamen jag tycker så”.
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2.4 Internorganisatoriska frågor
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2.5 Psykologassistenttjänsten
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2.6 PTP-frågor
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