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Val till Studeranderådet och suppleant i förbundsstyrelsen 
Studeranderådets valberednings förslag 

 

 Valberedningens uppdrag 

Arbetsbeskrivningen för Studeranderådet anger att “Studeranderådet utgör 
valberedning till förtroendeposter inom förbundet som innehas av studenter. 
Studeranderådet bereder nomineringarna till de val som sker på förbundets kongress 
eller rådskonferens”. 
Kongressen/rådskonferensen föregås enligt praxis av en separat process där en intern 
valberedning för Studeranderådet samlar in nomineringar som stormötet sedan röstar 
om. 

 

 Valberedningens arbetsprocess 

Studeranderådets valberedning hade sitt uppstartsmöte den 27/10-2021 och har 
därefter haft regelbunden chattkontakt samt träffats regelbundet online under 
verksamhetsåret. Inledningsvis formulerade vi vårt uppdrag vilket löd: Att genomföra en 
transparent och demokratisk process som leder till ett kompetensbaserat förslag baserat på 
organisationens behov. Under arbetet har vi utgått från boken Ordning och Bereda: 
handbok för en kompetensbaserad valberedning av Anna Bergkvist och Josefine 
Qvarfordt.  

Valberedningen undersökte genom att läsa i stadgar samt kontakta sittande 
studeranderepresentanter i Psykologförbundets förbundsstyrelse vilka poster som var 
aktuella att tillsätta under årets val. Genom kontakt med kansliet och tillgång till 
dokument från föregående valberedning har vi kunnat återanvända och anpassa 
befintliga kompetensprofiler för samt texter som beskriver de olika posterna. Utifrån 
profilerna skapades även intervjumallar.  

Två av valberedningens ledamöter hade även ett möte med Studeranderådets 
ordförande inför stormötet, och en av ledamöterna deltog under ett 
styrelsenätverksmöte för att informera om valet bland representanterna för lokala SPFS.  

Nomineringsperioden för val till de utlysta förtroendeposterna ägde rum mellan 10 
januari och 12 februari 2022. På hemsidan publicerades det information om samtliga 
utlysta poster och kandidaterna fick fylla i ett nomineringsformulär. Detta följdes av 
intervjuer med samtliga nominerade, där en i valberedningen deltog per intervju. 
Intervjuerna bedömdes sedan utifrån kompetensprofilerna. Helgen 26-27/2-2022 
träffades valberedningen på plats för att genomföra bedömning av intervjuerna och 
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kandidaterna utifrån kompetensprofilerna. Därefter så kontaktades kandidaterna med 
information om förslaget och stormötet.  

För att marknadsföra valen använde vi oss flitigt sociala medier och ett direktmail 
skickades till alla förbundets studerandemedlemmar. Vi tog även kontakt med 
personer vi trodde skulle passa till uppdragen, och hörde oss för om någon ur den 
sittande styrelsen ville omkandidera. 

Den 5 mars 2022 skickades vårt förslag ut till medlemmarna tillsammans med övriga 
handlingar inför stormötet 19-20 mars 2022. 

Under stormötet presenterade valberedningen sina förslag för respektive post samt 
motkandidaturer som hade kommit in på förhand. Därefter gavs kandidaterna 
möjlighet att presentera sig själva à tre minuter, följt av tre minuters frågestund. Efter 
det fanns möjlighet för golvnomineringar från dem som närvarade på stormötet. De 
som golvnominerat sig gavs möjlighet att presentera sig själva à tre minuter följt av tre 
minuters frågestund. 

Därefter röstade stormötets mötesdeltagare via avidentifierade Google forms. Rösterna 
räknades av på mötet valda rösträknare. När rösterna räknats tillkännagavs resultatet 
och vi fortsatte med nästa val tills dess att alla valen var genomförda. Varje kandidat 
blev enhälligt vald. 

 

Ordförande Sveriges Psykologförbunds Studeranderåd:  

Therese Fröman 

Valberedningens motivering lyder: 

“Till posten som ordförande i Studeranderådet föreslår valberedningen Therese 
Fröman. Therese är 28 år gammal och läser termin 8 vid Karlstads universitet. Therese 
var med och startade upp SPFS i Karlstad och har även suttit som ledamot i styrgruppen 
under det gångna verksamhetsåret, och har genom dessa uppdrag visat på ett stort 
intresse för frågor som rör psykologstudenter. Genom att planera och arrangera 
evenemang för studenter samt genom de styrelseuppdrag hon innehaft har Therese 
visat att hon är strukturerad. Therese är van att ta en ledande roll och visar på god 
förmåga till samarbete genom att känna av vad gruppen behöver, lyfta in olika 
perspektiv och bidra så att alla kommer till tals. Therese har både knutit kontakter inom 
och utanför organisationen, marknadsfört evenemang i lokala SPFS, samt har god 
erfarenhet av och kunskaper om gruppsykologi och teamutveckling, som hon även 
använder och delar med sig av i Studeranderådet. Det är med stor glädje 
valberedningen föreslår Therese Fröman till ordförande för Psykologförbundets 
Studeranderåd.” 
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Vice ordförande Sveriges Psykologförbunds Studeranderåd: 

Wilma Granander Schwartz 

Under Studeranderådets stormöte golvnominerades Wilma till vice ordförande för 
Studeranderådet och erhöll Studeranderådets förtroende för detta uppdrag. Såhär 
beskriver hon sig själv: 

“Mitt namn är Wilma Granander Schwartz, jag är 22 år gammal och läser termin 8 på 
psykologprogrammet vid Karlstads Universitet. Jag har jobbat som vice butikschef för 
campusbokhandeln i Karlstad det senaste året, men precis påbörjat min tjänst som 
psykologassistent inom öppenpsykiatrin. Jag var med och startade upp 
Psykologförbundets studentförening i Karlstad under hösten 2020 och har sedan dess 
suttit med som ledamot med ansvar för vår marknadsföring och våra sociala medier. Det 
har varit en otroligt rolig och givande tid, där jag har fått lära mig hur en styrelse fungerar 
från grunden. Jag har ett stort intresse för frågor som rör utbildningen och 
psykologstudenter och vill fortsätta fördjupa mitt engagemang. Som vice ordförande för 
Studeranderådet hoppas jag kunna bidra till att öka kännedomen om Studeranderådet och 
förbundet bland psykologstudenter. Min bild är att, om man inte är engagerad i en SPFS, 
inte riktigt vet vad vi håller på med och varför vi finns, vilket ju egentligen är en 
förutsättning för vårt arbete. Jag tackar ödmjukast för förtroendet jag fått från 
Studeranderådets stormöte och ser fram emot det kommande verksamhetsåret.” 

 

Suppleant för studerandeledamot i Sveriges Psykologförbunds förbundsstyrelse: 

Maja Straht 

Under Studeranderådets stormöte golvnominerade Maja sig till studerandesuppleant i 
förbundsstyrelsen och erhöll Studeranderådets förtroende för detta uppdrag. Såhär 
beskriver hon sig själv:  

“Mitt namn är Maja Straht, är 27 år gammal och tog examen från psykologprogrammet 
vid Lunds universitet i juni 2021. Sedan dess har jag varit förtroendevald och 
heltidsarvorderad vice ordförande för Saco studentråd och kommer till hösten vara 
verksam som PTP-psykolog. Jag började mitt engagemang i Psykologförbundet redan 
2016 som ordförande för den lokala studentföreningen i Lund och blev sedan 
ordförande för Studeranderådet under verksamhetsåret 20/21. Jag har suttit med i 
arbetsgruppen för SR organisering tillsammans med representanter från 
förbundsstyrelsen vilket har gett mig en fördjupad förståelse för förbundsstyrelsens 
arbete och studerandesuppleanternas roll i detta. Jag har ett stort intresse för 
professionsfrågor och fackliga frågor och vill gärna, inom ramen för uppdraget som 
studerandesuppleant, bidra i dessa frågor utifrån mina erfarenheter inom 
studentrörelsen, organisationsutveckling och påverkansarbete. Jag har ett konstruktivt 
förhållningssätt, god samarbetsförmåga och drivs av att bredda min egen kunskapsbas 
med nya perspektiv. Jag ser mycket fram emot att ta mig an detta uppdrag och tackar 
Studeranderådet för förtroendet.” 
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Leo Rehnberg, Malva Bergvall, Maja Straht 
Valberedningen för Sveriges Psykologförbunds Studeranderåd 
2022-03-31 

 


