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Introduktion
Studeranderådet (ur Stadgar för Sveriges Psykologförbund)
Studeranderådet (SR) är förbundsstyrelsens beredningsorgan i frågor som rör förbundets
studerande. Studeranderådets (SR) tre funktioner är att:
● Samordna studenternas arbete inom förbundet
● Bevaka psykologutbildningens kvalitet, och att främja ett levande samtal kring
psykologprofessionens framtid
● Medverka i förbundets arbete att belysa hur arbetslivets regler och villkor påverkar
studenten i sin kommande yrkesutövning
Studeranderådet ska enligt sin arbetsbeskrivning ta fram en verksamhetsplan vid sitt första
sammanträde efter rådskonferens eller kongress. Den verksamhetsplan som nu läggs fram
som förslag har utformats av Studeranderådets presidium och styrgrupp i enlighet med
Studeranderådets arbetsbeskrivning.

Extern kommunikation
Bakgrund
Många psykologstudenter känner inte till vilka Psykologförbundets Studeranderåd är eller
vad vi gör, likaså är det heller inte helt självklart för studenterna vad Psykologförbundets
lokala studentföreningar (SPFS) gör. Detta riskerar att hämma studenternas möjlighet att få
hjälp av förbundet samt låta sin röst höras när det kommer till frågor som rör
psykologstudenter. Det gör det också svårare att rekrytera studentmedlemmar till
Psykologförbundet, likaså aktiva medlemmar som kan driva Studeranderådet och SPFS
verksamhet. Studeranderådet saknar en strategisk plan om vad vi kommunicerar ut samt
hur, var och när. Det finns i nuläget heller ingen grafisk profil, vilket gör att den externa
kommunikationen ändras från år till år och kan upplevas som spretig.
Därför bör Studeranderådet under 20/21 verka för att skapa en strategisk
kommunikationsplan som omfattar alla olika delar av organisationen och våra olika
kommunikationskanaler. Kommunikationsplanen bör baseras på Studeranderådets syfte, mål
och nyckelord som definierar oss och som sedan blir den röda tråden genom all
kommunikation. Baserat på kommunikationsplanen samt Psykologförbundets existerande
grafiska profil bör en grafisk profil för Studeranderådet och de lokala SPFS:erna tas fram så
att all kommunikation blir enhetlig.
Under verksamhetsåret 19/20 producerade Studeranderådet första avsnittet av podcasten
Psykoakustik med syfte att nå ut med information som är tilltalande för psykologstudenter
och samtidigt marknadsföra Studeranderådet och Psykologförbundet. Studeranderådet bör
jobba vidare med detta projekt under 20/21.
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Under kongressperioden 2020-2023 kommer förbundet att initiera ett arbete med att se
över erbjudandet till alla medlemsgrupper inom förbundet, inklusive studenternas avgifter,
medlemsnytta, organisering och nödvändiga kommunikationsinsatser. Det är av stor vikt att
Studeranderådet arbetar tillsammans med förbundskansliet och förbundsstyrelsen i denna
fråga.
Mål 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för…
● Att fler psykologstudenter ska känna till vad Studeranderådet och SPFS gör
● Att psykologstudenter tidigt under sin utbildning ska komma i kontakt med
förbundet
● Öka anslutningsgraden bland studenter
● Att Studeranderådet ska upplevas som både kul och givande att vara engagerad i
Prioriterade aktiviteter 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för…
● Att upprätta en strategisk kommunikationsplan
● Att upprätta en organisationskarta som omfattar alla delar av organisationen
● Att upprätta en grafisk profil
● Att uppdatera Studeranderådets hemsida
● Att tillsammans med förbundskansliet och förbundsstyrelsen arbeta med frågan om
studentmedlemskap
● Att fortsätta produktionen av podcasten Psykoakustik

Intern organisering, administration och kompetensutveckling
Bakgrund
Psykologförbundets Studeranderåd har idag många medlemmar som engagerar sig ideellt i
organisationen. Det finns ett behov av att se över Studeranderådets organisationsstruktur
och optimera denna för att främja ett hållbart engagemang och ett långsiktigt medlemskap i
Sveriges Psykologförbund. Därför bör Studeranderådet efter avstämning med
Psykologförbundet lämna förslag på hantering av frågan om hur studenternas engagemang
ska organiseras.
Arbetsbeskrivningar för förtroendeposter, årscykler, lathundar för olika återkommande
event eller verksamhet, malldokument och satta strukturer och rutiner för var och hur
digitala dokument lagras så att saker inte försvinner mellan åren är saker som behöver
uppdateras eller som saknas och behöver finnas. Som ny förtroendevald bör det finnas
dokument av detta slag som en kan vända sig till för vägledning. Det saknas även rutiner för
överlämning vilket gör att de kunskaper som aktiva tillgodogör sig i organisationen blir
personbundna. Därför bör Studeranderådet ta fram rutiner för att kompetenser och
kunskaper ska stanna kvar inom organisationen. Vidare så finns det idag information som är
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värdefull för alla förbundets studentmedlemmar men som tenderar att vara centraliserad,
instängd och allmänt svårtillgänglig.
Det behövs även en strategisk plan för organisationskultur och internkommunikation på
ledningsnivå, exempelvis när det kommer till möten och avstämning. I detta ingår även
kommunikation mellan Studeranderådet, SPFS, förbundskansliet och förbundsstyrelsen.
Det ska även kännas lustfyllt och givande att vara engagerad i Studeranderådet, något som
kan främjas av en utvecklad kompetensutvecklingsverksamhet.
Mål 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för…
● Att information inom organisationen ska bli mer lättillgänglig
● Att aktiva medlemmar ska veta vad som förväntas av dem
● Att aktiva medlemmar ska utvecklas av sitt engagemang
● Att aktiva medlemmar ska få möjlighet att lära känna andra aktiva bättre
Prioriterade aktiviteter 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för...
● Att se över Studeranderådets styrdokument och arbeta fram ändringsförslag
● Att uppdatera och ta fram olika vägledningsdokument för Studeranderådets
verksamhet, såsom arbetsbeskrivningar för förtroendeposter, lathundar och SPFS
handbok för att kunna stötta aktiva medlemmar i att sköta sitt uppdrag
● Att etablera överlämningsrutiner för SPFS, Studeranderådet och FS-representanter
● Att utveckla kompetensutvecklingsverksamheten inom Studeranderådet
● Att främja och facilitera utbyten mellan SPFS, både inom organisations, -professions-,
och utbildningsfrågor
● Att förbättra kommunikationen mellan Studeranderådet, SPFS, förbundskansliet och
förbundsstyrelsen

Samverkan
Bakgrund
För att Studeranderådet ska fylla sina tre funktioner (se introduktion) är Studeranderådet i
ständig samverkan med olika organ, bland annat Saco Studentråd, Nordiska
Psykologförbundens Samarbetskommitte Studenter (SAKS), Nordic Psychology Students
Conference (NPS), European Federation of Psychologists’ Association (EFPSA),
Psykologförbundets kansli och styrelse, interprofessionella nätverk, studierektorsmöten och
Psykologstudent Sverige.
Vidare så har styrgruppen under verksamhetsåret 18/19 och 19/20 arbetat med
upprättandet av ett mentorskapsprogram för att ge psykologstudenter möjlighet att möta
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legitimerade psykologer, såväl yrkesverksamma som pensionerade, för inspiration och
kunskapsutbyte.
Mål 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för…
● Bibehålla och fortsätta kontakten med redan existerande samverkansorgan
● Upprätta kontakt med nya samverkansorgan om det anses aktuellt och relevant
● Ge psykologstudenter möjlighet att möta legitimerade psykologer, såväl
yrkesverksamma som pensionerade, för inspiration och kunskapsutbyte
Prioriterade aktiviteter 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för…
● Att ha kontinuerlig kontakt med och bevaka aktivitet hos relevanta samverkansorgan
● Att delta på aktiviteter och evenemang där det uppfattas som relevant för
Studeranderådet
● Lansera Studeranderådets mentorskapsprogram

Föra psykologstudenternas talan
Bakgrund
En av Studeranderådets uppgifter är att bevaka utbildningens kvalité och att främja ett
levande samtal kring psykologprofessionens framtid, samt medverka i förbundets arbete att
belysa hur arbetslivets regler och villkor påverkar studenten i sin kommande yrkesutövning.
Under verksamhetsåret 19/20 uppstod ett behov av att tydliggöra hur Studeranderådet ska
arbeta med dessa frågor. Under 20/21 bör därför Studeranderådet tillsammans med
Psykologförbundet konkretisera hur Studeranderådet i framtiden ska arbeta med
arbetsmiljöfrågor och studiebevakning.
Det finns även ett behov av att tillsammans med SPFS och FS utreda hur studenternas röst
blir representerade i olika organ, hur informationsflödet ser ut och hur frågorna förankras.
För att underlätta detta arbete ser Studeranderådet ett behov av att upprätta ett
Åsiktsprogram där Studeranderådets åsikter i frågor som rör psykologstudenter finns
samlade. Åsiktsprogrammet är tänkt att fungera som vägledning för Studeranderådets
representanter i organ inom Psykologförbundet (exempelvis Förbundsstyrelsen och
Kongressen) men också i organ inom sammanslutningar där Studeranderådet är medlem
eller intressent, såsom SAKS, EFPSA, Saco Studentråd och studierektorsmöten. I
åsiktsprogrammet kan även Psykologförbundets studentmedlemmar och andra intresserade
få svar på vad Studeranderådet har för åsikter i olika frågor som rör psykologstudenter.
Det är inte alltid fallet att det finns en aktiv lokal studentförening (SPFS) vid varje universitet.
Det finns därför ett behov av att undersöka hur Studeranderådet når ut till alla universitet,
oavsett om det finns en SPFS eller inte, för att säkerställa representativitet.
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Studeranderådet bör också arbeta för att lyfta psykologstudenternas röst i samhällsdebatten
samt i sammanhang relevanta för psykologer, såsom exempelvis Psykologtidningen.
Mål 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för…
● Att förtydliga och konkretisera hur Studeranderådet bäst tillvaratar studenternas
intressen och för deras talan i olika organ
● Att psykologstudenternas röst lyfts i
opinionsbildande syfte
● Att Studeranderådets arbete med utbildningsbevakning tydliggörs och konkretiseras
● Att Studeranderådets arbete med arbetsmiljöfrågor tydliggörs och konkretiseras
● Att fungera som remissinstans för Psykologförbundet
Prioriterade aktiviteter 2020/2021
Under 2020/2021 ska Studeranderådet verka för…
● Att upprätta Studeranderådets åsiktsprogram
● Att skriva minst en artikel i Psykologtidningen/andra relevanta sammanhang
● Att läsa de remisser som inkommer och vid behov förmedla synpunkter till
förbundsstyrelse
● Att se över hur Studeranderådet når ut till studenter vid alla universitet, oavsett
SPFS aktivitetsnivå
● Att följa upp Studeranderådets antagna motioner kongressen 2020
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