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Årgång 15. 2:2012

Senior
Psykologen

   Rapport 
från årsmöte och studiedagar i Uppsala   

Kära kollegor!
Föreningens gemensamma studiedag med åtföljande årsmöte i Uppsala 
blev vårsäsongens ”Grande finale” med spännande föreläsare och 
intresserade deltagare. På sidorna 2—6 får du referat och bildkavalkad 
över händelserna. 

Hans-Olof Lisper har läst Bodil Jönssons nya bok och ger sina        
kommentarer på sidorna 7—9. Därefter mycket att läsa i Rapporter 
från regionerna på sidorna 10—21.

Åtskilligt finns alltså att ta del av i detta nummer och nu börjar en ny 
givande säsong med spännande program i våra fyra regioner, sidorna 
22—23.

Brita Tiberg, ordförande
brita.tiberg@telia.com
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Seniorpsykologernas 
studiedag och årsmöte i Uppsala
Det var ett minst sagt varierande  
och spännande program som Norra 
regionens planeringsgrupp hade 
sammanställt åt oss. Vi fick höra om 
reservdelsmänniskan, om bemötan
de av våld i relationer, om minne och 
sjöhästar, forskningsrapporter och 
om pågående arbeten vid Uppsala 
universitet, för att nämna några av 
inslagen. Det hela ägde rum i början 
av maj i de alldeles nya institutions
lokalerna bakom Slottet och invid 
Botaniska trädgården. Birgit Lundin 
och UllaBritt Selander refererar.

Omfattande 
forsknings
verksamhet
Prof. Peter Juslin, ställföreträdande 
prefekt, berättade sedan om pågå-
ende forskning vid institutionen. Där 
sker forskning inom områden som 
rörelse  per ception, ekologisk psykologi, 
musik  psykologi, kognitions- och min-
nesforskning, klinisk och biologisk 
psykologi och utvecklingspsykologi. 
Han nämnde särskilt spädbarnslabo-
ratoriet som studerar sensomotorisk, 
kognitiv- och moralutveckling samt 
autism hos spädbarn. Beslutsfattande 
är ett annat forskningsområde där 
man tittar på om människors beslut är 
rationella och förnuftiga, vilka risker 
som finns vid beslutsfattande m.m.

Transplantation – 
ett känsloladdat 
ingrepp  
En mer omfattande presentation fick 
vi av docent Margareta Sanner som 
berättade om sitt projekt: ”Reserv-
delsmänniskan – psykologi och etik 
i transplantationsverksamhet”. Hon 
deltog i en statlig utredning som skulle 
fastställa vilken ”död” vi skulle ha i 
Sverige – hjärtdöd eller hjärndöd? 1988 
slog man fast att begreppet ”hjärn-
död” skulle gälla. Det kom att betyda 
mycket för transplantationstekniken. 
Man kunde nu hålla donatorn vid liv 
till dess man tagit ut de organ som 
skulle transplanteras.

Dagen inleddes med att ordförande 
Brita Tiberg  hälsade oss, c:a 50-ta-
let deltagare, välkomna och framförde 
ett stort tack till programkommittén 
för allt arbete med studiedagen och 
till institutionen för den positiva och 
generösa inställning man visat oss se-
niorer.

Stf prefekt Peter Juslin berättade om vad 
som tilldrog sig på institutionen.

Vår ordförande Brita Tiberg hälsade 
ett 50-tal deltagare välkomna. Birgit 
Hansson, tidigare ordf. i Psykolog-
förbundet, valdes till ordförande för 
årsmötet.
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I detta nummer:

Margareta har gjort största delen 
av sin forskning inom detta område 
och doktorerade inom medicinsk fa-
kultet. Ämnet väcker många frågor 
av emotionell natur. Det handlar om 
mänsklig identitet, gräns mellan män-
niska och djur. Vad får man göra med 
oss efter döden? Frågor kring givare – 
mottagare – förmedlare.

Det sker c:a 120 donationer per år 
i Sverige men det är brist på donato-
rer. Många säger nej och anhöriga har 
vetorätt vid förfrågan. Om inget finns 
skrivet är transplantation tillåtet. Hud, 
ögon och hjärta är svårast att få dona-
tor till. Det verkar vara lättare att säga 
ja till obduktion än till donation. C:a 
75 procent är negativa initialt. Man 
vill värna om den enskildes värde, 
tankar om att det är otäckt att skära 
i kroppen, det går emot naturen, mot 
Guds vilja, motvilja mot att ge bort 
organ,” tänk om de behövs senare”. 
Ofta är det unga som tänker så.

Vid transplantationer vill man att 
det helst ska vara från en anhörig, sen 
av avliden, sen ett konstgjort organ och 
sist från djur. Det görs en bedömning 
av organets biologiska ålder innan det 
transplanteras.

Perspektiv på 
kunskapssökande
Docent Hans-Olof Lisper fokuserade 
på frågor kring forskning, pedagogik 
och förändringsmöjligheter inom vård, 
skola och omsorg. Han ställde frågan 
om man ska fokusera på tillämpad 
psykologi eller psykologi för tillämp-
ning. Vilket perspektiv eller kunskaps-
sökande väljer man?

Han framhöll att vidareutbildning 
för personal inom dessa vårdsektorer 
bör trycka på hur man handskas med 
konkreta situationer. Att man utgår 
från typiska händelseförlopp och fun-
derar över vilken ny kunskap behövs 
för att handskas bättre med liknande 
situationer.

Han pekade på tre nivåer av kunskap: 
filosofi, ämneskunskap och hand ling. 
Som exempel tog han vårdpersonal som 
behöver den medicinska delen dvs kun-
skap om människokroppen men också  
kunskap om relationer och bemötande. 
Tyst kunskap är då någon gör rätt helt Fortsättning nästa sida

omedvetet och spontant. Alla ser det 
som sker men ingen har ord för att be-
skriva vad de ser eller vad som sker.

Plikten att vidare
befordra kunskap
Hans Åberg, psykolog och psykote-
rapeut, har i över 15 år arbetat med 
män med våldsproblematik. framför 
allt på Mansmottagningen i Uppsala. 
Han har mött c:a 600 män och ett 
50-tal kvinnor. All den kunskap som 
han samlat på sig under åren har väckt 
frågan hos honom: ”Kan jag skriva en 
bok om detta”? Han kom fram till att 
det var en plikt att försöka eftersom 
han anser att han kan detta område.

Vi fick en inblick i vad han fokuse-
rar på i sitt arbete med patienterna:

 Att relatera till våldet, dvs att koppla •	
till tidigare liv och eventuella egna 
upplevelser av våld till nuvarande 
våldshandlingar.
 Att göra en våldsanamnes. Finns en •	
våldsproblematik? Erfarenheter av 
att ha utövat våld?
 Typ av våld: psykiskt, fysiskt, sexu-•	
ellt, ekonomiskt? 
 Finns behandlingsmöjlighet? Rörlig-•	
het? Föreligger hinder? Missbruk?

Hans avslutade med att betona hur 
viktigt förhållningssättet är mot klien-
ten och där respekten är huvudsaken.

Margareta Sanner redogjorde för sitt pro-
jekt rörande ”reservdelsmänniskan”.

Hans Åberg berättade om sina erfarenhe-
ter från 600 män med våldproblematik.
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Fortsättn. från föreg. sida

Årsmöte och studiedag  Lund

bakre hippocampus pekar fynden på 
att bakre hippocampus är involverad 
i spatialt minne. Det visar sig t ex  att 
taxichaufförer har större bakre hip-
pocampus. Det har också visat sig 
att män lateraliserar mer än kvinnor, 
som i sin tur använder båda sidor av 
hjärnhalvorna med åtföljande sämre 
resultat på spatiala uppgifter. Främre 
hippocampus förefaller vara involve-
rad i episodiskt minne, framför allt 
hos kvinnor. 

Forskningen är f.n. kort presenterad 
på Uppsala Universitets hemsida. Där 
kan man så småningom ta del av det 
färdiga materialet.

Minne, hjärnan och sjöhästar

Docent Hedvig Söderlunds föredrag 
rörde hippocampus betydelse för det 
episodiska minnet, alltså minnet av 
händelser under livet. Sjöhäst allude-
rar på att organet i sin form påminner 
om detta djur. Forskningen går ut på 
att undersöka vilket roll hippocampus 
har för återkallande av minnen och om 
ett upprepat återkallande av minnen 
kan ändra de neurala korrelaten i ett 
minne. Ett annat tema är att studera 
hur det episodiska och spatiala minnet 
är organiserat och om män och kvin-
nor skiljer sig åt i detta avseende.

Först refererades en del av den forsk-
ning som bedrivits på hippocampus 
roll för minnen, bl.a. om hippocampus 
behövs efter det att ett minne skapats, 
eftersom hippocampus interagerar 
med hjärnbarken för att konsolidera 
minnet. Den nyare forskningen, Mul-
tiple Trace Theory, har påvisat att hip-
pocampus är nödvändig för återerin-
ring av minne. Den fungerar som en 
pointer för att hålla reda på aspekter 
som vad man sett, hört, tänkt, känt 
och var dessa minnen finns lagrade. 
Hippocampus interaktion med resten 
av hjärnan visar att nyare minnen är 
bättre integrerade än äldre minnen. 

Den tidigare mest kända teo-
rin är Ribots lag som nu har 
ifrågasatts. Den går ut på att 
de senaste minnena försvinner snab-
bast och de äldsta minnena kvarstår. 
Nyare forskning visar att alla minnen 
glöms i samma utsträckning.

Hedvigs egen forskning handlar om 
att studera vad som händer med minnet 
vid ECT-behandling på kort och lång 
sikt, och vad som påverkar hjärnan 
så att en sådan nedsättning uppstår. 
I grupper med deprimerade patienter 
som fått ECT-behandling respektive 
inte utsatts för denna behandling och 
kontrollgrupper visade det sig att det 
inte fanns några signifikanta skillna-
der i det semantiska minnet efter 3 
månader och 1 år, medan det episodis-
ka minnet var nedsatt för alla patien-
ter, mest avseende nya minnen men 
ändå inte så mycket mer omfattande 
än äldre minnen. Så här långt har man 
alltså funnit att det semantiska minnet 
är mer robust än det episodiska min-
net. Dataanalys fortgår med syfte att 
ytterligare studera hjärnans struktur 
och funktion vid ECT-behandling.

När det gäller att undersöka om det 
finns skillnader mellan främre och 

Hedvid Söderlund undersöker vilken roll Hip-
pocampus har för återkallande av minnen.
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Årsmöte och studiedag  Lund

De nyss pensionerade lärarna vid 
psykologiska institutionen Alf Gab-
rielsson och Åke Pålshammar bjöd 
på både allvarliga och roliga min-
nen från sina år på institutionen. 
De samtalade om utvecklingen av 
ämnet psykologi, om de olika kol-
legor, professorer och prefekter de 
arbetat med under åren och deras 
respektive bidrag till undervisning-
ens utformning. Det blev en trivsam 
halvtimme i sällskap med de båda 
herrarna och med en strimma av 
nostalgi och många igenkännande 
leenden hos publiken.

Sophie Dahlman har skrivit en psyko-
logexamensuppsats på temat och för 
den erhållit Psykologförbundets pris 
för bästa uppsats 2011.

Undersökningen bedrevs bland Bo-
livias gatubarn och andra hemmabo-
ende fattiga barn. Ett testbatteri bestå-
ende av Leiter (screening), Children ś 
Color Trailstest (exekutiva funktioner) 
och Alternative Uses Tasks (kreativi-
tet) genomfördes. Barnen var kända av 
sociala organisationer och därigenom 
kunde man erhålla ungefärliga data 
om hur länge barnens vistats på gatan, 
föräldrasituationen, thinnerförbruk-
ning mm. 31 personer mellan 10 och 
17 år undersöktes och intervjuades. 
Man fann inga signifikanta skillna-
der avseende kognitiva och exe kutiva 
funktioner men på trendnivå prestera-
de de hemmaboende barnen bättre. De 
skillnader som fanns gällde kreativitet, 
där gatubarnen presterade bättre. 

Den förhöjda kreativiteten ansågs 
bero på att misären tvingar ut dem på 
gatan där de måste anpassa sig på oli-
ka sätt. De uppfattades dock inte som 
mer företagsamma än övriga. Förfat-
tarnas fundering är att när inga rätta 
svar finns måste man klara att lösa 
problemen. Möjligen kan man tänka 
sig att det finns medfödd förmåga att 
klara problemlösning. En annan tanke 

var att kreativitet utvecklas om det 
inte finns någon vuxen tillsyn.

Ju längre man varit borta från gatan 
desto bättre allmänna resultat upp-
nåddes. Det skulle dock också kunna 
bero på att även thinneranvändningen 
upphört eller minskat. En intressant 

Kognitiv förmåga hos gatubarn i Bolivia

F.d. lärarna vid psykologiska institutionen 
Alf Gabrielsson (ovan) och Åke Pålshammar 
(t h) bjöd på minnen från sina arbetsår.

Sophie Dahlman som fått pris för bästa 
uppsatsen om Bolivias gatubarn.

iakttagelse var jämförelsen med fat-
tiga barn i USA. Medan deras resultat 
förbättrades med ökande ålder visade 
vare sig gatubarnen eller de hemma-
boende fattiga barnen i Bolivia inga 
sådana tendenser, bortsett från att re-
sultaten var något förbättrade för de 
hemmaboende. En fråga man ställer i 
uppsatsen är om fattigdom är ett hin-
der för kognitiv utveckling, beroende 
på att så många stressfaktorer finns. 
Att det inte finns tillgång till utbild-
ning spelar naturligtvis också en roll. 
En annan reflektion är att det är belagt 
att sydamerikanska barn är långsam-
mare rent generellt.

Slutsatserna anses mycket prelimi-
nära eftersom man kan ifrågasätta 
reliabiliteten i framkomna data. Man 
vet t ex  inte med säkerhet hur gamla 
barnen var, hur länge de bott på gatan 
och om de var påverkade av thinner el-
ler inte vid testningen. Testförhållan-
dena var inte heller på långa vägar op-
timala. Testningen kunde bedrivas var 
som helst, på gatan, på en toalett, och 
det var svårt att få barnen att sitta stilla 
och delta. Men trots det finns mycken 
lärdom att hämta i undersökningen, 
inte minst för politiker, kanske även i 
Sverige med tanke på den uppkomna 
diskussionen om barnfattig domen.

Smått och gott från 40 års 
psykologi under visning



Då Kristian Bergman, studerande-
repre  sentant i Psykologförbundets för-
bundsstyrelse, skulle ge information 
om vad som är på gång inom förbun-
det fanns inte mycket tid kvar. Men 
han tog upp tre utvecklingsområden 
som Psykologförbundet driver idag. 
Det gäller den organisationsutred-
ning av hela förbundets organisation 
som kongressen förelade förbundet. 
Den första etappen, kartläggning, är 
avklarad och man går nu in i fas två 
som bl.a. innebär att skapa en mo-
dell för yrkesföreningarnas roll och 
plats i organisationen och likaså för 
studerande organisationerna. 

Ett andra utvecklingsområde är 
uppstramning av specialistordningens 
kurser, men framför allt organiserande 
av en specialistutbildning i psykologisk 
behandling. En sådan utbildning är 
mycket angelägen om Högskoleverkets 

Pelle, Maja Gräddnos 
och Carolina 
EftEr årsmötEt gick vi tillsammans 
en Pelle Svanslös-vandring, ledd av 
Hans Åberg, en promenad som mel-
lanlandade på universitetsbiblioteket 
Carolina Rediviva.

Där på handskriftsavdelningen blev 
vi föremål för en överraskning. Avdel-
ningens förre chef Anders Edling, själv 
musikforskare, presenterade några av 
bibliotekets verkliga rariteter. T.ex. 
var det en originalhandskrift av Mo-
zart, det var urval ur Dübensamlingen, 
Olaus Magnus Carta Marina och så 
förstås Silverbibeln. 

Promenaden fort-
satte därefter till 
First Hotel Linné 
där dagen avslu-
tades med trevlig 
samvaro och god 
middag.

Information från Psykologförbundet

förslag till ny utbildning för leg. psyko-
terapeut genomförs. Det nya förslaget 
sänker nämligen nivån på terapeutisk 
kompetens högst väsentligt. Högsko-
leverkets förslag remissbehandlas för 
närvarande på förbundet. 

Ett tredje utvecklings-
område är de kampanjer 
som förs, nämligen ”Vem 
som helst kan behöva en 
psykolog” och ”Håll koll 
på titlarna”.

Kristian Bergman från Psykologförbundet fick inte mycket tid på 
sig men redogjorde för de tre utvecklingsområden förbundet driver.
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Boktips

Fortsättning på nästa sida  

När horisonterna flyttar sig
Bodil Jönsson (2011). När horisonten flyttar sig – att bli 
gammal i en ny tid. Stockholm: Brombergs förlag.

Jag lovade i förra numret av Senior-
psykologen att jag skulle berätta om 
Bodil Jönssons bok När horisonten 
flyttar sig – att bli gammal i en ny 
tid. Det här är en intressant uppgift. 
Jag har nämligen tidigare enbart tagit 
del av hennes böcker i form av titlar, 
bokomslag och bläddrande och blivit 
intresserad.

Här har vi en professor i fysik som 
ägnar sig åt psykologiska frågor. Läs-
ningen kan därför bli spännande! Lik-
nar hon mer Skinner och diskuterar 
åldrande eller gör hon mer som Tu-
dor-Sandahl, skriver om det som just 
finns i sinnet? Hennes redogörelse för 
dödssynder hade ju enligt min mening 
ingen ting med en fjärde ålder att göra, 
om ni minns mitt förra bokreferat.

Nya mönster 
Jag finner direkt att det för Bodil Jöns-
son handlar om hennes upplevelser 
av att bli gammal, hur omgivningen 
reagerar, och hur hon själv reagerade 
– ingenting stämde:

Andras föreställningar om äldre, om 
hur vi skulle vara och vad vi skulle 
göra, föreföll handla om utomjording-
ar, inte om mina generationskamrater 
och mig. De egna förebilderna (för-
äldrar och mor- och farföräldrar på 
sin ålders höst) gav inte heller någon 
större ledning. Även om jag inte för 
ett ögonblick vill förneka att jag nu 
har uppnått samma ålder som de har 
i mina minnesbilder, vet jag med mig 
att skillnaderna mellan oss är stora.

Bodil pekar på att många äldre idag 
fortfarande arbetar, vi har själva be-
talat våra pensioner, och vi är rim-
ligt friska då många sjukdomar kan 
förebyggas, botas eller lindras. Livet 

för oss äldre är alltså annorlunda och 
”forskning visar entydigt att männis-
kor inte bara blir äldre utan också får 
sitt åldrande senarelagt”.

En välfunnen rubrik på ett avsnitt i 
detta första kapitel är: Att först avslu-
ta det man håller på med. I huvudsak 
menar hon att en pensionering liknar 
att byta jobb. Här vill jag nog lägga till 
att det måste bero på vad man arbetat 
med. För akademiker som hon och vi i 
föreningen, är övergången troligen lät-
tare än för många andra yrken.

Bodil Jönsson föreslår ofta nya ord 
som beskriver, och här lanserar hon 
”prenässans”. Det beskriver hur vi 
”tar ut företeelser i förskott, innan de 
ens är födda (pre-nässans). Trots ex-
empel måste jag erkänna att jag inte 
riktigt förstår.

Nya sätt att åldras
Ett avsnitt som påminner mig om 
Skin ner är ”Att lära sig bli gammal”. 
Här ger Jönsson och Skinner två olika 
beskrivningar av samma problematik. 
Bodil Jönsson är ospecifik och menar 
att:

Vi får nu först försöka lära varandra 
att bli gamla på ett nytt sätt – unge-
fär som vi för dryga femtio år sedan 
lärde varandra att bli de första ton-
åringarna. Med oss kommer det inte 
bara en kortvarig puckel på åldersför-
delningen utan en åldersförskjutning 
är här för att stanna. Därför kan det 
också hända att vi kan hjälpa till att 
bana väg för dem som kommer efter 
oss, exempelvis dagens nyfödda, av 
vilka ungefär hälften beräknas bli 
över etthundra år.

Bodil tar sig själv som exempel och för-
undras över hur lätt det gick att bryta 
upp från ett yrkesliv.  Förklaringen 
finner hon i det internet som blivit lika 
självklart för oss som vattnet är för fis-
ken. Hon menar att:

Internet fungerar som en pålitlig 
bro mellan människor och gör att 
förändringar av livsvärlden genom en 
pensionering inte blir alls så stor som 
den annars hade varit. Det är fan-
tastiskt att få vara med om en sådan 
förstgångseffekt.

Det låter bestickande. Och som lä-
rare i vetenskaplig metod på program-
met, imponeras jag tvekande av hennes 
säkra tänkande om orsak och verkan. 
Min enkla tanke blir ändå: Hur har 
professorer emeritus och de få emerita 
av en föregående generation passerat 
gränsen från tjänsterum till institu-
tionernas emeritus rum? Jag gissar att 
det även då gick utan större problem. 
Tankearbetet fanns dessutom säkert 
kvar efter den nu avslutade officiella 
karriären. Detta måste ha gynnat även 
Bodil Jönsson i hennes transponering 
över i en annan form. Frågan är dock 
om de flesta som pensioneras har det 
så här gynnsamt. Jag menar alltså att 
Bodil Jönsson generaliserar till äldre i 
största allmänhet från egna upplevel-
ser, som också jag delar, dock utan 
rum. Men det är inte bara akademiker 
som åldras.

Vilset åldrande
Nästa avsnitt har titeln Ålder byggs 
inte in i jag-uppfattningen. Jönsson 
utgår där från att tidigare generatio-
ners åldersuppfattning var styrd av 
omgivning, det vill säga var kulturellt 

Hans-Olof Lisper har här tagit sig an Bodil Jönssons bok När horisonten 
flyttar sig – att bli gammal i en ny tid. Tanken är att han i tre omgångar 
kommenterar boken, två avsnitt återstår alltså. Hans-Olof finner det 
intressant som fallstudie att se hur en inom annat område avancerad 
person närmar sig den psykologi han själv är bekant med. Det är vanligare 
att andra yrkesföreträdare resonerar kring psykologi än att psykologer går 
in i andra icke samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom finns åtskilligt av 
litteratur inom vårt område skrivna av andra än psykologer, och på helt 
annan kunskapsnivå än Bodil Jönssons.
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Fortsättning 
Bodil Jönsson ... att när vi talar om åldrar ska vi tala 

om vad vi menar. Och det har ingen-
ting att göra med följande:

Vi blir faktiskt mer, inte mindre, 
olika varandra ju längre tiden går 
och ju fler årsringar vi får, och de 
inbördes skillnaderna i äldregruppen 
är minst sagt stora. I någon bemär-
kelse är kanske den vitala 80-åringen 
lika ung som någonsin den i förtid 
stagnerade 30-åringen.

Jag cyklade för någon månad sedan 70 
km på en dag och i rätt gott tempo. Det 
finns säkert många femtonåriga gossar 
som inte klarar detta. Och egentligen 
blir jag yngre och yngre desto yngre 
barn jag jämför mig med. Men visst 
tillhör jag en annan åldersgrupp än de. 
De är unga och jag är gammal. Men i 
fråga om cykling är jag yngre än de. 
Det är prestationen på cykel som talar 
om hur gammal jag är. Mitt födelse-
nummer talar om detta, det vill säga 
att jag är äldre än femtonåringen. 

Å andra sidan finns det 15-åringar 
som åker ifrån mig på cykel. Vad det 
handlar om är att vi har en räkning i tid 
från födelse till den dag som är, som är 
entydigt och oåterkalleligt användbar 
för att skapa klasser av människor. Vi 
kan också pröva cykling och finner att 
människor skiljer sig åt i förmåga. Se-
dan finner vi att förmågan inte är en-
tydig och inte heller oåterkallelig. Det 
vill säga det Bodil Jönsson talar om är 
helt naturligt och en självklar del i vårt 
sätt att beskriva verkligheten. Ingen 
får på allvar mena att vi utifrån levd 
ålder kan gör klassindelningen i andra 
avseenden än i levd ålder. Och var vi 
drar gränsen där handlar om en kul-
turell överenskommelse, som i sin tur 
bygger på erfarenheter av hur männis-
kor förändras över levd ålder. Så ser 
inte Bodil Jönsson detta:

Men själv ser jag det ändå som 
menings fullt att göra skillnad mellan 
gamla och unga, och det av två skäl: 
äldre människor har andra erfaren-
heter och andra förväntningar än 
yngre. Våra erfarenheter har vi fått 
under andra förhållanden än de nu 
rådande, och vi har hunnit begrunda 
det vi upplevt och reflektera över det. 
De förväntningar som vi bär på häm-
tar sin näring både ur våra betänkta 
erfarenheter och ur hugskott i nuet. 
I hjärnan pågår ständigt en aktiv 
omformulering av både minnen, för-
väntningar och planeringar – tanke-
processer som för övrigt är varandra 
förvånansvärt lika.

kologi. Hon lämnar bilden rätt tidigt 
med okunskapens skam. Men inför 
boken kommer ringarna tillbaka och 
hon låter den säga något om vårt åld-
randes ringar i förhållande till vårt ti-
digare livs avlagringar. Hon utvecklar 
alltså sin modell:

Tänker du efter, så är det egentligen 
självklart att en människa aldrig är 
bara sin senaste årsring. Vad vi visar 
för varandra, vad gäller utseende, be-
teende och intressen motsvarar visser-
ligen oftast den senaste årsringen, men 
allt det tidigare finns där också. Det 
är det som ger djupet och bakgrunden. 
Inte ens en femåring är intressant bara 
utifrån sin allra senaste uppenbarelse 
– hade han inte haft också sin 1-, 2-, 
3- och 4-åringen inuti sig, hade han 
helt enkelt inte funnits som hela den 
lilla människa han är.

Årsringstanken kan också förklara att 
vi känner oss yngre än vi är:

Det behöver inte handla om önske-
tänkande eller fåfänga – det kan bero 
på att det helt enkelt är så. Alla dina 
tidigare årsringar drar dig mot det 
yngre jaget – och du har ännu inga 
årsringar från det som komma skall.

Här utvecklar hon teorin om krafter 
åt ett dynamiskt håll – dragningen 
mot det yngre jaget. Jag passar här på 
att vidga teorin med egna tankar. Ser 
vi på årsringar finner vi att vissa år har 
gett kraftigare avtryck. Vilket överty-
gande kan knytas till trotsåldrar. Från 
lång teoretisk mer än praktisk erfaren-
het vet jag vidare att kärnvirket har 
bättre kvalitet än de yttre pålagring-
arna. Vi talar ju också om att någon 
är kärnfrisk!

Ålder kontra åldrar
I nästa avsnitt talar Bodil Jönsson om 
skillnaden mellan gammal och ung. 
Hon utgår från det för mig självklara:

Det kan alltid ifrågasättas om äldre 
egentligen är en avgränsbar grupp – 
finns det överhuvudtaget en menings-
full gränslinje mellan gammal och 
ung?

Enligt min mening finns heller inga 
gränser mellan olika åldrar. Det som 
finns är en innehållslös ålder beskrivet 
i antal dagar efter födelsen. Inte heller 
finns en gränslinje mellan gammal och 
ung. Jag menar då att mellan ung och 
gammal finns ett antal åldrar. Det är 
helt enkelt så att ålder i år är opera-
tionell definition, eller om vi så vill en 
social konstruktion. Det betyder alltså 

betingade. Idag har vi en mer vilsen ål-
derdom. Och hon fortsätter:

Även om man kanske inte direkt 
skräms av eller skäms för sin höga 
ålder, är den svår att greppa. Åldern 
byggs inte in i identiteten av sig 
själv. Den märks genom att kapa-
citeter avtar på vissa områden som 
ork, skärpa, minne, snabbhet och 
rörlighet … Gemensamt för de flesta 
åldersförändringar är att de sker i 
så små steg att de är i det närmaste 
omärkliga. Själva åldern som sådan 
känns garanterat inte.

Igen tvekar jag nu när Bodil Jönsson 
beskriver jaguppfattningen. Jag är 
dock medveten om att min bild av att 
vara gammal är kulturell. Frågan är 
dock om det inte ligger i sakens natur 
att vi som unga har en bild av gamla 
som gamla. Jag tror, även om jag idag 
känner mig lika ung som alltid, så ser 
mina fyra barnbarn mig som gammal. 
Troligen lika gammal som jag vid sam-
ma ålder såg sjuttiofemåringar, det vill 
säga som väldigt gamla. 

Märker vi vårt åldrande?
Jag håller med henne om att kapacite-
ten avtar på många områden, men jag 
håller inte med henne om att föränd-
ringarna är ”i det närmaste omärkli-
ga”. De märks inte som förändringar 
dag för dag – de märks snarare varje 
dag. Att åldern i sig själv inte känns är 
sedan naturligtvis en truism. Jag håller 
med henne om att vi är mera inriktade 
på förmågor som försämras än de som 
förbättras. Det låter livsbejakande och 
bra – men vilka förmågor ska jag för-
vänta mig förbättras? Jag har en känsla 
av att hon ser det så, samtidigt som jag 
inte upptäckt några exempel i texten.

Människans årsringar
Nästa kapitel har rubriken: Vi och våra 
årsringar. Här startar Bodil Jönsson 
med en skoglig händelse i barndomens 
Skånevinter. Under en ensam skidtur 
träffar hon en skogshuggare som skra-
par snön av en stor stubbe och berättar 
om årsringarna. Han menar skojande, 
eller på allvar, att människor också 
har årsringar inom sig. Vi lägger alltså 
varje år till en ny ring av upplevelser. 
Lilla Bodil fick här vad som kan ses 
som en enkel version av dynamisk psy-



Betyder det här att människor från en 
annan kultur som inte reflekterar lika 
mycket, där allt går sin gilla gång eller 
i tidigare Sveriges oföränderlighet, ald-
rig blev gamla. Eller att en människa 
som lever oreflekterat egentligen förblir 
evigt ung? Det kanske stämmer om vi 
menar ”ung till sinnet”. Men det stäm-
mer inte om vi tar det i förhållande till 
levda år. För många, jag tror alla, finns 
en oåterkallelig mental retardation.

Jag har också svårt att ta till mig, 
eller snarare kan jag inte förstå Bodil 
Jönssons tankestycke som följer:

Skiljelinjen mellan gammal och ung 
markeras tydligt av Klaus Rifbjergs 
utsaga: ”När man är gammal, är 
man inte ung.” Det är därför som 
jag har svårt att ta till mig uttrycket 
”ungdomlingar”, lanserat i en under-
sökning utförd år 2010 av Demoskop 
på uppdrag av Centrum för Samtids-
analys. Beteckningen avsåg den mest 
aktiva fjärdedelen av pensionärerna. 
Samtidigt kan jag se hur uttrycket 
ändå kan behövas för att skaka om 
omvärldens föreställningar om oss 
äldre, för dessa är inte så sällan fyllda 
med de märkligaste hjärnspöken.

Ger ålder ökad säkerhet?
I slutet av stycket om skillnader mellan 
gammal och ung pekar hon generali-
sande på en styrka hos gamla:

… utanför de inrotade vanornas 
områden finns det kreativa landskap 
där äldre ofta kan var väl så flexibla 
och associativa som yngre. Vi vågar 
helt enkelt ta ut svängarna lite mer 
eftersom vi har fått tillräckligt många 
årsringar och genom dem uppnått en 
öka säkerhet. Vi har stort sett tappat 
rädslan att göra bort oss – och gör vi 
det trots allt, så spelar det inte så stor 
roll, för vi har redan varit med om så 
mycket att vi inte längre är särskilt 
känsliga för vad omvärlden tycker. 
Detta ger oss en större frihet att både 
tänka och göra nytt, inte trots vår 
höga ålder utan snarare tack vare den.

Jag har nog en annan bild av årsringar-
nas betydelse, nämligen att vi fortsätter 
att reagera känsligt på vad omvärlden 
tycker. Det vill säga vanor och ovanor 
sitter kvar genom livet. Det finns enligt 
min mening ingen generell terapeutisk 
effekt av ökad ålder. Att Bodil och 
jag har olika tankar om detta är inte 
förvånande. Vi utgår ju från våra res-
pektive årsringars erfarenheter. Vi kan 
då låta tyckande vila på kunskap från 
forskning, och jag menar då naturve-
tenskaplig forskning inom samhällsve-

tenskap. Dit hör kvalitativt tänkande 
men inte kvalitativ metod.

När Bodil och jag tycker olika, utan 
att stödja oss på empiriska iakttagelser, 
tänker vi kvalitativt. Om vi intervjuar 
slumpade personer från olika åldrar 
om deras erfarenheter, arbetar vi med 
kvalitativ metod. Förfinar vi metoden 
genom att sätta personer i olika åldrar 
i situationer där man kan göra bort 
sig handlar det om differentiell metod. 
Den bästa naturvetenskapliga meto-
den, experiment kring åldrande, är 
omöjlig. Det hänger samman med att 
vi inte har möjlighet att ge personerna 
en given ålder. Varje åldersgrupp har 
på så vis ett eget bagage, detta kan vi 
inte kartlägga och därför inte heller 
kontrollera.

Att hänga med i nutiden
Är gamla efter sin tid? är nästa under-
rubrik. Hennes ingång är intressant:

Är numera äldre människor hopplöst 
på efterkälken? Medan jag skri-
ver detta, erbjudes i mina trakter 
86-åringar att lära sig använda 
mobiltelefon av 15-åringar. I pressen 
framställs det som om Anna, 85 år, 
är långt efter Jakob, 15 år. Men låt 
mig syna det lite närmare.

Första delen av svaret är detta:
Anna vare sig kan eller vill uppdatera 
sin inre tjugufemåring till en tju-
gofemåring av i dag. Hennes tjugo-
femåring hör för alltid hemma på 
1950-talet. Det är alltså enbart hen-
nes samtida 85-åriga jag som växer 
fram nu på 2010-talet, och hennes åt-
tiofemte årsring är en cirkelring runt 
de tidigare. Detta ger den en stadga 
som gör att Anna inte kan böja sig 
inför varje ny strömning, så som en 
femtonåring kan.

Att reda ut vad Bodil Jönsson här sä-
ger är inte helt enkelt. För det första 
har vi ”kan och vill”, där ”kan” van-
ligen innebär något omöjligt att påver-
ka – här, det bara är så att vi inte kan 
ändra det som skett. Trädet kan inte 
ersätta en gammal årsring med en ny 
på samma ställe. Vi kan inte som på 
till exempel bilar ersätta något gam-
malt med en ny reservdel. Vill innebär 
vanligen att vi önskar byta något. Om 
vi inte ”kan” blir ”vill” en menings-
lös viljeyttring. Det är fallet med Bodil 
Jönssons mentala årsringar. Skulle det 
i så fall betyda att årsringsteorin inne-
bär att psykoterapi är meningslös? 

Vidare har tydligen 25-årsringen i 
exemplet ovan fastnat i den kunskap 
om världen som fanns på 50-talet. Vi 
har alltså att kämpa med tidig inlär-
ning i klart högre grad än vi faktiskt 
inom psykologin är medvetna om! 
Förmodligen kan vi heller inte tala så 
här om kunskap. Var och en av oss 
hade som tjugofemåringar mycket 
olika kunskap. Gemensamt är dock 
att tidig (o)kunskap arbetar mot ny 
kunskap. Så tycker också jag är fallet, 
men jag skulle vilja beskriva vad som 
händer på ett annat sätt. Ett sätt som 
inte har med ålder att göra. När jag 
läser vad Bodil Jönsson säger får jag en 
känsla av att oförmågan att hänga med 
i nyheter vid hög ålder är något som vi 
ska bejaka. På den punkten är varken 
jag eller Skinner överens med henne. 
Vad gäller den mänskliga miljön har 
vi 15-åringar som hjälper åldringar 
med mobiltelefonen, förmodligen en 
iPhone eller motsvarande. För att bli 
bra social miljö krävs att ungdomarna 
tränas i att träna. Enligt min erfaren-
het av datorsupport, det vill säga när 
personer med rådgivning som yrke ska 
hjälpa mig, har det aldrig (sic.) blivit 
riktigt bra. Det krävs dock inte bara 
träning. Grundläggande är att ta fram 
kunskap om hur en bra träning av 
gamla och unga ska se ut. Principerna 
bör vara de samma. Detta är en viktig 
uppgift för forskare vid våra psykolo-
giska institutioner, lämplig som kun-
skapsutveckling genom examensupp-
satser.

I och med detta har jag kommenterat       
en tredjedel av boken. Jag återkommer 
i nästa nummer med fortsättningen.

Hans-Olof Lisper
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Allt är inte blott på och av. För många 
moderniteter går det kanske att få våra 
femtonåringar att träna oss och ge oss 
support – om vi lyckas lära dem förstå 
hur de ska bära sig åt för att lära oss.
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I mars var det åter dags att samlas till 
ett föredrag, denna gång av psykolog 
och professor em. i socialt arbete, Eric 
Olsson. Eric har undervisat på Social-
högskolan på socionomutbildningen i 
Lund och även på Högskolan i Kris-
tianstad.

Under slutet av 60-talet arbetade 
Eric med undervisningsgrupper, tera-
pigrupper och grupper i arbetslivet. 
Han började då intressera sig särskilt 
för problemställningar kring hur psy-
kologer väljer sitt handlande i olika 
situationer, dvs. ”hur gör vi egentli-
gen”. Han har speciellt studerat socialt 
behandlingsarbete och betydelsen av 
grupprocesser. Eric har varit med om 
att skapa pedagogiska modeller för lä-
rande i behandlings- och rådgivnings-
arbete och i forskningsförsök under-
sökt närmare hur våra val av handling 
går till. Detta har förblivit fokus för 
hans forskning varav en stor del ut-
förts i samarbete med kollegan Jenny 
Ljunghill. Deras gemensamma projekt 
har inriktat sig på hur socialarbetar-
nas teori ser ut vid behandling, speci-
ellt vad gäller socialt arbete.

Den senaste tidens behandlings-
forskning har inriktat sig på mätbara 
terapieffekter och kommit fram till att 
kognitiva och beteendebaserade meto-
der för behandling har högre evidens 
än psykodynamiskt orienterad behand-
ling. I en rapport om skillnader mellan 
PDT och beteendeterapi, som utkom 
2009, har det emellertid visat sig att 
det ej finns några egentliga skillnader 
hur verksam respektive behandling är. 
Terapeutens person och kontakt med 
patienten är avgörande.

”Tyst” kunskap
Hur utbildar man folk i behandlingsar-
bete? Vad har studerande för föreställ-
ningar från början i jämförelse med 
professionella behandlare? Vad finns 
det för evidens för vilken metod som 
är mest verksam? En behandlingsme-
tod  tillämpas av en person som har sitt 
eget bagage med sig och  baserar sig i 
mycket på ”tyst kunskap”, som inte är 

formulerad. De teorier som styr våra 
handlingar kan jämföras med hantver-
karens hantering av sina verktyg. Vi 
handlar för att det känns rätt eller själv-
klart eller intuitivt. ”Tyst” kunskap var 
under en tid ett vanligt begrepp och 
det har kallats för ”förtrogenhetskun-
skap”. Erik kallar det för ”naiv” teori 
efter socialpsykologen Fritz Heider, 
som talade om ”naiv” psykologi, dvs. 
våra automatiska handlingstendenser 
eller sätt att uppfatta andra människor 
som blir betydelsefulla i vår interak-
tion med andra.

 Detta togs som utgångspunkt av 
Eric och Jenny för studiet av behand-
lingsmetoder. Man började med sin 
egen naiva teori för en viss handling 
och undersökte sedan skillnaden mel-
lan denna och hur det skulle varit om 
man tillämpat en professionellt formu-
lerad metod. De kontaktade arbetslag 
i socialt arbete vid socialförvaltningar 
och arrangerade flera möten i varje 
grupp under ett år. Socialarbetarna 
skrev ner sina fall, undersökte sitt eget 
tänkande och handlande och försökte 
i efterhand via introspektion formu-
lera sina naiva teorier och hur de upp-
kommit.

”Naiva” förklaringsmodeller
Materialet analyserades och klassifice-
rades i olika kategorier efter vilka slags 
teorier socionomer i allmänhet använde 

i mötet med sina klienter i behandling 
eller rådgivning. Vilka bakomliggande 
”naiva” förklaringsmodeller av klien-
tens problem fanns bland socialarbe-
tare, och vad gjorde man ”egentligen”. 
Varför hade klienten de problem som 
föranledde kontakten? De naiva för-
klaringsmodellerna kunde klassificeras 
som: kärleksbrist, uppfostringsbrist, 
trauma, stress, inre resursbrist, biolo-
gisk konstitution, materiella brister el-
ler interaktion mellan faktorer.

De ”naiva” behandlingsmodeller 
som erbjöds klienten utifrån denna 
tysta kunskap kunde indelas i katego-
rierna: ”katarsis” (prata av sig), åter-
uppfostran, dvs. lära sig lösa problem 
på nytt sätt, ”advokat”, klienten ska 
skyddas från negativt inflytande, kom-
pensation, dvs. klienten ska få något 
den saknar, aktiv bearbetning och 
praktiskt bistånd.

Denna modell kan användas för att 
medvetandegöra för socionomer i ut-
bildning eller under praktiken hur egna 
erfarenheter och praktiska kunskaper 
påverkar hur man förstår och bemöter 
t ex  en klient i socialt arbete. Den kan 
användas i grupper av socionomer för 
diskussion om vad som påverkar deras 
val av behandling och allmänna för-
hållningssätt till sina klienter.

Carin Dedijer

Hur tänker vi professionella ”egentligen”?

10

Erik Olsson talade 
om ”tyst” kunskap 
som han kallar 
”naiv” teori.
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När vårsolen bröt igenom kylan och 
lyste upp magnolians rosa knoppar 
utanför Psykologiska Institutionen i 
Lund samlades tio seniorpsykologer 
till aprilmöte. Dagens gäst var tidigare 
särskolepsykolog Elisabeth Almroth 
med 16 års erfarenhet från särskolan 
i Malmö och Eslöv.

Lite historik
Först belyste Elisabeth samhällets syn 
ur historiskt perspektiv på utvecklings-
störning och hur denna återspeglas 
i språkbruket. Boken ”Från idiot till 
medborgare” av Karl Grünewald bely-
ser de utvecklingsstördas historia och 
rekommenderas varmt av Elisabeth.

1842 lagstadgades den obligatoriska 
folkskolan, men det var först 1968 
som alla barn fick skolplikt. 1944 hade 
”bildbara sinnesslöa” fått rätt att gå i 
skolan. Sverige var då först i världen 
med skolplikt för denna grupp barn. 
Särskolan som undervisningsform in-
fördes 1955. Men de gravt utvecklings-
störda fick således först 1968 i och 
med träningsskolans införande skol-
plikt och rätt till undervisning. Efter 
126 år omfattade rätten till skolgång 
äntligen alla barn.

1995 reglerades föräldrarnas rätt att 
bestämma vilken skolform deras barn 
skulle tillhöra.

Vilka elever tillhör 
särskolans personkrets?
Elev med utvecklingsstörning, autism 
eller hjärnskada med betydande be-
gåvningsmässig funktionsnedsättning 
har rätt till särskola. Elisabeth väljer 
att använda begreppet utvecklings-
störning bland många andra benäm-
ningar för försenad utveckling, då 
denna diagnos ger lagstadgade rättig-
heter enlig LSS.

Det finns olika diagnoskriterier och 
i alla ingår kognitiva kriterier. I DSM 
IV talar man om lindrigt, måttligt och 
gravt begåvningshandikapp eller A, B 
och C-stadier, där A är det lägsta och 
C är det högsta. Dessa stadier kan sät-
tas in i Piagets utvecklingsskala, där 

de gravt begåvningshandikappade en-
dast når det preoperationella stadiet, 
medan de lindrigt begåvningshandi-
kappade kan fungera på det konkret-
operationella stadiet och dra slutsatser 
av gjorda erfarenheter. När det gäller 
skolprestationer kan elever med tio 
års skolgång i träningsskola uppnå 
en kunskapsnivå, som motsvarar år 
ett i grundskolan och de lindrigt ut-
vecklingsstörda kan i grundläggande 
färdigheter i svenska och matematik 
uppnå en nivå, som motsvarar år fem, 
efter tio års skolgång i särskolan.

Elisabeth betonar nödvändigheten 
av att utöver den kognitiva nivån ock-
så se på elevens behov av omsorger när 
det gäller den sociala och känslomässi-
ga förmågan att klara det dagliga livet 
liksom på skolprestationer. Detta för 
att ta ställning till elevens eventuella 
behov av särskolans undervisnings-
form. 

Särskolan omorganiseras
Elisabeth började intressera sig för 
särskolan, när hon träffade på en elev 
som for illa i det vanliga gymnasiet och 
som visade sig ha IQ 50. Då Malmö 
1992 delades in i tio stadsdelar sökte 
sig Elisabeth till särskolan som psyko-
log. Det fanns då endast c:a 100 elever 
inom särskolan, som hade en central 
organisation. En rektor hade ansvar 
för såväl mottagandet i särskolan som 
den övriga verksamheten. I och med 
indelningen i stadsdelar och särsko-
lans kommunalisering skulle eleverna 
tas hem till sina hemskolor/stadsdelar. 
Hemskolans rektorer fick ta över verk-
samhetsansvaret och särskolans rek-
torer blev samordnare. Arbetslag med 
särskollärare splittrades, en del lärare 
med gedigen bakgrund förlorade sina 
tjänster och fick i många fall återgå till 
grundskolan. Andra slutade. Således 
ett resursslöseri, som gick ut över bar-
nen och deras föräldrar. Varken rekto-
rer, psykologer eller lärare i den van-
liga skolan hade tillräckliga kunskaper 
om barn med utvecklingsstörning och 
om särskoleelevernas särskilda behov.

Psykologarbetet i särskolan
Som psykolog inriktade sig Elisabeth 
på att försöka utveckla den kaotiska 
organisationen till strukturer, som 
satte barnens behov i centrum. Det 
blev också viktigt för Elisabeth att 
själv skaffa sig fortbildning om olika 
funktionsnedsättningar, som orsakas 
av neurologiska syndrom och utveck-
lingsförseningar och behandlingen 
av dem. Elisabeth påpekar att psy-
kologutbildningen inte hade erbjudit 
tillräcklig kunskap och att den egna 
fortbildningen var nödvändig. I syn-
nerhet som Elisabeth såg utbildning 
och handledning av såväl skolledare 
som övrig personal som en huvudupp-
gift för att utveckla organisationen 
omkring barnen.

Ett nätverk av psykologer i Skåne 
bildades med syfte att utveckla och 
samordna psykologinsatser för barn 
med utvecklingsstörning. År 2000 an-
ordnade nätverket en studiedag med 
rubriken: ”Hur vet vi att barnet har en 
utvecklingsstörning?” 160 psykologer 
från olika verksamheter i Skåne lyss-
nade på psykolog Birgitta Norrman 
från Stockholms avdelning för elev-
stöd. Psykologer från skola, förskola, 
barn- och mödravård, barnhabilite-
ring samt barn- och ungdomspsykiatri 
var samlade.

Efter några kaotiska år fick särsko-
lan i Malmö en central organisation 
med ett särskoleteam, som placerades 
i en stadsdel. Verksamhetsansvaret låg 
fortfarande ute på de lokala skolorna. 
Elever for illa i den nya organisationen, 
där ekonomin alltför mycket styrde 
insatserna. Det förekom interndebite-
ring mellan de olika stadsdelarna, där 
kostnaden för eleven bestämdes i rela-
tion till elevens resursbehov. 

I seniorpsykologgruppen utbryter 
en livlig diskussion om det kaotiska 
90-talet, där vi ser det som särskilt 
upprörande att skyddslösa barn blev 
lidande. 

Erfarenheter från 16 år som särskolepsykolog
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Mångsidig psykologroll i mindre kommun
Elisabeth valde att söka sig ifrån 
Malmö till en mindre kommun, Eslöv 
2001. Hon blev där särskolepsyko-
log även på gymnasiet. I Eslöv fanns 
en rektor med totalansvar dvs ansvar 
för såväl mottagande som verksamhet 
för den obligatoriska särskolan och en 
samordnare på gymnasiet. Verksam-
heten var samlad på ett fåtal skolen-
heter. I Eslöv prioriterades särskolan, 
så att det alltid fanns resurser och per-
sonalen var välutbildad och hade ofta 
arbetat länge inom särskolan. Under-
visningen höll hög kvalitet. Psykolog-
rollen var mångsidig med möjligheter 
till insatser på individ-, grupp- och or-
ganisationsnivå.

Gymnasiet i Eslöv tog även emot 
elever från angränsande kommuner. 
Då Eslöv är en kommun med många 
fosterbarn kom elever också från kom-
muner i andra delar av landet. Samt-
liga elever som kom från andra kom-
muner hade tagits emot i särskolan i 
avlämnande kommun. En del av dem 
mycket tidigt, en del från grundsko-
lans högsta årskurser. Elevökningen i 
särskolan var påtaglig i Eslöv både i 
den obligatoriska särskolan och i gym-
nasiesärskolan. Elisabeth blev efter 
hand kontaktad av flera av gymnasie-
eleverna, som kände att de inte hörde 

hemma i särskolan. De önskade att bli 
omtestade av Elisabeth, som konstate-
rade att de gamla utredningarna ofta 
saknade mycket. Det fanns nästan ald-
rig någon pedagogisk, medicinsk eller 
social utredning och psykologbedöm-
ningarna var ofta gamla, otydliga och 
vaga i sina rekommendationer. Det vi-
sade sig att flera av eleverna hade rätt 
och alltså inte hade någon utvecklings-
störning. I Eslöv var skolledningen 
mycket lyhörd för dessa elevers behov 
av individuella lösningar och skapade 
en bra skolgång för dem i samverkan 
med personal på det vanliga gymna-
siet och Eslövs Folkhögskola. 

Ojämn testprofil ger osäker diagnos
På fråga om vilka test, som Elisabeth 
använde för att fastsälla de äldre elev-
ernas utvecklingsnivå, säger hon att 
hon använde ett batteri av test. Det 
kunde vara WAIS, WISC III  (intelli-
gensåldersnormerna), Leiter och Ra-
ven.  I särskolpsykologgruppen hade 
man enats om vikten av att testprofi-
len ska vara jämn och låg och att hela 
konfidensintervallet ska ligga under IQ 
70 om man ska anse att utvecklings-
störning föreligger mätmetodiskt. Om 
testprofilen är ojämn får man söka vi-
dare bland andra diagnoser.

Elever med annat hemspråk bör lik-
som andra elever testas vid två olika 
tillfällen och erhålla goda pedagogis-
ka insatser under mellantiden. Språket 

har stor betydelse för tillförlitligheten 
vid den kognitiva bedömningen, även 
när man använder tolk.

Ökat antal elever i särskola
Antalet elever i särskolan har ökat be-
tydligt de senaste decennierna. Grup-
pen diskuterar om orsakerna till ök-
ningen beror på kommunalisering, 
minskning av personal i grundskolan 
eller högre kunskapskrav i grundsko-
lan. Har behovet av att nivåbedöma 
och skikta eleverna ökat, så att atti-
tyden är mindre tolerant för olikhet 
i grundskolan och att fler därför pla-
ceras i särskolan? Bristande resurser i 
grundskolan får inte lösas genom att 
elever placeras i särskolan. Utveck-
lingsstörning är ett bestående handi-
kapp. Den instans som fattar beslut om 
mottagande i särskolan bör ligga högt 
i organisationen, menar Elisabeth, och 
ha specialistkompetens inom de områ-
den, som ska bedömas, dvs det peda-
gogiska, psykologiska och medicinska 
området. 

Enligt den nya skollagen får inte 
längre elever med autism men utan 
utvecklingsstörning tas emot i särsko-
lan. Hur ska grundskolan och gym-
nasieskolan kunna tillgodose dessa 
elevers så speciella behov när det gäl-
ler kunskaper och resurser? Det blir en 
utmaning, avslutar Elisabeth!

Anna Lindström-Chylicki

Skissernas museum  
och John Wipp
Majmötet gick i konstens tecken. 

Skissernas museum i Lund har en in-
riktning som de är ensamma om. Det 
är unikt, t o m världsunikt. Museets 
fokus ligger på själva skapandeproces-
sen. Man kan följa den konstnärliga 
processens alla olika moment från de 
olika skiss-stadierna och hela vägen 
fram. Det handlar om konst i offentlig 
miljö som skolor, parker och utsmyck-
ning av offentliga byggnader. Museets 
väggar täcks av konst från golv till 
tak. En sal är fylld av nordisk konst 
med namn som Isaac Grunevald, Sig-
rid Hjertén, Vera Nilsson, Sven Erix-
son och många fler. En stor sal ägnas 

”Duvtjärn” i 
Vasakronans hus. 
Konstnärens minne 
av en tjärn i sitt 
hemlandskap
Dalarna.

Rapport från regionerna/Södra

internationell konst där vi möter Henri 
Matisse, Jean Dybuffet m fl.  Sonja Del-
aunays originalmålningar från världs-
utställningen i Paris 1937, dominerar 
rummet med sina starka färger och 

kraftfyllda dynamik. Det var Ragnar 
Josephson, professor i konsthistoria i 
Lund, som 1941 påbörjade skapandet 
av Arkivet för dekorativ konst som det 
då hette. Han publicerade samtidigt 
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också boken Konstverkets födelse.  
Det här är ett inspirerande mu-
seum, som dessutom har aktuella 
intressanta utställningar. Just nu 
pågår en utställning om Moln!

Anledningen till vårt besök var 
främst att höra Anne de Laval 
Wipp, seniorkollega, berätta om de 
konstverk som hennes make John 
Wipp skapat för offentlig miljö 
(John Wipp 1927–2005).

Hot eller löfte (1965) är namnet 
på en emalj i tre delar, som vi här 
ser förarbetet till. Verket finns i en-
tréhallen på Statens strålskyddsin-
stitutet, Karolinska sjukhuset, 
Stockholm. 

Vi stannar sen vid en liten modell 
till Penslarna (1964), som i slutver-
sionen är en flera meter hög skulp-
tur av stående penslar i polykrom 
glasfiberarmerad plast, som står 
utanför Målarstugans barndaghem 
i Lund.   Baksidan är förvandlad till 
en ljusblå himmel med vita moln. 
Fantasieggande för små som stora!

Anne kommenterar Johns verk 
på ett inkännande och varsamt sätt 
och läser också ett par dikter av 
John. Det blir en alldeles särskild 
stämning – en stämning av helhet 
när konst och poesi på det här 
sättet kommer att smälta samman.

Vi – ett tjugotal seniorkollegor – 
vandrar vidare ut i ett soligt Lund, 
nedför Södergatan.

Där, på Södergatan 47, ser vi en 
utsmyckning av John Wipp på fasa-
den till Försäkringskassan, Badla-
kanlandskap (1980) Tekniken – 
sgraffitomålning – med ursprung 
från Italien är ovanlig.

Så rundar vi byggnaden och går 
in i Vasakronans hus. I entrén på 
den vita väggen träder utsmyck-
ningen  Duv tjärn emot oss, en 
formation utskuren i plywood och 
limmad på väggen. Anne berättar 
att den är inspirerad av Johns min-
nen av en tjärn i sitt  hemlandskap 
Dalarna – djup-speglingar och ljus 
i milda färger – vackert skulptural! 

 Det är nu inte långt till Stad-
sparken, där vi äter, umgås och 
önskar varandra en riktigt skön 
sommar!  

Marianne Gottfries

Marssammankomsten i västra regio-
nen hade besök av Bengt Hedberg som 
berättade för oss om 40 års erfarenhet  
som psykoterapeut, dels 20 år inom 
offentlig vård (både inom vuxenpsyki-
atri och barnpsykiatri) och 20 år som 
privatpraktiserande.

1987 startade han tillsammans med 
sin hustru Eva den privata verksamhe-
ten och han är tacksam för åren inom 

Ett yrkesliv med kamp 
och befrielse

sesidiga relationer. Familjeterapin fo-
kuserar på hur omsorgssystemet fung-
erar, föräldrarnas inbördes relation 
och vilka förutsättningar detta skapar 
för tillräckligt bra anknytningar till 
barnen samt hur syskonens inbördes 
relationer gestaltas. Även hur sam-
mansatt och ibland tilltrasslat sådana 
system kan vara. Det är detta famil-
jeperspektiv som fått stryka på foten 

vid nedmonteringen av 
barnpsykiatrin. 

Psykiatrin 
omstruktureras 
Under 1960- och 1970-ta-
let präglades tids andan 
av framtidstro med stu-
dentuppror och protest-
rörelser.

1. Svein Haugsjerds 
bok Nytt perspektiv på 
psykiatrin, Mentalsjuk-
dom och miljö av Laing 
och Masterson var vik-
tiga tongivare. 2. Det 

sked de en omstrukture-
ring av psykiatrin – ut 

från institutionerna. 3. Från hospitali-
seringen till psykiatriska öppenvårds-
mottagningar och dagsjukvård. 4. Från 
osynliggörande till synliggörande av de 
psykiskt sjuka. 5. Från det individori-
enterade mot ett mer familjorienterat 
synsätt. 6. Från biologisering mot ett 
mer psykodynamiskt tänkande. Man 
kan i efterhand konstatera att politiker 
utnyttjat denna entutiasm för att spara 
pengar, eftersom man i ej tillräcklig 
skala byggde upp de lokala resurser 
som hade behövts.

Inom vuxenpsykiatrin i Göteborg 
fanns också ett kompakt motstånd 
mot ett psykoterapeutiskt synsätt, där 
trojkan Lindberg (PS), Forssman (S:t 
Jörgen) och inte minst Erik K Karlsson 
(LS) kanske var de främsta represen-
tanterna för detta motsånd. 

När Socialstyrelsen med Henry Egi-
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den offentliga vården som lade grun-
den till den privata.

Han är också tacksam för att ha 
sluppit vara med i den offentliga vår-
den, när nedmonteringen av det tera-
peutiska arbetet inom barnpsykiatrin 
började. Och djupt besviken över bio-
logiseringens och den diagnostiska 
kulturens återinträde inom barnpsy-
kiatrin med övertro på evidensbaserad 
KBT och mindfulnes och det allt min-
dre utrymmet för det psykodynamiska 
förhållningssättet.

Nedmontering av familjeterapin
Bengt startade vårt möte med hjälp av 
en skulptur bestående av fem runda 
trädelar sammankopplade med ömse-
sidiga psykologiska band, där de två 
större delarna illustrerade föräldrarna 
och de tre mindre barn i olika åldrar. 
Modellen illustrerar det sammansatta 
system som en familj utgör med öm-

Bengt Hedberg med intresserade åhörare.
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dius undersökte möjligheten att starta 
en psykoterapiutbildning i Göteborg, 
ansåg Erik K Karlsson att det inte var 
vetenskapligt bevisat att psykoterapi 
hade någon effekt, varvid denna vik-
tiga möjlighet till utbildning förlades 
till Umeå.

Psykoterapin tar plats
På 1960-talet var det också svårt att 
ens se skymten av några psykoterapi-
lokaler i Göteborg; nu 50 år senare 
finns det bara här på psykologiska 
institutionen en hel korridor med tera-
pirum, offentligt verksamma psykote-
rapeuter och dessutom många privat-
praktiserande psykoterapeuter.

Ett stort behov av utbildning växte 
fram under 1970-talet. Göteborgs 
Psykoterapiinstitut skapades, Göte-
borgsföreningen för grupppsykoterapi 
bildades med en treårig utbildning i 
teori och praktik med den norske psy-
kologen Einar Dannevig som delaktig. 
Likaså startades en skandinavisk för-
ening för psykodrama med en psyko-
dramautbildning där Dean och Doreen 
Elefthery var lärare. Workshops med 
familjeterapeuter innebar utmaningar, 
stimulans med nya infallsvinklar från 
ex.vis Satir, Kirschenbaum, Minuchin, 
Stierlin och många andra.

Röda avdelningen
Bengt började själv 1965 tillsammans 
med 500 andra sina psykologistudier vid 
psykologiska institutionen i Göteborg. 
Lokalfrågan illustrerar psykologins 
status med delade lokaler på pedago-
giska institutionen på Mölndalsvägen. 
Flytt till Bangatan och tillbaka till Al-
medal i nedlagda fabrikslokaler för att 
nu vara inhyst i mycket ändamålsenliga 
lokaler vid Linnéplatsen. Det egna av-
handlingsarbetet blev klart 1972, men 
i mars -71 började han som psykolog-
praktikant på avd l, Lillhagens sjukhus 
med Karl-Gustaf Piltz som handledare. 
Avdelningen omvandlades över en natt 
från en traditionell dagavdelning till en 
miljöterapeutisk dagavdelning inspire-
rade av Feldmans tankegångar. Karl-
Gustaf Piltz hade studerat i USA och 
tog med sig hem det familjeterapeutiska 

tänkesättet. Avdelningen kom att kal-
las den RÖDA AVDELNINGEN, dels 
för att den låg i en röda lada och dels 
för dess något kontroversiella behand-
lingsinriktning.

I januari -72 skapades ytterligare en 
psykologtjänst så det fanns två psyko-
loger på samma avdelning!

Det fanns en påtaglig glädje och 
engagemang i arbetet. Vad bar? För-
hållningssättet, intresset, lyhördheten, 
respekten. Ett dynamiskt utvecklande 
med ett reducerat vi–dom perspektiv. 
Patienterna blev nog mer sedda än 
betraktade. Spännande dynamisk ut-
veckling alltmer influerad också av det 
miljöterapeutiska och familjeterapeu-
tiska perspektivet.

På sjukhuset fanns fyra kliniker, var 
och en präglade av klinikchefens in-
riktning, vilket i sig skapade spänning-
ar. När det dessutom skapades en mil-
jöterapeutisk avdelning i denna miljö, 
bidrog det till ytterligare spänningar, 
vilka dock balanserades ganska bra så 
länge initiativtagaren till projektet, Jan 
Alström, var avdelningsläkare. När 
han slutade hösten -72 blev en ny ka-
rismatisk, charmfull och mer kontro-
versiell person avdelningsläkare, vilket 
starkt bidrog till ökade spänningar, ef-
terhand också inom personalgruppen 
på avdelningen, vilket innebar att av-
delningen splittrades i två läger. 

Inget gehör för nya idéer
Tanken fanns att flytta ut verksamhe-
ten till centrala staden i synliggöran-
dets anda. En omfattande skrivelse om 
detta angelägna projekt hade författats 
och inlämnats till klinikchefen.. 

Inför sommarsemestern 1973 skulle 
Bengt diskutera denna skrivelse med 
klinikchefen. I dörröppningen till 
tjänsterummet tillhörande den självut-
nämnde ”svenske mästaren i psykiatri” 
fick han veta, att skrivelsen var ingen-
ting att fästa något avseende vid och 
han blev dessutom brutalt avskedad 
med orden: ”Och förresten kan du 
inte räkna med förlängt förordnande 
till hösten”, varvid dörren stängdes 
framför näsan på honom! 

Sedan följde två år inom socialför-
valtningens prövnings- och tränings-
verksamhet för arbetsrehabilitering 
med mycket utredningsverksamhet 
med litet terapiinnehåll.

Oredans tid
Det var välgörande att hösten 1975 
börja arbeta inom BUP-kliniken i Gö-
teborg och få möjlighet att arbeta med 
familjeterapi och barnpsykoterpi. Ett 
visserligen helt nytt område men med 
god handledning och intresse blev det 
inkörsporten till det fortsatta barn- 
och ungdomspsykiatriska arbetsfäl-
tet. Det var även här stora spänningar 
inom kliniken både i läkargruppen och 
i personalgrupperna med lägerbild-
ningar som följd. På en enhet fanns 
t o m en KPML-R-cell, som bl a upp-
muntrade barnen till demonstrationer 
inne på klinikområdet. Trots dessa 
motsättningar inom kliniken med flera 
stormöten för att bringa någon reda i 
denna oredans tid, kunde de bedriva 
ett bra barnpsykiatriskt arbete, vilket 
innebar mycket lärorika år.

Fokus på familjen
Bohuslandstinget skulle i tidens anda 
öppna barnpsykiatriska mottagningar 
i Härryda resp. Partille. Tidigare fanns 
två mottagningar – en i Mölndal och 
en i Kungälv. Det är värt att notera att 
en gång i tiden startade verksamheten 
med lokaler i grindstugan till Möln-
dals sjukhus. Hösten 1977 öppnade 
sig en möjlighet att vara med om att 
starta en ny mottagning. I Härryda 
flyttade man in i Mölnlycke vårdcen-
tral i lokaler som från början var av-
sedda för en röntgenmottagning! Men 
de var fyllda av entusiasm och möttes 
av enorma förväntningar från skolan 
och socialtjänsten, så det gällde verkli-
gen att både profilera sig och avgränsa 
sig. De hade också i början ett nära 
samarbete med mottagningen i Partil-
le, eftersom mottagningarna hade en 
gemensam chef, Natalia Flakierska. 
Av olika skäl arbetade Bengt oftast 
halvtid på båda.

De såg familjen som uppdragsgiva-
re och lade ner mycken energi för att 
skapa förståelse för detta synsätt. Det 
är många roller på en BUP-mottag-
ning som psykolog. Utredningsarbete, 
barnterapi, vuxenterapi, parterapi och 
familjeterapi beroende på problematik. 
Handledare för lärare i skola och skol-
daghem med mycket stökiga elever, lä-
rare i föräldrautbildningar i VC:s regi 
och utbildningsdagar för lärare. Även 
om arbetsuppgifterna var mångfacet-
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terade var det utmanande och spän-
nande, dessutom upparbetade de goda 
relationer med såväl skola, socialtjänst 
och barnmedicin. I Partille öppnades 
dessutom en ”mamma-barn”-verksam-
het inspirerade av Viktoriagården i 
Skåne.

Motstånd från politiker och tjänstemän
Det frustrerande var att tjänstemän och 
politiker hade så svårt att förstå deras 
arbetsområde och från landstingets 
sida föreslog man organisatoriska för-
ändringar, som innebar många möten. 
Kulmen nåddes, när man organisato-
riskt ville lägga barnpsykiatrin under 
barnmedicin, efter att det behandlings-
hem för barn som man länge kämpat 
för abrupt hade strukits. Man hade 
varit hänvisad att endera ”lägga in” 
behövande barn på Uddevalla sjukhus 
eller remittera till behandlingshem i 
Göteborg. De fick mobilisera mycken 
kraft för att undgå att organisatoriskt 
bli underställda barnmedicin med 
många och långa möten för att for-
mulera organisationsförslaget, som till 
slut och under stort motstånd accep-
terades av såväl sjukhusledning som 

på landstingsmötet, men med följande 
brasklapp: ”Det ankommer på sjuk-
husledningen i Mölndal att inkomma 
med synpunkter på organisation och 
bemanning”! Sjukhusdirektören kalla-
de utredarna till ett möte och presente-
rade ett nytt eget förslag! Ridå! Detta 
blev en av anledningarna till att Bengt 
slutade inom den offentliga vården och 
började arbeta i egen regi. Han döpte 
detta meningslösa utredningsarbete 
till ”Tjejmaran inom barnpsykiatrin”. 
När utredarna närmar sig upploppet 
på väg att bryta målsnöret skyndar sig 
en tjänsteman in på arenan och klipper 
av snöret med orden: ”Ni är så duktiga 
att springa här inom barnpsykiatrin så 
ni kan väl springa ett varv till!

Landstinget behandlade hela den 
barnpsykiatriska expertisen på sam-
ma brutala sätt som klinikchefen på 
LS en gång i dörröppningen till sin 
expedition agerade. Den slutsats man 
kan dra av detta är att det inte är sär-
skilt konstigt att kvalificerade behand-
lingsarbetare av olika slag söker sig till 
privat verksamhet, eftersom de inom 
offentligheten ofta känner sig motar-
betade och ifrågasatta.

Rapport från regionerna/Västra

En befrielse med egen verksamhet
Bengt tyckte det var mycket värdefullt 
att börja arbeta i egen regi tillsammans 
med sin hustru och att utan en massa 
motsättningar och ständiga möten få 
arbeta med det som han utbildat sig 
för. De öppnade en mottagning i hem-
met, där de hade två väl avskilda rum. 
De arbetade med individualterapi, 
parterapi, familjeterapi, psykodrama-
grupper, handledningsuppdrag och 
utbildningsuppdrag.

Sammanfattningsvis finns en tack-
samhet för tiden i den offentliga mil-
jön, men en stor besvikelse över den 
brutala och oförstående hållning som 
tjänstemän inom den offentliga sek-
torn kan visa seriöst arbetande be-
handlingsarbetare. Det innebar en 
oerhörd befrielse att använda sitt en-
gagemang och intresse åt det terapeu-
tiska arbetet istället för att bli uppta-
gen av olika strategiska överväganden 
för att få tjänstemän och politiker att 
förstå värdet av behandlingsarbetet, 
när de många gånger verkar sakna 
förutsättningar att vilja förstå vad 
ett psykoterapeutiskt arbete innebär. 
Det är därför så oerhört värdefullt att 
blicka tillbaka på ett rikt yrkesliv med 
otalga bekräftelser på att den psyko-
terapi som bedrivits har fått många 
konfidenter att ta ett djupare ansvar 
för sina egna liv. Det var det beslutet 
som han själv tog, när upplevelsen av 
att vara motarbetad blev för stor.

Flertalet av deltagarna kände igen 
historien och det väckte många min-
nen till liv.

Anita Berntsson i samarbete med 
Bengt Hedberg
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ProfEssor AndErs BroBErg från Psy-
kologiska institutionen i Göteborg 
gav oss, ca tjugo seniorpsykologer vid 
aprilmötet i västra regionen, en något 
annorlunda vinkling av anknytnings-
teorin genom att ge en levande och 
anektdotisk beskrivning av de per-
soner som vi framförallt kopplar till 
teorin, John Bowlby och Mary Ains-

worth, och hur deras forskning och 
författarskap växte fram.

Han började med att berätta hur 
hans egen första psykologerfarenhet 
inom barnpsykiatrin i Göteborg väckte 
hans intresse för barns olika uppväxt-
villkor och olika kvalitet i deras för-
äldrarelation. Det förvånade honom 
många gånger hur barn tydde sig till 

och klamrade sig fast vid en förälder 
som var svekfull, misshandlande och 
oengagerad. Behovet av tillhörighet är 
så stort att en gnutta trygghet är bättre 
än ingenting alls.

John Bowlby, berättade han, föd-

Anknytningsteorin då och nu
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des i London 1907 i en miljö som kan 
betecknas som överklass. Kontakten 
med föräldrarna var strängt reglerad 
och sparsam – modern läste högt vid 
téet på eftermiddagen. För övrigt var 
det barnsköterskan som stod honom 
närmast. När hon försvann från fa-
miljen då lille John var fyra år blev det 
en separation som präglade honom för 
livet, enligt hans egen utsaga. 

När han var åtta år skickades han 
till internatskola, ytterligare en se-
paration och en miljö som kom att 
prägla hans fortsatta liv. John Bowlby 
menade att han hade en svår barndom 
dock inte så svår att han inte kunde 
dra nytta av sina erfarenheter.

Parallellt med medicinstudier ar-
betade han på en skola för ”trasiga” 
barn där läraren var en framstående 
1920-tals-pedagog. Denne lade märke 
till Bowlbys engagemang i eleverna 
och uppmuntrade honom att arbeta 
med barn i framtiden, men förutsätt-
ningen skulle då vara att Bowlby utbil-
dade sig i psykoanalys. Så skedde och 
han gick i analys hos Joan Reviere som 
inte ansåg honom färdiganalyserad 
efter de 300 timmar som krävdes för 
att bli antagen som medlem i Brittiska 
Psykoanalytiska Sällskapet. Efter yt-
terligare 200 timmar och en fortsatt 
missnöjd analytiker uppmanade ord-
föranden i sällskapet analytikern att 
”släppa honom” – ”han blir nog inte 
bättre”. Så blev John Bowlby medlem 
i Brittiska Psykoanalytiska Sällskapet 
som aldrig kom att acceptera hans an-
knytningsteori under Bowlbys livstid. 
Hans ”paper” för att bli antagen hade 
titeln: ”The importance of the envi-
ronment for the development of neuro-
sis and neurotic character in children.” 
Han hade jämfört 44 barn med upp-
förande-störning och utagerande bete-
ende med 44 barn med ångest/depres-
sionssymtom och intresserade sig för 
skillnaden i livserfarenheter mellan de 
båda grupperna. De utagerande barnen 
hade haft frånvarande fäder och varit 
utsatta för upprepade och oförklarliga 
separationer från sina mödrar. Som 
parentes kan nämnas att John Bowlby 
var den förste som publicerade en arti-
kel om familjeterapi,1946, flera år före 
Palo-Alto-gruppen.

Bowlbys intresse för anknytningste-
orin var generellt dvs fenomenet gällde 

alla människor och han hämtade sin 
inspiration från Darwins teori om 
människan som nomadiserande art 
vars villkor är tillhörigheten till och 
skyddet från de närmaste. Att inte bli 
borttappad var livsviktigt – ensam kla-
rar individen sig inte. Bowlby menade 
att de barn som inte fått någon chans 
att knyta an får inget känslomässigt 
liv och de som har kunnat skapa en 
anknytningsrelation men förlorat den 
måste, efter sorg och förtvivlan, inom-
bords ge upp den relationen – koppla 
loss (detachment) – för att få möjlighet 
att knyta an i en ny relation.

Några år efter andra världskriget 
fick Bowlby, som då var barnpsykia-
ter, WHO:s uppdrag att göra en sam-
manställning av aktuell kunskap om 
barn och barns behov. 1951–1953 
presenterades rapporten där Bowlby 
uttryckte sig så: ”For the moment it 
is sufficient to say that what is belie-
ved to be essential for mental health is 
that an infant and young child should 
experience a warm, intimate, and con-
tinous relation with one person who 
steadily ”mothers” him/her in which 
both find satisfaction and enjoyment”. 
Bowlby förtydligade detta och menade 
att anknytningspersonen inte nödvän-
digtvis behövde vara den biologiska 
modern, likaså att barn har förmåga 
att knyta an till några få närstående. 
Vid två års ålder är det rimligt att ett 
barn har 3–6 anknytningsrelationer 
och alla ser olika ut och har olika be-
tydelse för barnet.

Under 1950-talet samarbetade John 
Bowlby med paret James and Joyce 
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... den som aldrig fått en 
chans att knyta an, me-
nade Bowlby, har inget 
känslomässigt liv ”Robertson med studier om vad sepa-

ration från föräldrarna gör med små 
barn. Dels handlade det om barn som 
lämnats på sjukhus, dels om barn som 
lämnades till barnhem och "barnpen-
sionat" kanske för att föräldrarna 
behövde avlastning, inte förmådde ta 
hand om barnet eller helt enkelt ville 
vara ”barnfria” – något som inte var 

ovanligt på 1940–50 talen, så också i 
Sverige. 

Bowlby lade 1957 fram teorin om 
anknytningens betydelse för Brittiska 
Psykoanalytiska Sällskapet. Han visa-
de tillsammans med James Robertson 
studien där barns reaktioner filmats 
efter separation från föräldern. Många 
av oss psykologer har sett de här fil-
merna från makarna Robertsons stu-
dier med deprimerade barn t ex  fil-
men med ”little John”. De visade hur 

... barnen som fått möjlig-
heten att ”ha kvar något 
av föräldern och hemmet 
under moderns frånvaro 
mådde bättre och hade 
mycket lättare att åter-
knyta till sin förälder efter 
separationen.”separationen ger reaktioner som sorg 

och förtvivlan i ett förlopp som först 
präglas av protest, sedan av sorg och 
till sist av detachment, ”losskoppling” 
från anknytningsobjektet för att kun-
na nyorientera sig, vända sig till en ny 
anknytningsperson. Men den som ald-
rig fått en chans att knyta an, menade 
Bowlby, har inget känslomässigt liv. 

Men teorin accepterades inte. Wil-
fred Bion, med en stark ställning i 
psykoanalytiska sällskapet, gick emot 
Bowlbys slutsats och menade att reak-
tionen hos det filmade barnet handlade 
om avund mot ett syskon som fick rå 
om föräldern. Bowlby försökte över-
tyga med en annan berättelse om ett 
barn, som inte hade syskon men väl 
reagerade på ett likadant sätt på sepa-
ration. Men det gick aldrig för Bowlby 
att förankra sin tes om vikten av den 
tidiga anknytningen och separationens 
vådlighet för barn i det psykoanalytiska 
sällskapet, så länge han levde, men han 
lämnade ändå aldrig sitt medlemskap 
trots den teoretiska tvist som han stän-
digt levde i. Men märkligt nog, påpeka-
de Anders Broberg, fick Peter Fonagy 
– en förgrundsgestalt i utvecklingen av 
anknytningsteorin – Freud Memorial 
Professorship vid University of London 
samma år som Bowlby dog, 1990.



för utvecklingen av barnsjukvården 
och för förskolepedagogiken för att 
underlätta för barn när de måste skilj-
as från sina föräldrar. 

Men i det här resonemanget ville 
inte Bowlby hänga med och här hade 
han fel. Han höll fast vid generalitets-

Fortsättning nästa sida
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Hon skrev en bok om varje 
mor–barn-förhållande 
som hon filmat och varje 
bok omfattade drygt 
200 sidor. ”

Så småningom blev det en konflikt 
även i samarbetet med Robertsons. 
Joyce Robertson kom alltmer att fästa 
sig vid betydelsen av vad som skedde 
med barnet vid själva separationsö-
gonblicket och under den period, när 
det var skilt från föräldern. Joyce ut-
vecklade ett tillvägagångssätt där hon 
tog hand om barn i sitt hem medan 
modern skulle föda ett ytterligare barn 
på förlossningsklinik. Joyce Robertson 
kunde visa att, om barnet hade med 
några minnessaker som påminde om 
mamman och hemmet, så kom detta 
att påverka separationsupplevelsen 
som blev mindre traumatisk. Här ser 
vi paralleller till Winnicotts begrepp: 
”övergångsobjektet”. I barnets norma-
la utveckling och begynnande indivi-
dualisering, ger detta en viktig konti-
nuitet för barnet när föräldern inte är 
närvarande. Snuttefilten eller nallen 
eller ett klädesplagg hemifrån med för-
älderns lukt kvar, kan göra stor skill-
nad i en separationssituation. De här 
barnen som fått möjligheten att ”ha 
kvar något av föräldern och hemmet” 
under moderns frånvaro mådde bättre 
under tiden och hade mycket lättare att 
återknyta till sin förälder efter separa-
tionen. De reagerade helt annorlunda 
än ”Little John” som i sin depression 
reagerade närmast apatiskt. Joyce Ro-
bertsons forskning har betytt mycket 

principen med arvet från Darwin och 
med synen på människan som en no-
madiserande varelse för vilken en se-
paration är förödande.

Mary Ainsworth, född 1913, var den 
andra pionjären inom anknytnings-
forskningen. Hon kom till London 
från Toronto i Kanada, där hon som 
utecklingspsykolog hade disputerat på 
en studie: ”Secure base behaviour”, 
och blev assistent hos Bowlby. När 
hennes make fick ett uppdrag i Ugan-
da följde Mary Ainsworth med honom 
dit. Bowlby föreslog att hon skulle 
”testa vår idé” om den grundläggande 
anknytningen i en annan kultur. Och 
i Uganda påbörjade hon sina studier 
som skulle leda till observationsmeto-

den ”Strange situation test”. 
Hon fick med sig en Leica-
kamera och filmade och följde 
26 blivande mammor under 
graviditeten, vid tiden för fö-
dandet och tills barnet var 1 
år. Hon skrev en bok om varje 
mor–barn-förhållande som 
hon filmat och varje bok om-
fattade drygt 200 sidor. 

Mary Ainsworth hade 
andra barndomsupplevelser 
än Bowlby bakom sig och 
kom att forma sin anknyt-
ningsteori på ett annorlunda 
vis. Bowlby såg, som sagt, an-
knytningen som ett generellt 
fenomen medan Ainsworths 
ansats handlade om indivi-
duella skillnader. Hon hade 
under sin uppväxt aldrig känt 
sig sedd och bekräftad av sin 
mor, och hela hennes forsk-
ning baserades på vikten av 

sådana egenskaper som lyhördhet och 
psykologisk tillgänglighet hos föräld-
ern för att motverka sådan emotionell 
brist som hon själv upplevt som förö-
dande under sin barndom. Den emo-
tionella kvaliteten i relationen mellan 
modern och barnet var således en vik-
tig utgångspunkt för hennes studier 
av barnets reaktioner vid separation. 
Hon intresserade sig för hur barnen 
använde sina mammor i en separa-
tionssituation och fann olika reaktio-
ner både hos barnen och mödrarna. 
Hon beskrev tre grupper av beteenden 
för Bowlby och undrade hur hon skul-
le beteckna dem. Bowlby föreslog A-, 
B- och C-grupper: trygg, undvikande 
och ambivalent anknytning.

När Mary Ainsworths make blev 
förflyttad till Baltimore i USA gav hon 
upp sin forskning  i Uganda och flyt-
tade med. På plats där lämnade maken 
henne för en annan kvinna och Mary 
Ainsworth gick in i en djup depressi-
on. I denna svåra separationsreaktion 
påbörjade hon en psykoanalytisk be-
handling. Psykoanalytikern lär ha gått 
ifrån sina ramar och det vedertagna 
förhållningssättet till klienten, när han 
vid första mötet med den uppgivna 
kvinnan gav henne det handfasta rådet 
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att gå till en frisör, skaffa nya kläder 
och sminka sig, så att hon kunde bli 
bemött av andra som den person hon 
var och inte som den uppgivna varelse 
hon företedde. Hon lär ha tagit till sig 
rådet och parallellt med bearbetningen 
av sitt trauma påbörjade hon en studie 

i Baltimore med 26 mödrar och barn, 
en parallell till den i Uganda.

Hon fann att barnen i USA reagerade 
annorlunda på henne som testledare. 
Det var inte skrämmande för dem med 
en vit kvinna som det varit för barnen 
i Uganda. Det gjorde att separations-
situationen för barnen i den nya stu-
dien behövde utformas så att ett annat 
stressmoment infördes, när hon inte 
själv blev den stressande faktorn. Me-

Fortsättning 
Anknytningsteorin ...
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toden kom att utvecklas till en 20 mi-
nuter lång observation av barnet som 
utsätts för att modern lämnar rummet 
och en främling kommer in. Anders 
Broberg påpekar att Mary Ainsworths 
sensibla observationsförmåga var det 
viktigaste för utformningen av det här 
testet, viktigare än metoden i sig.
   Birgitta Rydén

Referatet fortsätter
i nästa nummer.

Årets vårutflykt gick till Källö-Knipp-
la där Britta Öborn-Falkman och hen-
nes man Thomas var våra generösa 
värdar.

Redan när vi gick på bussen och 
fick göra bekantskap med Västtrafiks 
erkänt knepiga biljettsystem fick vi 
etikett av en irriterad men road buss-
chaufför. Kärringar muttrade han 
medan vi tryckte på så många knappar 
som möjligt för att verkligen göra rätt 
för oss med alla tänkbara tillägg.

Oberörda av epitetet njöt vi av re-
san, buss, färja till Hönö, buss igen till 
Öckerö och så till färjeläget Burå där 
vi gick över till Källö-Knippla.

Det luktade hav och vinden rev i 
grånade lockar.

På Knippla väntade Britta med en 
fantastisk lunch. Hennes omsorger om 
oss alla, vanlig mat, vegetarisk mat, 
äggfri mat, uppskattades mycket. 

Britta och Thomas bor i ett riktigt 
gammalt hus, som de har renoverat 

Vårutflykt till KällöKnippla

med varsam hand. Alla moderna be-
kvämligheter finns, men husets själ 
är bevarad. Man har havsutsikt åt tre 
håll, och då menar jag utsikt. Långt, 
långt kan man se. Det finns skyddade 
uteplatser runt huset, bara att välja ef-
ter vinden. När det stormar som värst 
gror fönstren igen av saltet. För dagen 
var alla fönster nyputsade och gjorde 
verkligen rättvisa åt utsikten.

Vi fick en guidad tur runt ön med en 

öbo. När vi mötte andra öbor och häl-
sade fick vi rådet: tro inte på henne...  
Men vi tror ju på vad vi hör nu när vi 
inte håller på att analysera allt.

Källö-Knippla ligger i Göteborgs 
norra skärgård, skyddad av andra öar 
men ändå med utsikt över det stora ha-
vet. Ön har varit bebodd sedan slutet 
av 1700-talet. Försörjningen har varit 
fisket, med olika framgång i olika pe-
rioder. I slutet av 1790 lockade ”den 
stora sillperioden” många att bosätta 
sig här.

Ön är tättbebyggd med smala gator 
mellan husen. Det finns en hamn, en 
gästhamn och ett färjeläge. Affär finns 

öarna så att man kan gå över hela ön.
Numera finns mindre än fyra hund-

ra bofasta invånare. 
Vårt allra varmaste tack går till 

Britta och Thomas.
Anna Kerstin Wetterqvist

Ingegärd Tobias-
son t v och Kerstin 
Larsson njöt av 
både havsutsikt och 
Brittas omsorger. 

Belåtna deltagare runt lunchbordet.

men är ifrågasatt. 
En restaurang och 
ett ”hotell” finns 
för turisterna. 

I tre sjöbodar 
har man möjlig-
het att göra fester. 
Där har man också 
”gubbdagis” någon 
dag i veckan

Källö Knippla 
var från början två 
öar men man har 
fyllt igen emellan 
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Läs och skrivsvårigheter hos kriminella patienter
Om dyslexi och risk för framtida våld 
hos rättspsykiatriska patienter berät
tade Heidi Selenius, fil. dr. i psykologi, 
på östra regionens marsmöte. Det 
var också titeln på hennes doktorsav
handling.

Heidi, som kommer från Finland, 
började sin yrkesbana som special-

lärare där och fortsatte med det även 
efter flytten till Stockholm. Hon insåg 
tidigt att inte kunna läsa och skriva 
väckte en stark frustration hos flera av 
barnen vilket kom till uttryck i aggres-
sioner, svårigheter med koncentration 
m.m. De många problem som fanns 
gjorde det nödvändigt med samarbete 

med socialkontor, BUP, polisen m.fl. 
Hon upptäckte att skolk var vanligt 
och det var viktigt att se vad barnen 
gjorde när de skolkade. Gick de hem 
eller satt i Centrum med A-lagarna?

I november 2011 fanns en program-
punkt, då Hans Åberg berättade om 
sitt tidigare arbete på Mansmottag-
ningen mot våld i Uppsala. Detta ägde 
rum i hans hem och vi kom att fas-
cineras av alla textila konstverk som 
prydde hemmet. Hans fru Monica 
Åberg är textilkonstnär. Någon tid att 
närmare uppmärksamma detta fanns 
inte då.

 Den 23 maj hade Norra istället lagt 
in i programmet den ”Vernissage på 
verandan” som paret Åberg inbjöd till. 
Det blev en härlig upplevelse en vacker 
försommardag.

 Monica Åberg har en gedigen bak-
grund med stort intresse för textilt 
hantverk och många utbildningar i 
skilda hantverkstekniker.  Från 2005 

ägnar hon sig på heltid åt vävning. Mo-
nica är också en god berättare och vi 
fick höra hur hon utifrån ett tema låter 
ett verk växa fram i samspelet mellan 
öga och hand. Det gav en extra krydda 
att stå mitt i verksamheten med alla 
olika material, färger och verktyg och 
höra Monica beskriva sitt arbete.

 Vår ”magister” från fotokursen 
(Hans-Olof L) var med och tog många 
foton av de 41 konstverken på teman 
som Stjärnbilder, Änglar, Dante, Capri 
m.fl. Att återge dem i svartvitt ger inte 
full rättvisa åt konstverken. Vi rekom-
menderar Monica Åbergs hemsida 
www.monicatextil.se !
 
Norra Regionens programkommitté

På besök hos textilkonstnärinnan Monica Åberg

Monica berättade hur hennes verk växer 
fram i samspelet mellan öga och hand.



Betydande ärftlighet
Heidi berättade att ärftligheten är stor, 
70 procent, om båda föräldrarna har 
läs- och skrivsvårigheter. De språkliga 
svårigheterna är många, exempelvis 
fonologiska. Att ej kunna rimma, vara 
sen med att prata ”rent”, prata ramsor, 
svårt med alfabetet och multiplika-
tionstabellen. Det är viktigt att sätta in 
hjälp redan under första läsåret, vilket 
sker sällan i Sverige enligt Heidi. Bra 
att få en diagnos tidigt för att undvika 
att barnet ska få dåligt självförtroende 
och dålig motivation för läsande och 
skrivande. Kombinationen ADHD-dia-
g nos och dyslexi är ej ovanligt.

Svaga ”läsare” mer våldsbenägna
Rättspsykiatrin i Huddinge blev Hei-
dis nästa arbetsplats. Hon menar att 
det är tabu att tala om att kriminella 
personer ofta har läs- och skrivsvårig-
heter. Man vill inte se det problemet 
från samhällets sida.  Kopplingen mel-
lan kriminalitet och dyslexi kan bestå 
av svår dyslexi, dålig social uppväxt, 
frustration – utagerande, aggressivitet, 
dåligt korttidsminne, medfödd käns-
lighet. Exempelvis är de svagaste ”lä-
sarna” bland ungdomsbrottslingarna 
också de mest våldsbenägna.

Allt började för henne med resor till 
Latinamerika som hon besökte av pri-
vata skäl. Hon fick många kontakter 
och via en kubansk psykolog i Stock-
holm kom hon med i ett projekt –”Pro-
blem utan gränser”. Detta väckte en idé 
om att bilda en psykologbrigad, bjuda 
in folk till en arbetsresa till Kuba för 
att bl.a. informera om HIV och AIDS. 
Många anmälde sig men flera hoppade 
av då det framgick att man fick betala 
resan själv. De lyckades intressera lä-
karen Sven Britton, en auktoritet inom 
detta område. Och han följde med.

Kuba ur annan vinkel

Vanligt med dyslexi hos 
rättspsykiatriska patienter
Bland resultaten framkom att bak-
grundsmiljön inte visade någon skill-
nad mellan dyslektiker och de utan 
sådan diagnos, alltså inte mer miljö-
belastning. Dock att icke litterära mil-
jöer kan predicera sämre utveckling. 
Våld, fientlighet och aggressivitet var 
vanligare hos dyslexigruppen. Dock ej 
verbalt våld.

Heidis slutsats är att det är vanligt 
med dyslexi hos rättspsykiatriska pa-
tienter. Och att de bör få hjälp med 
sina läs- och skrivproblem och sin 
aggressionsproblematik. Nu går hon 
vidare med att följa upp dem som 
skrivs ut från Sidsjön för att se hur det 
går för dem. Kommer de att återfalla 
i brott? Och hur går det för dem som 
inte återfaller och varför?

Det finns många teorier kring or-
saken till dyslexi som också gör det 
svårt att arbeta med den problemati-
ken. Det är också konkurrens mellan 
olika yrkesgrupper, exempelvis mellan 
logopeder och speciallärare. Heidis er-
farenhet är att det är de äldre pedago-
gerna som är bäst på att arbeta med 
dyslektikerna i skolan.

Birgit Lundin

Information om Kuba och vad som händer där är inte så vanlig i svensk 
press. Därför var det med stor nyfikenhet vi välkomnade psykolog 
Kristina Hillgren till vårt aprilmöte i östra regionen. ”Att vara psykolog 
på Kuba” var rubriken på hennes anförande.
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Om droger och HIV
De blev nio personer som reste till Kuba 
2001 och det blev en mycket lyckad 
resa. De medverkade på en psykologi-
kongress i Santiago de Cuba med fö-
reläsningar som gjorde succé. Kristina 
talade om drogproblematik. 

Kristina, som från början hade viss 
misstro mot den kubanska samhälls-
ordningen, insåg snart att allt inte var 
som det presenteras i svenska och ut-
ländska media. Hon trodde t ex  att 
homosexualitet var kriminellt på 
Kuba, men träffade en ”bög” på kon-

gressen som var anställd på en öppen-
vårdsklinik för HIV- och AIDS-sjuka. 
Den vård de smittade fick påminde 
mycket om hur vi arbetade här hem-
ma. De blev inlagda i tre månader för 
kartläggning av hur smittan spridits – 
på samma sätt som vi gjorde här. Man 
pratar öppet om sexuella problem så 
det är lätt att kartlägga t ex  riskgrup-
per. Efter de tre månaderna sändes 
patienterna hem för fortsatt kontakt 
med familjeläkaren. I dag är de flesta 
preventionscentra nerlagda. Det är 
dagvård som gäller.

Isolering på gott och ont
Narkotikaproblem är inte vanligt på 
Kuba, främst beroende på att det finns 
så lite narkotika där, vilket i sin tur 
beror på den isolering Kuba är utsatt 

Fortsättning från 
föregående sida

Rapport från regionerna/Östra

Risk för tyngre kriminalitet 
hos dyslektikerna?
De erfarenheter och kunskaper som 
Heidi fått genom sitt arbete som spe-
ciallärare väckte frågor som kom att 
utgöra syftet med hennes avhandling: 
att undersöka om rättspsykiatriska pa-
tienter med dyslexi var mer kriminellt 
belastade än de patienter som ej hade 
dyslexi. Undersökningsgruppen bestod 
av 50 rättspsykiatriska patienter vid 
Sidsjöns sjukhus. De var mellan 17 till 
64 år och hade i snitt sex olika diag-
noser. De flesta var dömda för mord, 
dråp, grav misshandel och sexualbrott. 
De var alla dömda enligt LRV, lag om 
rättspsykiatrisk vård samt med krav 
om ”särskild utskrivningsprövning”.

De metoder hon använde var intelli-
genstest, minnestest, läs- och skrivtest 
och fonologiska test, intervjuer och 
psykopatiskattningar. Sammanlagt 
tog metodgenomgången mellan fem 
till tjugo timmar för varje patient.

Det var ett psykiskt tungt arbete att 
möta dessa patienter och Heidi hade 
ej tillgång till handledning. Det var 
viktigt för henne att gå balansgång 
och hålla gränserna, speciellt till de 
patienter som hade psykopatidiagnos. 
Det var också dessa som gärna kom 
till henne för intervjuer och tester.



lägsta barnadödligheten i hela Latin-
amerika. Man har satsat mycket på 
hälsa, utbildning och kultur. Analfa-
betismen är utrotad på Kuba och kul-
turella satsningar får stöd.

Oviss framtid
Om Kubas framtid är svårt att sia. Det 
embargo som USA har gentemot Kuba 
försvårar utvecklingen  och möjlig-
heten för kubanerna att höja levnad-
standarden. Kubas regim måste bli 
öppnare och mer tillåtande till privata 
initiativ även om det har hänt en del 
på det området den sista tiden. Man 
kan också önska en mer mångfacet-
terad information om det kubanska 
samhället i den svenska pressen än vad 
som nu är fallet.

Birgit Lundin

Rapport från regionerna/Östra
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En ovanligt vacker majdag lyckades vi 
pricka in för vår sedvanliga vårutflykt.

Det kändes litet som en skolresa 
när vi samlades vid Stadshuskajen för 
båtresan till Birka och Björkö i Mälar-
en. Ingen av oss hade varit där sedan 
skoltiden.

Men båten var inte full av skolklasser 
än, det var mest pensionärer som vi!

Guidningen började redan på 
båten. En ung arkeolog klädd i rätta 
stenålders kläder gav oss omedelbart en 
känsla av vikingatid genom att berätta 
om leder och vilka öar som varit be-
bodda sedan tusentalet.

Väl framme efter en dryg timme fick 
vi en lång promenad med vår entusias-
tiska och kunniga guide runt världs-
arvet som Birka by är. Han påpekade 
att alla byggnader var borta eftersom 
de inte hade motstått tidens tand, men 
vårblommorna stod i sitt vackraste 
flor och fåren bräkte och vi fick lära 
oss mycket om vikingatid och Birkas 
storhetstid som handelscentrum under 
en period mellan slutet av 700-talet 
och fram till slutet av 900-talet när 
maktcentrum förflyttades till Sigtuna 
och Uppsala.
 En rekonstruktion av en del av byn 

för. Maffiagrupper från olika ställen 
för ändå in mindre mängder som renas 
där. Detta kan bli ett växande problem. 
Kuba var en gång USA:s bakgård, en 
marknad för kriminella och för narko-
tikahandel. Många är intresserade av 
att åter komma in i landet för att tjäna 
olagliga pengar.

Positivt med psykologi
Kristina berättar att kubaner ser po-
sitivt på psykologer och psykologisk 
verksamhet. Psykologer finns både på 
öppenvårdsmottagningarna och på 
sjukhusen. Det psykologiska arbetet 
är ofta KBT-inriktat med praktiska 
övningar och motion. Kulturpsyko-
loger arbetar i bostadskvarteren med 
bl.a. teater. Man spelar upp olika fa-
miljescener i pedagogiskt syfte och har 

dans- och gymnastikgrupper för äldre.
Stort intresse finns också för psyko-

analys och utbildning av psykoanaly-
tiker pågår. 

Nytt besök
Sommaren 2011 var den svenska psy-
kologgruppen åter på Kuba för att tala 
om kvinnor och förtryck och bl.a. be-
rätta om den svenska sexköpslagen. En 
stor konferens är planerad till hösten  
som ska handla om prostitution. Det 
är tänkt att svenska poliser och psy-
kologer ska medverka men det verkar 
i nuläget som tveksamt om poliserna 
får åka, enligt Kristina.

Kuba har en mycket väl utbyggd 
hälsovård med bl.a. ett familjeläkar-
system där varje läkare ansvarar för 
150 – 200 familjer. Man har t ex  den 

av trähus man funnit vid utgrävning-
arna påbörjades 2006. Man försöker 
också få fram både tomter och gator 
och bygger upp en miljö med bostads- 
och hantverkshus som ger en mer kon-
kret förståelse av livet på den tiden, när 
Birka var ett viktigt centrum för han-
del. Många skickliga hantverkare bod-
de här och levde på att sälja sina pro-
dukter i livlig handel med handelsmän 
från många delar av världen. Varor 
byttes mot kryddor och andra exotiska 
produkter. Vi blev också rekommende-
rade att besöka vikinga utställningen 

på Historiska museet i Stockholm om 
vi ville veta mer om detta.

Efter djupdykningen i historien 
smakade den medförda matsäcken 
gott i gröngräset. Till sist gick vi en 
runda i det nya museet alldeles nere 
vid båten. Här fanns också en butik 
med välgjorda handsmidda husgeråd 
gjorda efter gravfynd och andra sou-
venirer som påminde om en svunnen 
tid. Mycket att se, innan det var dags 
för hemfärden i samma underbara sol-
sken.
 Brita Tiberg

En kunnig 
arkeolog i 
tidsenliga 
kläder visade 
oss runt på 
världsarvet.

Vårutflykt till Birka
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Regionernas höstprogram 2012
Norras Program Hösten 2012
 

Månd 17 sept   Vandring och segeltur!
Kl. 10–15 Information  och anmälan:  
   Hans Åberg  tel. 018-30 09 59.
 
Tisdag 16 okt 
Kl. 14.00–16.00
Lokal meddelas senare.

November Lektor fil.dr. Ebba Elwin vid 
Tid och lokal Institutionen för psykologi 
senare berättar för oss om sitt intresse   
   för vetenskaplig metod och ger 
   exempel på viktiga inslag.   
   Hon tilldelades pedagogiska 
   priset 2012 inom området juridik  
   och samhällsvetenskap med 
   motiveringen: ”Med engagemang,  
   energi och hängivenhet väcker   
   hon studenternas metodintresse”.

Tisdag 11 dec JullunchKnyt.
Kl. 13.00–16.00  Information och anmälan: Anita  
   Olsson tel. 018-40 35 70   
 

Välkomna!

Hälsar Programkommittéen
Anita Olsson
Hans Åberg
Hans-Olof Lisper
Inga Hedberg-Sowa
Margareta Sanner

Västras Program Hösten 2012

Onsdag 26 sept.          Höstutflykt till BohusMalmön
Samling vid Heden         Leg. psykolog Bengt Hedberg   
Kl. 10.00   guidar oss på en promenad       
                          Medtag gärna badkläder 
                                         Lunch och samvaro i prästgården                                                                                            
   Anmälan senast den 15 sept för  
   samåkning med bil till Ulla 
   Davidsson, tel. 031- 26 30 53 
   eller till Torbjörn Stockfelt
   tel.  031- 711 80 55.    
   Kostnad:lunch+delad bensin

Onsdag 31 okt.            Kvinnor med substansmissbruk och   
Kl. 14.30 – 16.30 psykisk ohälsa. Fil.dr. leg. psykolog,  
   leg.psykoterapeut Solveig 
   Olausson berättar om sin 
   doktorsavhandling.
                                         
Onsdag 28 nov.        ICT (dator och mobil)användning och 
Kl. 14.30 – 16.30 psykisk hälsa hos unga vuxna 
                 Med. dr, leg. psykolog Sara   
   Thomée berättar om sin
                                         doktorsavhandling.

Onsdag 12 dec Jullunch
                                         Tid och plats meddelas senare

   Anmälan senast den 5 december  
   till Anita Berntsson
   tel. 031-16 49 57 eller mobil   
   0703-98 79 97

Lokal vid mötena i okt och nov: Konferensrummet, psy-
kologiska inst., Haraldsg 1, Göteborg. Vi möts kl 14.00 
för en kopp kaffe i kafeterian.

Hjärtligt välkomna!                                               

Programkommitten:
Allan Bergman, tel. 031-46 51 08
Anita Berntsson, tel 031 -16 49 57
Ulla Davidsson, tel. 031 – 26 30 53
Gerty Fredriksson,tel 042- 20 17 21
Torbjörn Stockfelt, tel 031-711 80 55
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Margareta Sanner talar om sin forskning 
kring transplantation och organdonation.



Östras Program Hösten 2012
     
Torsdag 20 sept Besök på konsthallen Artipelag på Värmdö.
Kl. 11.00 Samling vid Centralen 
   Klarabergsviadukten kl.11.00   
   för gemensam bilfärd.
   Anmälan senast 13 september   
   till Agneta eller Brita (se nedan)
   dels om deltagande dels om   
   möjlighet att ställa upp med bil.

Torsdag 18 okt  Organdonation och transplantation 
Kl. 16.45 – psykologiska och etiska aspekter.
   Margareta Sanner berättar om   
   sin forskning.
   
    
Torsdag 15 nov Vad händer i skolan i dag?
Kl. 16.45 Om elevhälsa och psykologens roll.  
   Ingela Palmer tidigare chef för   
   psykologerna i Stockholms 
   skolor berättar     

  
Onsdag 12 dec Sedvanlig jullunch i Kajutan 
Kl. 13.00 i Hammarby Sjöstad
   Styrbordsg. 23 (fortsätt till 
   vänster utmed kajen till fri-
   stående hus) Anmälan senast   
   8 dec. till Margaretha 
   Holmgren, margarethaholmgren
   @hotmail.com, tel.08 34 23 03 
   eller till Agneta Zotterman-
   Molin, se nedan

Vi träffas om inte annat anges i Psykologförbundets loka-
ler, Vasagatan 48. Var och en tar med sig något att äta. 
Vin finns till självkostnadspris.

Välkomna!
Östra regionens programkommitté

Birgit Lundin  tel. 731 98 72
Ulla-Britt Selander         tel. 642 58 34
Brita Tiberg  tel. 754 48 69  
brita.tiberg@telia.com
Agneta Zotterman-Molintel. 753 04 38  
agnetaz@hotmail.com
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Södras Program Hösten 2012

Tisdag 11 sept  Dagsutflykt till Ljungby och   
Samling:   John Wipps utställning 
Gästgivaregården,   på Ljungbergmuseet med 
Ljungby kl. 12.15  Anne deLaval-Wipp som
    ciceron   
    
    Anmälan senast den 3 sept
    till Ingrid Göransson för 
    program. Tel: 040-42 31 15 
    e-post: 086406570@telia.com  
    Tåg eller samkörning med bil.

Torsdagen 18 okt  Att som psykolog arbeta med organisa
Kl. 15.30 – 17.00               tion och ledarskap 
Inst. för psykologi, Lund     Leg. psykolog, organisations-  
Konferensrummet, P 124   konsult George Smidelik

Måndag 12 nov   Barn i samhällsvård. Hur gick det se´n? 
Kl. 15.30 – 17.00            Fil.dr. i psykologi, professor i  
Inst. för psykologi, Lund  socialt arbete, Gunvor 
Konferensrummet, P 124  Andersson
                                                                                                                                                     

Onsdag 12 dec   Jullunch. Ängslätts gård, Håslöv
Kl. 12.00 – 15.00              Jan Lindström, präst och leg.  
    psykoterapeut berättar om: 
    Le Chambon. Byn som fick 
    utmärkelsen: ”Rättfärdig   
    bland folken” av Yad Vashem,
                                            Jerusalem.  

Under hösten fortsätter vi våra samtal om hur det varit att 
arbeta som psykolog! 

Mycket välkommen!

Programkommitté:
Ingrid Göransson, tel.: 040-42 31 15
Anders Hallborg, tel.: 046-14 55 25
Anna Lindström Chylicki, tel.: 046-14 96 68
Bertil Nordbeck, tel.: 044-24 18 44



Seniorpsykologerna	 	
Sveriges	Psykologförbund

Brita Tiberg, ordförande, Solängsvägen 45, 
192 54 Sollentuna, 08 - 754 48 69,  mobil 070 - 739 85 95. 
E-post: brita.tiberg@telia.com

Ulla-Britt Selander, vice ordf. Vintertullstorget 44, 
116 43 Stockholm, 08 - 642 58 34, mobil 073 - 600 15 67. 
E-post: ulla-britt.selander@comhem.se

Gerty Fredriksson, sekreterare, Badhusgatan 6, 
252 21 Helsingborg, 042 - 20 17 21. 
E-post: gerty.fredriksson@comhem.se

Hans-Olof Lisper, kassör, S:t Olofsgatan 50 B, 
753 30 Uppsala, 018 - 60 20 64. 
E-post: hans-olof.lisper@psyk.uu.se 
Seniorpsykologernas Plusgiro 434 01 51-2

Agneta Zotterman-Molin, Mörbydalen 16, 6 tr, 
182 52 Danderyd, 08 - 753 04 38, 0248 - 404 33 F, 
mobil 070 - 658 52 48. E-post: agnetaz@hotmail.com

Ingrid Göransson, Ängslätts gård, Kantorsvägen 4–8, 
235 91 Vellinge, 040 - 42 31 15,  070 - 601 79 65
E-post: 086406570@telia.com

Ann-Marie Frisendahl, Zakrisvägen 4, 913 35 Holmsund 
090 - 23 456. E-post: frisendahl@telia.com

Redaktör SeniorPsykologen: Birgit Lundin, Lejonvä gen 29, 
181 32 Lidingö, 08 - 731 98 72, mobil 070 - 497 57 17. 
E-post: bi.lundin@glocalnet.net

Fotograf i detta nummer: 
Hans-Olof Lisper.

Medlemsregister – förändringar fram till  juni 2012

Nya medlemmar
Kerstin Eriksson Ö
Nissastigen 15 lgh 1101
128 41 Bagarmossen

Anders Fagerlund N
Bärnstensvägen 33
907 41 Umeå

Ullabritt Garvare N
Herrgårdsvägen 10
903 37 Umeå

Kerstin Hillgren  Ö
Fredmansgatan 4
118 47 Stockholm

Gudny Kristjansdottir N
Malma Backe 7 F
756 47 Uppsala

Ulla Olsén  Ö
Tjälmoravägen 32
134 61 Ingarö

Björn Resare  V
Sjätte Villagatan 6
653 41 Karlstad

Doris E. Sundberg Ö
Bruksvägen 49
165 65 Hässelby

Ulla Tydén  Ö
Idunvägen 4
791 33 Falun

Ingrid Wallin  N
S. Ersmarksgatan 17 A
903 36 Uppsala

Britt Wiberg  N
Anders Ersvägen 1 A
913 33 Holmsund

Ny adress
Ingrid Holm  S
Babordsgången 1 AB
271 52 Ystad

Margareta Machl N
Haga Parkgata 9 B
723 36 Västerås

Avlidna

Kaija Ohlsson

Anna Quarfood-Herrnsdorf

Minnesord 
Psykolog Kaija Ohlsson, född 381214, avled 
den 28 april 2012 efter en tids sjukdom i hjärt-
svikt. Hon sörjes närmast av sina söner Fredrik 
och David.

Kaija tillhörde SeniorPsykologerna i västra 
regionen och var bosatt i Göteborg.  

Hon kom till Sverige från Finland som s.k.  
finskt krigsbarn, och var även engagerad i före-
ningen Finska krigsbarn. Tillsammans med 
en annan medlem i denna förening, Porthälla-
skolans dåvarande rektor i Partille, berättade  
Kaija vid ett av våra möten om sin traumatiska 
upplevelse, när hon sattes  på tåget till Sverige 
utan vetskap om att modern ej skulle följa med. 
Hon berättade även om sina arbetssamma  
första år i Sverige. Vi var många som osökt 
kom att tänka på den forskning, som gjordes i 
London efter kriget, där man konstaterade att 
barnen som funnits kvar i staden hos sin a för-
äldrar mådde bättre än de barn som sänts iväg i 
det som man trodde innebar en större trygghet 
för dem.

Kaijas berättelse gjorde starkt intryck på oss 
som var där.

Kaija deltog aktivt i våra träffar, när hon 
orkade närvara, men under senare åren gjorde 
hälsoproblemen sig alltmer märkbara. 

Göteborg den 14 juni 2012

Ann-Marie Ebenfelt 
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