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Psykologen
Årgång 21. 2:2018

Temat För barnets bästa? avslutas med flera engagerande artiklar: 
referat, forskning och om barn i samhället idag.
Tankeväckande om vårt klimat och psykologer i klimat- och 
miljöarbetet får vi ta del av i Aktuell frågeställning och en fyllig 
rapportering om händelser i regionerna och från studiedagen och 
årsmötet i Uppsala i maj  
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Sitter som vanligt vid mitt köksbord och skriver vid ungefär 
samma tidpunkt som andra år, alltså i början av juni. Tack vare 
den fantastiskt varma majmånaden ser det dock annorlunda 
ut än vanligt utanför mitt fönster. Rododendronbuskarna har 
blommat över och körsbärsträdet har redan ganska stora kart. 
En del av oss har njutit av värmen medan andra har pustat 
och hoppats på svalare väder. Själv njuter jag, men tycker med 
stigande ålder allt sämre om den extrema värmen. Nackdelen 
med det härliga vädret är att allt blommar över väldigt snabbt. 
Jag som bor på landet ser att bönderna redan börjar skörda 
höet. Detta är åtminstone två veckor tidigare än vanligt. När 
ni läser detta har ni också svaret på om värmen har fortsatt eller 
ej. Skall jag önska så bryts soldagarna då och då av regn – så 
kanske det också kan bli en bra svamphöst.

Årets studiedag hölls i Uppsala och jag vill än en gång säga tack 
till arrangörerna. Ni presenterade ett fullspäckat och omväx-
lande program som refereras på annan plats i tidningen. Jag vill 
istället här berätta om det styrelsemöte som vi hade dagen före. 
Ett styrelsemöte i vilket även vår förbundsordförande Anders 
Wahlberg deltog. Den viktigaste frågan som vi diskuterade var 
seniorföreningens ekonomi. Vår ekonomi är ju helt baserad på 
medlemsavgifter och bidrag från förbundet. Osäkerheten i att 
leva på bidrag har gjort att vi fått prioritera och valt att ge ut 
tidningen. All annan verksamhet som medför utgifter har vi 
skurit ner till ett minimum. 

Föreningens ekonomi 
Under mötet diskuterade vi tre vägar för att få en stabilare och 
mer förutsägbar ekonomi. Som styrelsen aviserade redan vid 
förra årsmötet vill vi höja medlemsavgiften, som varit densam-
ma under föreningens mer än 20-åriga historia. Årsmötet, da-
gen efter styrelsemötet, sa också ja till en höjning till 150 kro-
nor. För det andra diskuterade vi möjligheten att göra en eller 
kanske två av årets tidningar till en nättidning. Tryck, adresse-
ring och porto är nämligen den dyraste delen i framtagandet av 
tidningen. Samma förslag kom också från en av medlemmarna 
på årsmötet. En sådan förändring vill vi dock inte genomföra 
utan att majoriteten av våra medlemmar har fått möjlighet att 
yttra sig över förändringen. Vi beslöt därför att göra en enkät 
om frågan, via mejl, till medlemmarna under hösten. 

För det tredje diskuterade vi med vår förbundsordförande 
kring möjligheten att seniorföreningen får ett fast anslag från 
förbundet. Vi har nu ansökt om detta och jag återkommer till 
utfallet i senare nummer. Med en förhoppningsvis förbättrad 
och mer förutsägbar ekonomi tog styrelsen fram en handlings-
plan för det kommande året. 

Handlingsplan
Vi vill försöka utvidga antalet regioner där vi har verksamhet 
och då främst rikta in oss på de orter där det idag finns psy-
kologutbildningar. Skälen till detta är två: dels vill vi ge fler av 
våra medlemmar möjlighet till kontakt med varandra och dels 
vill vi försöka utveckla den del i våra stadgar som säger att vi 
skall verka för att våra medlemmars kunskaper och erfarenhet 
tas tillvara. Ett sätt att göra detta är i möten mellan seniorer 
och blivande kollegor/studeranden så som sker i vissa av våra 
regioner. Att vi har en hel del att bidra med till yngre kollegor 
visar inte minst att berättelserna ”Psykologer berättar” används 

framförallt inom specialistordningen men också i grundutbild-
ningen. En väg framåt för att nå målet med fler regioner kan 
vara att diskutera frågan med studierektorerna på psykologpro-
gramen. Vi planerar att vara med på ett sådant möte i höst. 

Andra punkten i vår handlingsplan rör samma ambition, 
professionella möten över generationsgränserna. Vi tänker att 
det skall ske på kongressen PsykologStudent, PS-19. Denna kon-
gress äger årligen rum då psykologstudenter från hela landet 
möts. Årets helg har redan passerat men vi hoppas att vi är 
välkomna att delta nästa vår. 

Tredje delen i vår handlingsplan för kommande år är inrik-
tad mot bevarandet av vår yrkeshistoria. ”Psykologer berättar” 
fortsätter och vi vill också tillsammans med psykologihistoris-
ka sällskapet hjälpa till att analysera arbetsmaterial av olika slag 
som har samlats in. Vad kan detta berätta om vår professionella  
historia, vad är värt att sparas och hur skall det ske?

Till sist
Jag har ju tidigare skrivit om ”vår äldsta radioreporter”, Alice 
Östlund. I påskveckan lämnade hon oss 111 år gammal. I en 
intervju som radio Väst gjorde med henne i samband med fö-
delsedagen i december var hon glad och stolt över att vara en 
av åtta svenskar som fyllt 111 år. Givetvis var det i samband 
med hennes död en hel del program i radion där man spelade 
upp tidigare inslag med Alice och framförallt lyfte man fram 
de program där hon tittade tillbaka på sitt liv och den utveck-
ling/förändring som skett i samhället och världen under hen-
nes livstid. 

Mycket har hänt och om vi bara ser tillbaka på medellivs-
längden i världen så var denna på 1800-talet, då Alice föddes, 
trettio år medan den idag är sjuttiotvå år. Siffrorna är hämtade 
från boken Factfulnes, skriven av Hans Rosling, hans son och 
sonhustru och utgiven nu kort efter Hans Roslings död. Inne-
hållet i denna bok är något att ständigt ha med sig i tanken då 
vi själva funderar över eller hamnar i diskussioner om ”det var 
bättre eller sämre förr” En mening i recensionen av boken har 
fastnat i mitt huvud ”Kunskapsnivån om att många saker har 
blivit enormt mycket bättre är mycket låg – även hos högutbil-
dade”. Hans Roslings egen förklaring till detta är att, enligt ho-
nom, vår hjärna har en tendens att överdramatisera och har en 
grundläggande drivkraft att dela upp saker och ting i två olika 
grupper med ett tomt gap däremellan. Vi har också lättare för 
att se till det som är dåligt än till det som är bra, och vi gör ofta 
ytterligheterna till sanningar och missar att majoriteten befin-
ner sig i mitten.
Trevlig höst önskar jag er alla! 

 T Gunvor

Från vår ordförande 

Tidningen SeniorPsykologen
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Redaktör: Birgitta Rydén
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Nu mitt i juli när värmen håller i sig och solen ständigt strålar och 
det är mellan 25 och 30° i skuggan är redigeringen av allt material 
till tidningen färdigt. Mycket material att hantera och alltid lika 
stimulerande och aktiverande att få hantera så mycken intressant 
psykologisk kunskap som vi föreningsmedlemmar besitter och de-
lar med oss av eller som förmedlas till oss från olika källor. 

För Barnets bästa?
Nu är det tredje numret med temat För Barnets Bästa?. Till hösten 
byter vi fokus för att belysa arbets- och organisationspsykologin. 
Som Anders Broberg påpekade i föreläsningen som refereras så har 
allt fler barn fått det allt bättre i vårt land med en aktivare och mer 
stimulerande barndom med gott bemötande och bekräftelse. Men 
klyftan mellan dessa och alla de andra – de som inte blir bekräfta-
de och bemötta och som inte har tillgång till en trygg förankring 
i tillvaron – den klyftan har blivit tydligare och djupare. Också i 
globalt perspektiv mår barnen bättre, även om det är långt, långt 
kvar till alla barn i världen får möjlighet till skolgång och först av 
allt: får leva sina första fem år. 

Det första referatet i tidningen är från Joan Raphael Leff´s före-
läsning om graviditeten, belyst utifrån hennes globala kunskaper 
från studier och insatser i flera delar av världen. Sverige sticker ut 
internationellt i sitt arbete för ett jämställt föräldraskap. Även om 
det går trögt att få pappor att dela föräldraledigheten så går ut-
vecklingen framåt och båda föräldrarna får chansen att vara med 
från början med sitt nyfödda barn i den allra intimaste och mest 
utlämnande tiden i våra liv, både som barn och förälder.

Kerstin Johannesson sammanfattar barns situation i samhället 
idag utifrån sin gedigna kunskap om nutida barns villkor och 
sina erfarenheter från föräldraarbete när barnen är små. Forsk-
ningsrapporten belyser också arbete kring barns situation. Gustaf 
Waxegård, som också är mödra- och barnhälsovårdspsykolog, läg-
ger fram sin avhandling 2019. Han ger oss en inblick i sin forsk-
ning om de krokiga vägar som utredningar med barn kan ta och 
hur vårdapparaten kan trassla till det när ett barn och en famij 
behöver en god insats. Han forskar vid Linnéuniversitetet som nu 
stod på tur i min rundfrågning till våra olika universitet om psy-
kologisk forskning för att publicera i tidningen. 

Aktuell frågeställning
Vad kan vara mer aktuellt än tankar och kunskaper om vårt kli-
mat och miljöarbete, klimathot och miljöförstöring? Och hur tän-
ker man som psykolog kring de här frågorna och hur uppdaterade 
är vi? Vår föreningsmedlem och senior psykolog Kerstin Hamber-
ger är erfaren, kunnig och aktiv i klimatarbete, nationellt och in-
ternationellt och hennes debattartikel är tankeväckande med tips 
om hur vi kan studera dessa frågor vidare.

En annan aktuell frågeställning är falska nyheter – fake news. 
Vår föreningsmedlem och kollega Alf Enbom beskriver hur lätt vi 
kan bli lurade när vi får något berättat för oss. Kan vi lära av hans 
dråpliga historia? 

Händelser i våra regioner
Referaten från regionmötena är alltid lika värdefulla och inte 
minst ger rapporteringen från vår stimulerande studiedag och 
vistelse i Uppsala med årsmötet mycket att tänka vidare över ef-
ter att ha fått ta del av pågående forskning vid Institutionen för 
psykologi i Uppsala. Tack till arrangörerna! Och tack ni som har 
medverkat med material till tidningen! 

Och så önskar jag er alla en skön både sensommar och god början 
av hösten.

 T Birgitta Rydén 

I detta nummer:

Utgivning.

Tidningen kommer att ges ut nästa gång i de-
cember 2018. Deadline för bidrag till nästa num-
mer 3:2018 är 5 november 2018.
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Den gravida kvinnan bär en gäst i sin 
egen kropp. Kvinnan tillåter individen 
att vara där och gästen absorberar, förut-
om näring, modergestaltens känslor och 
personliga, generationsbaserade katastro-
fer. Kring detta har alla kulturer format 
sociokulturella riter och traditioner. Sam-
hällets kultur förändras under tid. Som 
införandet av föräldraledigheten i Sverige 
– internationellt exeptionell. 
På Irland har pappor nu fått 
rätt till två veckors ledighet. I 
Storbrittanien är 33% av fä-
derna rädda för att ta ledigt 
för sin karriärs skull. 

Leff ś forskning baseras på 
eget kliniskt arbete med in-
divider, par, familjer och 
grupper, kvalitativa studier 
och detaljerade observatio-
ner tills barnet är 3 år. Hen-
nes konsultativa insatser och 
interaktiva workshops över 
hela världen, studier om hur 
man hanterar gravida och 
nyförlösta, bidrar till hennes 
kunskaper och erfarenheter.

Kvinnliga mysterier
De kvinnliga mysterierna, 
tankarna och oron kring ba-
byn – hur embryot kan bli 
en människa, om min kropp 
kan ge di, hur mitt jag kan bli en mor 
– är universella. Till detta kommer indi-
viduella omständigheter:
- hur var kvinnans mors graviditet och 
förlossning? Hur var hon som mor?
- babyns far, vad bär han på? Projektioner 
och identifikationer. Är han sårbar, stark? 
- kommer barnet att vara känsligt eller 
robust,  besvärligt eller ljuvligt?
- hur påverkas kvinnor av att – på de flesta 
håll i världen – vara fostrade av kvinnor
- hurdan är den inre modern/föräldern? 
förbjudande eller generös?

Globala tendenser i nutid
Kontraception blir alltmer tillgänglig 
i världen och allt färre barn föds. För 

många kvinnor är det inte längre en bio-
logisk nödvändighet att få barn: 12-20% 
av kvinnor i världen väljer bort barnafö-
dande. I Tyskland är det 39%! Ett barn 
är det vanliga på platser som HongKong, 
Lettland, Korea, Armenien, Spanien, Ita-
lien, Bulgarien, Ryssland, Grekland – i 
urbaniseringens våg.

Trauman
Vad betyder trauman runtom i världen 
för barnafödandet? Konflikter, flykting-
skap med främmande omgivning, lukter, 
mat? Familjer är splittrade och man har 
som gravid och nybliven förälder ingen 
att fråga och tvingas ta hela ansvaret. I 
kärnfamiljen blir bindningarna intensi-
vare, man väljer partner i kärlek och det 
blir lätt idealisering som följd.

Teknisk utveckling
- barnbegränsningen leder till sex utan 
befruktning, aborter efter befruktning 
utan baby och IVF ger befruktning utan 
sex – en bioteknisk kontroll över evolu-
tionen: provrörsbefruktning, surrogat-
mödraskap och effektivare behandlingar. 

Etiska dilemman 
- artificiell anpassbarhet med överlevnad 
av de svagaste och moderskap efter kli-
makteriet. 
- ensamma mödrar utan man, artificiellt 
producerade flerfödslar, samkönade för-
äldrar, en annan kvinnas ägg planteras in 
i livmodern.
Är det en självklarhet att, om teknik och 

metod finns tillgänglig, den 
också tillåts och används? – 
ett etiskt spörsmål.  

Hur påverkas barnet?
Vad gör detta med barnet? 
Förvirring? Omedvetna kon-
figurationer kan inte hänga 
med i den snabba tekniska 
utvecklingen? I diskussionen 
är det lätt att det moralise-
ras och människor engagerar 
sig för och emot förslag som 
surrogatmödraskap – inte till-
låtet i Sverige – och, i många 
länder, om abort skall till-
låtas eller inte. I Indien är 
det en affärsrörelse med sur-
rogatmödraskap, där många 
kvinnor väljer detta för att 
de kan få hjälp med behand-
ling av andra åkommor som 
de annars inte skulle kunna 
beskosta. Baksidan av detta är 

att det är öppet för exploatering. Vad blir 
konsekvenserna? För mbhv-psykologerna 
är barnet det viktigaste! Hur omständig-
heterna än är så är det relationen mellan 
föräldrarna och samspelet med barnet som 
är det avgörande för barnet.

Graviditeten och rela-
tionen till det ofödda 
barnet – erfarenheter 
och kliniska exempel
- Ultraljudsundersökningen påverkar 
upplevelsen av det ofödda barnet. Ultra-
ljudet har gett fadern tillgång till en egen 
tidig upplevelse av barnet och en tidig 
relation. Och detta innebär en ny dimen-

Tema: För Barnets Bästa?

Joan Raphael Leff, psykoanalytiker och senior professor vid University College, London och Anna 
Freud Centre. Hon är väl känd inom psykologgruppen vid mödra- och barnhälsovården och har besökt 
deras nationella konferenser flera gånger och mbhv- psykologer har gjort studiebesök hos henne i Lon-
don. Hon har speciellt studerat kvinnors graviditet på olika håll i världen (Rubriken är inspirerad av 

hennes bok: The Dark Side of the Womb: Pregnancy, Parenting and Persecutory Anxieties, 2015). 

I The Dark Side of the Womb – healthy ambivalence and pe-
rinatal disturbances in pregnancy and early parenting

Vi väntar barn

Referat av två föreläsningar vid MHBV-psykologernas nationella konferens hösten 2017.
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Tema: För Barnets Bästa?

sion för kvinnan och för parförhållandet. 
Också möjligheten att få veta könet på-
verkar samspelet.
- Önskemål om att barnet i framtiden ska 
få vissa egenskaper, intressen: om jag lä-
ser Proust gör det kanske att barnet blir 
litterärt intresserat.
- Om modern har en upplevelse av att 
barnet kväver henne eller förföljer henne 
kan det leda till en fixering av känslan i 
framtiden.
- Att i 40 veckor vara rädd för att göra fel 
mot det ofödda barnet kan ge en stress 
som påverkar relationen till det födda 
barnet. Tvångsmässighet är ofta kopplat 
till rädsla för att skada barnet.
- Detachment – att inte ta till sig och 
acceptera graviditeten: kvinnan går helt 
oberörd genom graviditeten. Här finns 
en känd koppling till senare försummelse 
av barnet.
- Ambivalens under graviditeten: havan-
deskapet fordrar att du accepterar en an-
nan individ inne i dig, denna mystiska 
andre.

The dark side of the womb
- Olösta obearbetade förluster och trau-
man kan ge depression. 
- Graviditeten är en stor möjlighet att ta 
tag i och arbeta med tidigare obearbetade 
och psykiskt belastande upplevelser.
- MRI-scanning före och efter gravidite-
ten visar förändringar i hjärnan som va-
rar två år. Något som har inverkan och 
kan förutsäga den postnatala interaktio-
nen med barnet.
- Graviditeten är ett transitionstillstånd 
som i bästa fall leder till självkännedom. 
Det är viktigt att kunna erbjuda psykote-
rapi till kvinnor som är bekymrade och 
oroliga både under gaviditeten och i ef-
terhand för att bearbeta det som varit.
- Mormödraskap. Om den blivande mor-
modern är tillåtande och vill att dottern 
blir lycklig med sitt barn då är arbetet på 
psykologens sida. I vissa kulturer med 
fasta generationsstrukturer kan detta bli 
svårt och nödvändigt att förhandla om – 
för barnets bästa.
- Rädslan för smärtan vid förlossningen 
påverkar många kvinnor i nutid. I Etio-
pien har man sett kvinnor som medvetet 
äter för litet för att få så små barn, så att 
förlossningen blir enklare. En ökad efter-
frågan på kejsarsnitt är ett annat tecken.
- Många kvinnor kan inte få barn och 
anstränger sig på olika vis med IVF. I 
flera länder är detta för dyrt. Allmänt har 
människor svårt att förhålla sig till osä-
kerhet: kommer jag att kunna bli gravid, 
kommer vi att kunna få ett barn? 
- Idealisering och jämförelser som kan 
stressa många, inte minst på Facebook 
– en oro för att graviditeten eller barnet 
inte stämmer med idealet.

Drogmissbruk 
Barnmorskor kan vittna om stark ambi-
valens bland missbrukande kvinnor som 
blivit gravida: vill jag ha barn? Hur på-
verkar jag barnet med att ta droger? Jag 
vill ändra mitt liv, men inte ha barn. Jag 
vill inte ha en man, men jag vill ha en 
far till mitt barn. Och efter förlossningen 
kan det låta: jag vill inte ha barnet eller 
detta är det bästa som hänt mig i livet. 
Vad betyder det för barnet om modern 
uttycker: ”jag kan inte älska mig själv, 
men nu har jag en baby att älska när alla 
vänner försvunnit”. 

Linda Mayes, Yale university, har i sin 
forskning sett att många kvinnor som 
klarat av att hålla sig borta från drogmiss-
bruk under graviditeten går tillbaks i sitt 
missbruk när barnet är fött. Vad kräver 
barnet? Vad kräver beroendet? Här gäl-
ler många års psykoterapi för att komma 
ur ett sådant kraftigt beroende. Många 
gånger måste barnet omhändertas.

Föräldrars orientering, 
hälsosam ambivalens 
och höjt känslo- och 
stämningsläge.
Men varför ambivalens när graviditeten 
kräver absolut gästvänlighet som Jaques 
Derrida säger i Of Hospitality (Stanford, 
2000). Detta kommande barn är en ab-
solut okänd, anonym individ. Varje kvin-
nas fantasi ger emellertid en orientering. 
Joan Raphael Leff visar ett av henne tidi-
gare presenterat schema från sin kliniska 
erfarenhet: två ytterliga personlighets-
typer med olika synsätt som påverkar 
handhavandet av graviditeten och sam-
spelet med barnet. Till sist visar hon hur 
det önskvärda föräldraskapet, det reci-
proka, skulle se ut:

Facilitator – kvinnan som underlättar 
Denna kvinna tycker om och njuter av 
graviditeten, anser att kvinnor är privili-
gierade som kan föda barn. Kvinnan går 
in i en ömsesidig identifikation – mo-
dern och det kommande barnet. Förloss-
ningen ser hon på som något naturligt, 
en spännande utmaning. Moderskapet 
ser hon som ett kall, något exklusivt med 
en intuitiv känsla. Hon och det nyfödda 
barnet är en primär enhet med partnern 
utanför. Modern anpassar sig till barnet, 
som själv vet sina behov. Modern är yt-
terst närvarande för barnets säkerhet och 
hon är alltid redo att trösta barnet när 
det gråter och skriker. Barnet får styra 
amningen, mamman är tillåtande och 
ammar lång tid – sen avvänjning. Och 
blöjbytet ser hon positivt som att barnet 
har gjort något bra. Barnet välkomnas att 

ligga i föräldrarnas säng.

Regulator – kvinnan som vill ha kontroll 
Hon anser att män är priviligierade som 
slipper föda barn – ett nödvändigt ont. 
Hon håller ett avstånd till fostret. För-
lossningen upplever hon som förödmju-
kande, moderskapet ser hon som en in-
lärd förmåga, vill gärna dela rutinerna 
med partnern och ser sig och partnern 
som en enhet, med barnet utanför. Hon 
själv med hjälp av experter vet vad bar-
net behöver och barnet ska anpassa sig 
till givna rutiner. När barnet gråter och 
skriker gäller rutiner för att stå ut med 
oljudet. Amningen är schemalagd och 
barnet avvänjs tidigt. Blöjbyten är att ta 
hand om en motbjudande röra. Barnet 
får tidigt ett eget rum och ska inte ligga i 
föräldrarnas säng. 

Det reciproka föräldraskapet 
Det optimala är det ömsesidiga föräldra-
skapet där barnet är en likställd person – 
men åtskild – och i nuläget omogen och 
i behov av föräldrarnas omvårdnad och 
omsorg. Föräldrarna är empatiska utan 
att identifiera sig med barnet. Och det 
finns en tolerans mot och strävan efter 
att hantera osäkerhet i många situationer 
och tolerans mot den ambivalens som 
alltid finns i relationer. Och föräldrarna 
försöker flexibelt förhandla både sinse-
mellan och med barnet. Kvinnan och 
mannen är samarbetspartners – man löser 
konflikter och ser samarbetet i vardagen 
som självklart.

Avslutande synpunkter
Personligheten med sin psyko-historia, 
nuvarande affektiva variabler, motivatio-
nen att bli befruktad, socioekonomiska 
faktorer, ålder, utbildning/yrke, status, 
första graviditeten eller påverkan av fö-
regående graviditet, antal barn, avstånd i 
ålder mellan barnen, fysiologiska fakto-
rer, – allt har betydelse för föräldraska-
pet, både för kvinnan och mannen och 
för paret.

Determinism liksom omedvetna fak-
torer påverkar, likaså hur paret samarbe-
tar. För blivande och nyblivna föräldrar 
är det viktigt att se upp för projektioner 
av egna farhågor och felaktiga förvänt-
ningar i parförhållandet. Gynnsamt för 
samspelet med det nyfödda barnet är att 
se den nyfödde som en fristående social 
varelse, en person som är spännande att 
lära känna och som man vill få att må 
så bra som möjligt. Målet är att utforska 
och vara nyfiken på den nya personen, på 
sig själv som förälder, på sin partner som 
förälder och på de helt nya omständighe-
terna.
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Tema: För Barnets Bästa?

Anders Broberg, senior professor i klinisk psykologi i Göteborg presenterade en klargörande 
sammanfattning av aktuell forskning i utvecklingspsykologi och ankytningsforskning och 
sammanfattade en stor yrkeskunskap parad med kännedom om den senast forskningen.

II Varför är de första tre åren så viktiga? – en transaktionell mo-
dell för utveckling av psykisk hälsa – ohälsa hos barn 

Varför är de tre första åren så viktiga? 
Anders visar upp en bok som han skri-
vit tillsammans med Pia Mothander (Att 
möta små barn och deras föräldrar i vår-
den, 2018) med syftet att vägleda bl.a. 

barnsjuksköter-
skorna vid barna-
vådscentralerna i 
landet och på så 
vis kunna bli ett 
hänvisningsmate-
rial för mbhv-psy-
kologerna i deras 
konsultation till 
och handledning 
av personalen vid 
bvc.

Han planerar sin föreläsning i tre delar:
1. Den transaktionella modellen för att 
beskriva barnets utveckling
2. Psykosociala faktorer som påverkar ut-
vecklingen
3. Poängtering av markörer för utveck-
lingen

Transaktionell modell
Utrymmet för normalutvecklingen är 
brett och det finns starka självrätande 
krafter hos varje individ och negativa 
utvecklingstrender går att förändra. På-
verkan på utvecklingen kan jämföras 
med växter som behöver solljus och rätt 
näring.

Carolyn Webster-Stratton, senior pro-
fessor i klinisk psykologi i Washington, 
som skrivit The Incredible Years och som 
utvecklat ett föräldraprogram för att följa 
barnets utveckling, liknar barnuppfos-
tran vid banksystemet. Man sätter in 
pengar på banken och den som gör detta 
på ett klokt vis får kapitalet att växa. 
Kontot får emellertid inte gå på minus. 

Ju längre en felutveckling får pågå 
med ett barn desto större blir minus-
kontot, och desto svårare är det att rätta 
till. Ibland kan situationen bli så svår för 
ett barn att man måste omhänderta det. 
Detta kan liknas vid beskärning av ett 
träd, en växt.

Ett barn påverkas på många nivåer. Bron-
fenbrenner har i sina genomgripande stu-
dier beskrivit detta:
Genetiska nivån med de medfödda förut-

sättningarna
Makronivån med samhället, lagar, t.ex. 
lagen mot aga och föräldraförsäkring, 
och institutioner
Exo-nivån med bostadsområden, sam-
hällssituationen kring familjen
Mesonivån: familjens och omgivningens 
relation till makrosystemet
Mikronivån: det sociala systemet, t.ex. 
för barn till frånskilda med varvat bo-
ende
Barnet självt som individ

1. Barnets genom fastställs vid befrukt-
ningen
2. Hjärnans utveckling under forster-
tiden och de första åren (vid 5 år finns 
hälften av nervcellerna utvecklade). Man 
kan se vilka nervbanor som används 
mest, andra skärs ner.
3. Epigenetiken: i varje åldersstadium in-
klusive fosterstadiet sker ett utbyte mel-
lan barnet och omgivningen som ger näs-
ta utvecklingssteg som åstadkommer nya 
möten, utvecklingsuppgifter, där barn 
och föräldrar påverkar varandra.

Arnold Sameroff, med sin forskning i 
utvecklingspsyologi har utvecklat den 
transaktionella modellen, som beskrivs 
i hans bok från 2009: The transactional 
model of development: How children and 
contexts shape each other. Han poängte-
rar tidsaspekten och samspelet mellan 
faktorer hos barnet självt i samspel med 
omgivningen. I varje stund formas nya 
erfarenheter.

Ju äldre barnet blir desto mer betyder 
faktorer och upplevelser utanför familjen. 
Vi forskare har undervärderat betydelsen 
av senare utvecklingsfaser och andras 
betydelse utanför familjen för barnets 
utveckling. Barnet själv spelar allt större 
roll i sin utveckling ju äldre det blir. Och 
den kumulativa effekten blir allt betydel-
sefullare. Med tiden visar sig styrkor och 
svagheter. Om det var ett korthus som 
byggdes tidigt så blir det genom den ku-
mulativa effekten allt svajigare. 

Föräldrahanterandet är betydelsefullt, 
först för anknytningen sedan inför sko-
lanpassandet, under tonårstiden och för 
den sexuella och sociala utvecklingen. 
Och hur anknytningen till föräldrarna 
har formats påverkar relationerna till an-
dra – kompisar, lärare och kärleksrelatio-
ner.

Och om barnet får en känsla av sam-

manhang (Antonovsky) så skapas en stabil 
grund. Bowlby talade om utvecklingslin-
jer, om goda och onda cirklar som upp-
står i familjen. Och inte minst viktigt 
– hur man som både barn och föräldrar 
tolkar utmaningar.

Psykosociala riskfaktorer
Avbruten skolgång är en av dessa. En an-
nan är var du bor. Bronfenbrenner på-
pekade hur sociala adresser som visar på 
utanförskap eller som är socialt nervärde-
rade har stor betydelse för barnets själv-
bild och är beoende av föräldraförmågan, 
hur föräldern förhåller sig till bostadens 
status. Det är inte den s.k. riskfaktorn i 
sig som åstadkommer fara utan hur feno-
menet – risken – hanteras i familjen. När 
man talar om riskfaktorer som exempel-
vis alkoholism i familjen så är det alltid 
viktigt att se på friskfaktorer, föräldraför-
mågan i stort, och hos en av föräldrarna. 
Ibland finns inga genvägar. T.ex. när bar-
net har utvecklingsstörda föräldar, för-
äldrar som är starkt traumatiserade och 
varit utsatta för övergrepp. Det handlar 
om summan av nerbrytande faktorer kon-
tra föräldraförmågan. Skyddsnätet kring 
föräldrarna är en viktig faktor.

Barn som skiljs från föräldrar
Hur många anknytingsmoment har bar-
net haft med sin far (gäller oftast förhål-
landet till pappan)? En viktig fråga efter 
skilsmässan där inte så sällan fadern av 
rättviseskäl vill ha växelvist boende. Man 
bör reflektera över hur anknytningen ser 
ut när sådana beslut tas.

Och hemflyttning av fosterhemsplace-
rade barn som inte haft någon anknyt-
ning till de biologiska föräldrarna men 
separeras från de föräldragestalter som 
de fäst sig vid för att flyttas hem till ”ge-
nerna”? Det är inte det biologiska bandet 
som avgör utan identitetsaspekten. Se-
nare i livet kan det vara viktigt för många 
att spåra sina biologiska rötter för att 
bättre förstå sin historia.

Mänskliga förutsättningar
Vi föds för tidigt p.g.a. huvudomfånget 
hos fostret och vad som är möjligt för 
människokvinnan att föda fram. Evolu-
tionen har löst det så att vi föds med en 
fontanell som tillåter hjärnan att utveck-

Anders Broberg 
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Av intresse

las från ca 450 g vid födseln till 1450 g 
som vuxen. Genom att vi är ofullgångna 
vid födseln så kräver vi en livmoderlik 
omvårdnad när vi är nyfödda och som 
spädbarn. Vi är också från början noma-
der och människobarnet är i behov av 
mer vätska i relation till näring. Genom 
att det burna barnet drack var 20:e mi-
nut dygnet runt så fick det lagom vätska 
och näring. Men villkoren var att leva på 
svältgränsen. 600 mil bar nomadmam-
man barnet på vandringar tills det var tre 
år.

Gener – miljö – alleler
Allelerna är gener i olika varianter. Det 
har visat sig att det finns sårbarhet när al-
leler uppträder i speciella former. Sårbar-
het kan vara positivt om det ger öppenhet 
för förändring. Anders hänvisar till en 
klargörande text vad gäller kemiska och 
hormonella påverkansfaktorer i hjärnan: 
(Kragh-Sörensen & Vedel Kessing: Af-
fektive sindslidelser i Klinisk Psykiatri ed: 

Mors, O., Kragh-Sørensen P. och Parnas 
J. 2010).

Transgenerationell epigenetisk ned-
ärvning
Det är inte korrekt att säga gener och 
miljö, istället är det vedertagna arv-miljö 
mer heltäckande. Det som kallas histon-
modifiering innebär gener i för hård lind-
ning och som aldrig får chans att utveck-
las. Metyliseringen ger skal som skyddar. 
Det har visat sig att både histoniseringen 
och metylisering är miljöbetingade. Epi-
genetiska förändringar kan överföras till 
nästa generation. Det är frågan om ned-
ärvda miljöbetingade förändringar. När 
XY-kromosomer möts tvättas de ner-
smutsningar som regleringsgenerna ge-
nomgått. (jmf arvsynden som begrepp = 
regleringsgener. De gamle hade sina för-
klaringar). Hos maskar har det påvisats 
att epigenetiska förändringar överförts i 
40 generationer, hos människor i 2-3 ge-
nerationer. De nervbanor som används 
stannar kvar ”Neurons who fire together 
they stay”. Detta visar tydligt att tidiga 
interventioner är oerhört viktiga.

Avslutning 
Om man ska välja en treårsperiod i livet 
som man ska värna om så är det 0-3 år. 
Det implicita minnessystemet det som vi 
menar med minnet, men det handlar inte 
om något medvetet kom-ihåg – vi lång-
tidslagrar inte minnen före 4 år. Hip-
pocampus är inte så långt utvecklat som 
behövs för att komma ihåg. Bowlby sade 
1951: ett samhälle som värdesätter sina 
barn måste värna deras föräldrar. ”Det 
behövs en by för att uppfostra ett barn” 
– ett gammalt ordspråk som är formule-
rat på många håll i världen. Det behövs 
mer än kärnfamiljen  – en konstruktion 
från slutet av 1800-talet – för en gynn-
sam uppväxt. Vi måste förstå och accep-
tera att det behövs ett allföräldraskap, så 
som våra tidiga förfäder hade det ordnat 
för sina barn, en ansvarsfull grupp som 
månar om barnet (se Alf Nilsson: Homo 
psychicus som människa – och att bli en 
person, 2016, red:s anm.). 

 T Birgitta Rydén

Tänkvärd läsning i tider 
där falska nyheter är ett hot. 
Hur långt får man sträcka 
sig för att skämta med sina 

medmänniskor och hur okri-
tiska är vi alla till medde-

landen och information som 
når oss? Ja, det frågar sig Alf 
Enbom i Sundsvall, en av 
våra föreningsmedlemmar

Förra sommaren besökte jag Amsterdam. 
Anledningen till besöket var den europe-
iska psykologkongressen. Nu tänkte jag 
inte rapportera från själva kongressen, 
utan om ett besök på ”Rijksmuseum” där 
vi betraktade ”Nattvakten”, ett av Rem-
brandts främsta verk. Jag noterade att 
målningen helt saknade Rembrandts sig-
natur. Efter viss tvekan påtalade jag detta 
till museivakten, som först verkade helt 
oförstående. Jag föreslog då att han själv 
skulle titta närmare på tavlan. Han bad 
oss därefter att vänta, och strax återvände 
han med museidirektören. Efter att ha 
granskat målningen med ett stort för-
storingsglas utbrast denne allvarlige man 

uppgivet: ”Wer tokk es immer vor self-
klaar!” (Vi har tagit det för självklart!). 
Rummet med målningen stängdes till-
fälligt av, man planerade att undersöka 
målningen med specialfotografisk tek-
nik. Museidirektören frågade också ifall 
jag var ”fackman”, vilket jag förnekade. 

Men det blev stor uppståndelse, och 
i ”Amsterdam Getag” blev Rembrandt 
och undertecknad avbildade tillsammans 
under rubriken ”Schreeklige Opdekt”. 
Snabbt blev vi något av lokala kändisar, 
även Greta, min fru som oförhappandes 
ombads inviga en liten tulpanbutik på 
Kalverstraat (en av gågatorna i centrum) 
dagen innan vi åkte hem. Allt kändes 
både hedrande och märkligt! Jag sov oro-
ligt i flera nätter efter allt som hade hänt!

Tillförlitlig källa?
När vi åkte hem efter kongressen hade vi 
inte skickat några vykort – en aktivitet 
som väl är på nedgång. Jag tänkte att jag 
skickar bilden av ”Nattvakten” (som jag 
hade i mobilen) som mms med ovanstå-
ende berättelse bifogad. Eller ”skröna” – 
för jag hade hittat på alltihop. Det enda 
som var sant var att jag besökte kongres-
sen och Rijksmuseum. Resten var dikt – 
eller ”fejk” – om man så vill. Jag läste upp 
det för min hustru och vi hade väldigt ro-
ligt åt det hela. Att alla skulle förstå att 
det var på skoj, ifrågasatte ingen av oss.

Trettiofem vänner och bekanta fick 
detta mms. Döm om min stora förvåning 

när majoriteten av mottagarna trodde att 
allt var sant! Det hade jag aldrig kun-
nat drömma om. Flera hörde av sig och 
ville jag skulle skicka bilder av inslaget i 
(den påhittade) tidningen ”Amsterdam 
Getag”, och att jag 
måste kontakta 
svenska media så att 
fler kunde ta del av 
denna ”fantastiska” 
story. Min svärdot-
ter skulle aldrig mer 
tro på varken vad jag 
skriver eller säger. 
Att hon först trodde 
på berättelsen, för-
klarade hon, var att 
den kom från en så 
”tillförlitlig källa”, 
d.v.s. från mig! 

Inte bara kul
Fastän jag ännu kan tycka att skämtet 
var lyckat i sig, kändes det som att jag 
hade missbrukat ett förtroende. Jag sågs 
som en ”tillförlitlig källa” fast jag nu inte 
alls var det. Det kändes inte längre bara 
kul. Fast lite, förstås! Men ett betydande 
förtroendekapital har jag förbrukat. Och 
som vi alla vet: det tar lång tid att bygga 
upp ett nytt! Och vi psykologer jobbar ju 
i en förtroendebransch! Så därför, kära 
kolleger: sprid inte denna berättelse vi-
dare! Tack på förhand!

 T Alf Enbom

Minne från kongressen i 
Amsterdam

Fake news

Nattvakten



8 SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 2 - 2018

Forskning

Min avhandling, som blir klar 2019, 
fokuserar på vårdkedjor för neurout-
vecklings- (NU)- tillstånd. Till NU-
tillstånd räknas bland annat diagnoser 
som ADHD, autismspektrumtillstånd 
och intellektuell funktionsnedsättning. 
Fascination inför detta område uppstod 
när jag var projektledare för ett vårdut-
vecklingsprojekt med uppdraget att göra 
en analys av utvecklingsbehoven för barn 
och unga med NU-tillstånd. Jag och mitt 
team gjorde vad vi själva upplevde vara en 
grundlig genomgång av förutsättningar 
och behov med en naiv tanke: om man 
bara tänker igenom det hela ordentligt, 
och lägger fram väl underbyggda argu-
ment för rimliga förändringar, så går 
det att få ordning på det hela. Jag hade 
otroligt fel. På flera sätt utvecklades inte 
vården för NU-tillstånd utan försämra-
des snarare, välvilliga initiativ gick snett, 
olika agendor konspirerade mot varan-
dra, jag såg chefer och kollegor kämpa för 
att få ordning på vårdprocesserna. Här 
fanns något spöke som varken jag eller de 
flesta av övriga professionella i vårdked-
jan förstod. Tydligen krävdes ett dokto-
randprojekt. 

Classic Grounded The-
ory (CGT) 
Jag har varit lycklig nog att ha en av Sve-
riges duktigaste personer inom klassisk 
grundad teori-metod som bihandledare, 
Hans Thulesius. Det är en spännande 
kvalitativ metod som ger friheter som 
många andra kvalitativa metoder inte 
ger. Avgörande för att analysera något så 
stort och sammansatt som en vårdkedja 
för NU-tillstånd är friheten att inklu-
dera ”allt” som data: intervjuer, statistik, 
nedskrivna rutiner, medie-rapportering 
… En annan avgörande frihet är att inte 
vara slav under kommatecken och frase-
ring: Barney Glaser avråder uttryckligen 
från inspelning och transkribering och 
menar att det är tidsslöseri (observera: ur 
ett CGT-perspektiv). Några avgörande 
krav i CGT är att a) tänka begreppsligt och 
konceptuellt, inte beskrivande, och att på 
så vis ständigt höja abstraktionsnivån i 
den framträdande teorin och b) ständigt 
jämföra nya data med tidigare data för 
att modifiera och integrera teorin. CGT 
har kritiserats av andra kvalitativa fors-
kare, förmodligen på goda grunder, för 

att inte ta till sig insikter inom modern 
kvalitativ forskning. Barney Glaser har 
ilsket svarat att en anpassning av CGT 
till mainstream kvalitativ-deskriptiv me-
tod förstör poängen med CGT. Förmod-
ligen också det på goda grunder! Som jag 
ser det är spänningen mellan CGT och 
andra kvalitativa metoder fruktbar, och 
belyser styrkor och brister i båda perspek-
tiven.

Har jag kommit fram till 
något? 
Åtminstone har jag hypoteser idag som 
jag inte hade när jag påbörjade projek-
tet år 2009. Det bakomliggande, stän-
digt gnagande problemet i organisation 
av NU-vårdkedjor kan konceptualiseras 
som komplexitet. Komplexiteten i NU-
tillstånd är så stor att det måste till ett 
val kring vilka aspekter av komplexiteten 
man ska låta framträda. Om man bortser 
från komplexiteten, vilket tyvärr händer, 
har man förlorat från start (red: kursive-
ring). Om man tar hänsyn till den, upp-
står svårlösta dilemman. Jag och Hans 
har lanserat två nya begrepp som belyser 
centrala lösningsstrategier på komplexi-
tetsproblemet: Tillitstestning (eng. Trust 
testing) förklarar hur professionella över-
vakar varandras intentioner och priori-
teringar när det gäller hur NU-vård ska 
organiseras t.ex. att chefer och kliniker 
håller koll på varandras intentioner när 
det gäller att lägga mer eller mindre tid 
på neuropsykologiska utredningar. Till-
litstestning kan innebära att jobba till-
sammans i utredningsfrågor för att se 
om isen bär. Om intentionerna visar sig 
gå isär så pass mycket att tilliten brister, 
innebär det samtidigt att möjligheten att 
ta kollektivt ansvar för NU-vårdkedjan 
minskar. Samma typ av tillits-spel kan 
skönjas i olika frågor mellan olika verk-
samheter, professioner, och team. Tillit-
stestning reglerar möjligheten att kollek-
tivt utveckla vårdkedjan. När tillit inte 
etableras faller aktörer tillbaka på mer 
ensidiga, egoistiska strategier. 

Teoretisk inramning
Den teoretiska inramningen är social 
dilemma-teori. Det andra nya begreppet 

kallar vi Unpacking control (UC), och har 
inte hittat en vettig svensk översättning. 
”To unpack” betyder i överförd mening 
att analysera något i detalj, att ”packa 
upp” dess beståndsdelar. Patienter kom-
mer med NU-tillstånd, samsjuklighet, 
och sammanhängande livssituationer 
som behöver packas upp. Att ha rimlig 
kontroll över denna uppackningsprocess 
är en förutsättning för att jobba profes-
sionellt. Att ha UC innebär att dra en 
gräns för hur mycket, och vilken sorts, 
NU-relaterad komplexitet vårdprocessen 
tolererar. Unpacking control är ibland, 
men behöver inte vara, samma sak som 
klinisk konceptualisering; UC används 
för att öka patienters möjligheter att delta 
i livet, men också för att klara vårdens 
effektivitetskrav, för att främja profes-
sionell ideologi, och för att upprätthålla 
arbetsplatsers och teams integritet. Till-
litstestning cirklar framför allt kring UC. 
Att med bibehållen tillit utvidga kollektiv 
uppackningskontroll till en hel vårdkedja 
är mer utmanande än vad man kan tro. 

I kappan kommer jag att sätta dessa 
fynd i en större teoretisk kontext genom 
att föreslå att NU-vårdkedjor behöver ett 
kompletterande organisatoriskt ramverk 
utöver de i dag dominerande: den profes-
sionella byråkratin respektive New Public 
Management (red:s kursivering). Specifikt 
vill jag se NU-vårdkedjor som komplexa 
adaptiva system, och som ett specialfall av 
dessa, som ger konkreta implikationer för 
hur NU-vårdkedjor bäst utvecklas. Vad 
detta specialfall är håller jag för mig själv 
då teorin inte är publicerad – det kommer 
den däremot att vara efter en konferens i 
Montreal i juli i år. 

Kvantitativ metod
Avhandlingen innehåller en kvantita-
tiv del där jag pilotutvärderar ett nytt, 
iPAD-baserat test som screenar för upp-
märksamhetsproblem i barnpsykiatriska 
utredningar. Testet går ut på att snabbt 
benämna färg och form på stimuli som 
presenteras samtidigt på en skärm. Vad 
som mäts är tystnaden mellan benäm-
ningarna, och hur många gånger längden 
på denna tystnad överskrider ett förvän-
tat z-värde. Om processen att bearbeta 
vad det är man ser – hitta ord för det, 
uttrycka det och ta sig vidare till nästa 
stimulus upprepade gånger – överstiger 
normvärdet kan man anta att det speglar 
problem med uppmärksamhetsförmåga. 

Vårdkedjor för neuroutvecklings- (NU)- tillstånd
Gustaf Waxegård forskar vid Linnéuniversitetet kring vårdprocesser, vad som främjar el-
ler stoppar upp i vårdkedjor medan, som han uttrycker det, ”vårdgarantins kalla sol ly-
ser över alltihop och ger energi åt ett huvudsakligt fokus: tillgänglig vård, korta köerna!”
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Aktuell frågeställning

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT VI VET ATT VI BEFINNER 
OSS I EN KRISSITUATION OCH ÄNDÅ GÖR SÅ LITE?

Kerstin Hamberger är sedan länge engagerad i miljöfrågor, på 80-talet som politiker och senare i 
miljörörelsen. Hon ger oss sin initierade beskrivning av nuläget i en problematik som angår oss alla 

Kära kollegor! 
Jag är mycket glad åt att ha fått möjlighet 
att skriva till er. Jag skall skriva om miljö 
och främst om klimatfrågan och jag ser 
fram emot att få er hjälp att förstå vad 
som händer.

Under 2000-talet har den offentliga 
miljödiskussionen i så stor utsträckning 
handlat om klimatet att många tror att 
det är samma fråga. Men de planetära 
gränserna handlar om så mycket mer än 
klimat. Johan Rockström (tidigare chef för 
Stockholm Resilience Centre) tar upp 9 
olika områden varav 4 redan överskridits: 
klimatförändringar, förlust av biologisk 
mångfald, förändrad markanvändning, 
förändrade biogeokemiska flöden av kvä-
ve och fosfor. Många menar att förlusten 
av biologisk mångfald kanske är nummer 
1 och den största riskfaktorn för vår över-
levnad. 

Det är väl ganska få som nu ifrågasätter 
att vi befinner oss i en krissituation när 
det gäller klimatet. Den har drivits fram 
av att vi under ganska kort tid använt för 
mycket av den solenergi som lagrats un-
der miljoner år i kol, olja och gas. 

2015 när det stora internationella klimat-
mötet i Paris ägde rum fanns det en viss 
hoppfullhet. Man hade kommit fram till 
något. Parisavtalet slog fast att den glo-
bala temperaturökningen ska hållas väl 
under två grader och att man ska sträva 
efter att begränsa den till 1,5 grader. Men 
det togs inga bindande beslut. Och efter 
det har det ju inte gått så bra.

Utsläppen
Våra utsläpp minskar, står det ibland i 
media. Ofta utan att precisera vad det 
är som minskar.  En mycket viktig dis-

tinktion är mellan produktionsbaserade 
utsläpp (utsläpp av produktion i Sve-
rige) och konsumtionsbaserade utsläpp 
(svenskars utsläpp av egen och importe-
rad produktion, inkluderat utrikes flygre-
sor). När man räknar på produktionsut-
släpp blir det så tokigt att en bussresa till 
Värmland förorsakar mer synliga utsläpp 
än en flygresa till New York. Det ser då 
också mycket bättre ut om vi äter impor-
terat kött än inhemskt. Det är svårare 
att räkna på konsumtion än produktion 
men mycket viktigare. Det är bara om vi 
räknar på vår konsumtion som vi kan för-
stå vad vår livsstil förorsakar. Individuella 
lösningar är naturligtvis inte avgörande, 
men tillräckligt många måste förstå för 
att det skall bli ett tryck för politiska lös-
ningar.

På naturvårdsverkets hemsida kan man 
se hur våra konsumtionsutsläpp ser ut 
per person och år till och med 2015. Det 
har inte förändrats så mycket sedan 1993 
(not 1 nedan). Siffror från 2016 och 2017 
som handlar om produktionsbaserade 
utsläpp ser inte heller så imponerande ut 
(2). I Sverige ligger vi på ungefär 11 ton 
växthusgaser per person och år i konsum-
tionsbaserade utsläpp. Världsgenomsnitt 
är ca 5, i fattiga länder 0,5. Parisavtalet 
innebär att vi skall ner under 2 ton. Vi 
har alltså mycket att göra.

Världsnaturfondens rapport 2016 vi-
sar hur våra utsläpp ser ut i förhållande 
till andra länder (3). Det här är några 
bilder av våra utsläpp. Det finns lite 
olika beräkningar men alla säger i stort 
sett samma sak. Sverige har ambitiösa 
klimatmål men i dagsläget tillhör vi de 
största utsläpparna. Det framgår sällan 
i media. Betydelsefullt är att de rikaste 
10% i världen släpper ut 50% av växthus-
gaserna (4). En majoritet av svenskarna 
tillhör dessa 10%. Desto rikare – desto 
högre utsläpp. 

Läget är i mina ögon solklart. Vi 
lever på ett totalt ohållbart sätt 
och vi har möjlighet att förändra
Björn Ferry och Heidi Andersson som gjort 
TV-programmet ”Storuman for ever” 
visar vad man kan göra. Dom har som 
målsättning att bli fossilfria 2025. I pro-
grammet som finns på SVT-play använ-
der dom en klimatkalkyl från IVL (kli-
matkontot.se)  och i den kan man följa 
vad som händer när man ändrar beteende 
då det gäller transporter, uppvärmning, 
mat osv. Det är inte teknik som saknas 
för vår omställning, den finns. Utveck-
ling behövs naturligtvis men redan idag 
finns tillräckligt med kunskap för om-
ställning. 

Det som framförallt sak-
nas nu är kunskap om 
vårt beteende – ”varför 
gör vi så lite?” – och det 
är ju en fråga för bete-
endevetare
Många psykologer är engagerade och jag 
har särskilt studerat Per Espen Stoknes, 
norrman, psykolog och ekonom. Han 
har skrivit boken ”What we think about 
when we try not to think about global 
warming”. I den kan man hitta många 
intressanta saker. Stoknes skriver om den 
psykologiska klimatparadoxen. Ju säkrare 
klimatforskningen har blivit desto lägre 
engagemang i rika länder. Det ser inte 
ut så i t.ex Latinamerika och Afrika. Det 
är naturligtvis så att vi drabbas väldigt 
olika av klimatförändringarna redan nu. 
Sammantaget kan man nog säga att de-
sto mindre du släpper ut desto mer drab-
bad är du (i genomsnitt). Kalifornien är 
ju ett undantag och sannolikt ett viktigt 
sådant. Mitt i den rika världen drabbas 

Den som är insatt i ADHD-utredning 
vet att continuous performance tests, 
CPT:er, är ett vedertaget sätt att närma 
sig uppmärksamhetsförmåga i forskning 
och klinik. Det aktuella testet kan sna-
rare beskrivas som ett RAN-test (rapid 
automatized naming), som är snabbare 

än många nu använda CPT:er men kan 
användas i samma kontext. 

 T Gustaf Waxegård

Gustaf Waxegård är leg. psykolog, leg. 

psykoterapeut, specialist i klinisk psyko-
logi, doktorand och universitetsadjunkt 
med huvudinriktning utvecklingspsy-
kologi vid Linnéuniversitetet och FoU 
Kronoberg. Klinisk bakgrund inom barn- 
och vuxenpsykiatri och har tjänst som 
MBHV-psykolog i Region Kronoberg. 
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Så var temat för årets studiedag den 18 
maj i Uppsala under en av dessa soliga, 
varma och underbara majdagar som vi 
haft så många av. Det är alltid lite spe-
ciellt att stå framför en förväntansfull 
grupp och hälsa dem välkomna till en 
dag, som jag vet lika lite om som de, och 
vara precis lika förväntansfull inför, som 
de är. Då i maj välkomnade jag 36 senio-
rer till årets studiedag. Nu välkomnar jag 
394 seniorer att ta del av referaten från 
årets studiedag i tidningen. Då överläm-
nade jag ordet till prefekt Cecilia Wåhl-
stedt som berättade om Institutionen för 
psykologi vid Uppsala universitet. Hans 
ger först en sammanfattande överblick av 
händelserna och referaten finns mot slu-
tet av tidningen.

Gör gärna som vi fick möjlighet till 
under studiedagen. Gör ett uppehåll, ta 
en kaffe, fundera kring det du läst och 
om du har möjlighet diskutera detta med 
någon.
Trevlig läsning! 

 T Gunvor Bergquist

Studiedagen med årsmötet och 
sociala aktiviteter
Ett starkt kollegialt stöd har vi i Institu-
tionen för psykologi som har sina loka-
ler på campus Blåsenhus och som upplät 
lokaler för studiedagen. Där blev vi väl 
mottagna och tillgodosedda med inblick-
ar i forskning och undervisning. Institu-
tionen har flera starka inriktningar och 
dessa ville vi bjuda våra gäster på: barn- 
och babylabbet, neuropsykologin och 
musikpsykologin.
 
Prefekten Cecilia Wåhlstedt startade med 
en imponerande överblick över aktuell 
forskning, av vilken hon själv är en del. 

”TIDEN GÅR – barn, 
äldre och musi-
ken däremellan”

Vi får här en övergripande 
beskrivning av studiedagen 

och årsmötet i Uppsala i 
maj 2018. Referaten från de 
olika föreläsningarna finns 

länge fram i tidningen

man av klimatförändringar och det blir 
då lättare att föreställa sig att vi själva kan 
drabbas. Stoknes tar upp ett antal förslag 
till hur vi når fler människor. Han talar 
om fem psykologiska barriärer som man 
måste komma förbi för att nå fram: 

distance, doom, dissonance, denial and identity

Det räcker inte med redan engagerade 
psykologer. Vi behöver bli många som 
funderar på många olika sätt utifrån 
våra kunskaper och perspektiv. Och det 
är därför jag hoppas på alla er. Fördelen 
med att vara senior är ju att man i alla fall 

Nothänvisning
1.http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/
2. http://supermiljobloggen.se/debatt/2018/02/svenska-utslapp-fortsatter-oka
3.http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-tva-tredjedelar-av-planetens-ryggrads-
djur-riskerar-att-forsvinna-till-2020
4. https://www.oxfam.se/blog/rikaste-10-star-halften-utslappen

ofta har möjlighet att disponera sin tid. 
Jag föreslog på min sista arbetsplats att 
vi skulle avsätta åtminstone 10% av vår 
arbetstid till miljöfrågor. Det blev inte så.

Det är bråttom! 
Läs gärna artikeln https://www.svd.se/
jorden-var-trots-allt-en-ratt-bra-plats-att-
bo-pa 
Jag upprepar min fråga: Vad är det som 
gör att vi vet att vi befinner oss i en kris-
situation och ändå gör så lite? Det finns 
psykolognätverk för klimatfrågor: 

http://klimataktion.se/grupper/natverk/
psykolognatverket/
PHU Psykologi för Hållbar Utveckling, 
som har en facebookgrupp

Ni är också välkomna att höra av er till 
mig med idéer: kerstin.hamberger@
gmail.com

 T Kerstin Hamberger

Kerstin Hamberger är leg. psykolog som 
arbetat främst inom medicinsk rehabi-
litering och inom mödra-barnhälsovår-
den. 

Hon lämnade över en del av sin tillde-
lade tid åt en av de unga barnforskarna: 
Marcus Lindskog som på extremt kort tid 
men med pedagogisk finess förde oss in 
i ”Spädbarns sinne för nummer”. Carin 
Danielsson Näsdal, ordförande för FEM-
PSYK, imponerade med det breda och 
målmedvetna arbete som Feministiska 
Psykologstudenter i Uppsala genomför. 
Matilda Fricks bidrag till barnforskning-
en berättar hon om i ett eget referat av 
sin föreläsning.

Efter lunchbuffén som stod uppdu-
kad för oss i VIP-rummet fick vi ta del 
av en dialogföreläsning med en av våra 
seniorpsykologer, nestorn i den svenska 

Registrering till studiedagen
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musikpsykologin Alf Gabrielsson som 
diskuterade med nydisputerade Laura 
Sakka. Alf hämtade material från sin ny-
utkomna bok ”Starka musikupplevelser” 
och Laura från sin färska avhandling.

Vad skulle följa om inte ett levande 
musikinslag? Tillsammans med min so-
pranblockflöjt spelade Jan Johansson på 
ärkeluta och Björn Claremar på viola da 
gamba ett anonymt variationsverk från 
engelskt 1700-tal på temat Greensleeves. 
Där finns en svensk text, så alla studie-
dagsdeltagare fick sjunga den mest lämp-
liga av alla vårsånger.

Andes Wahlberg , ordförande i Sveriges 
Psykologförbund, förmedlade förbundets 
aktuella åtaganden och utmaningar som 

Gunvor Bergquist sammanfattar. Ett av-
snitt hade vi kvar: Åke Pålshammar talade 
om ”Hjärnhälsa på äldre dar” – Cecilia 
Ralfes referar. Och årsmötet har sin giv-
na plats före kvällens sociala samvaro och 
fler var närvarande än vad som brukar 
vara vanligt!

Årsmötet
Ordförande Gunvor Bergquist hälsade 
välkommen. Hans Åberg valdes till ord-
förande och Inga Hedberg-Sowa till pro-
tokollförare vid mötet. Ordförande för 
föreningen omvaldes för ett år och kon-
staterades att Jan Forslin, Gunilla Eriks-
son samt Ulla-Britt Selander har ett år 
kvar av sin mandatperiod medan Lars 
Ahlin omvaldes för två år liksom Birgitta 
Rydén och Britt Wiberg. Till ordinarie 
revisorer valdes Hans-Olof Lisper och 
Marianne Nilsson och Hans Åberg till 
revisorssuppleant. 
Beslutades att till ordinarie medlemmar i 
valberedningen välja Gerty Fredriksson, 
Ingela Palmér och Anna Chylliki. Gerty 
Fredriksson valdes till sammankallande. 
Ett varmt tack framfördes till avgående 
valberedningsledamöterna Ingrid Gö-
ransson och Brita Tiberg.

Dagen Efter Årsmötet
Uppsala hade förmånen att arrangera 
årets storsamling för oss Seniorpsykolo-
ger. Det var mycket stimulerande att pla-
nera studiedagen, och sedan hade vi en 
del yviga funderingar om Dagen Efter.

Margareta Sanner kom med ett för-
slag som vi sedan klubbade. Vi har ju en 
konstnär med mycken lokal anknytning. 
Bror Hjorth växte upp utanför Uppsala 
och bosatte sig sedan i den villa vi besök-
te dagen efter studiedagen med årsmötet.

Tack vare att vi ville visa Bror Hjorths 
hus för deltagarna i studiedagen och 
årsmötet fick jag ”vara turist i min egen 
stad”. Det är jag mycket tacksam för!! 
Vi var ett tiotal Seniorpsykologer som 
besökte det härliga museum som varit 
konstnärens hem. Och som jag förstod 
är detta numera ett centrum för en rad 
intressanta aktiviteter. Förutom Mar-
gareta Sanners kunniga guidning har 

jag fyllt på med en titt på hemsidan för 
Bror Hjorths hus. Rekommenderas! Där 
kunde jag också läsa att man gärna kan 
ta en skön paus i trädgården – vilket jag 
faktiskt hade gjort med Ingela Palmér. 
Vi hade en givande paus med ett glas 
saft, då vi plockade fram kollegiala och 
fackliga minnen från Stockholms stad på 
1990-talet. Gruppen avslutade sedan sitt 
besök på Bror Hjorths hus och därmed 
årets årsmöteshelg.

 T Inga Hedberg Sowa

Sociala aktiviteter
Att ta sig från studiedagens formella 
avdelning till kvällens middag var själv-
fallet upplagt för en kulturvandring. 
Varje byggnad, varje sten i centrala 
Uppsala har sin historia. Några av oss 
gjorde en avslappnad tur från Botaniska 
trädgården, Engelska parken och Pelle 
Svanslös-kvarteren, via kyrkorna och 
Ingmar Bergman-miljöerna till Ofvan-
dahls och ODjuret. Middagen på Res-
taurang Hava på Svartbäcksgatan kan 
ju var och en uppleva i Uppsala vid an-
dra tillfällen. Men ni missar förstås den 
fina stämning vi hade.

 T Hans Åberg

 Festmiddag på Hava

Prefekt Cecilia Wåhlstedt
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Mittuppslaget

Kerstin Johannesson har lång erfarenhet som psykolog inom mödra- och barnhälsovården. Hennes 
erfarenheter och samhällsengagemang har lett till arbete på riksnivå bl.a. inom Socialstyrelsen och i 
Rikshandboken för barnhälsovård – på nätet. Hon ger här sin syn på barns psykiska hälsa i nutid 

”För barnens bästa?” – tankar från verkstadsgolvet

Varför mår barn dåligt?
Teorier om orsaker till barns psykiska ohälsa har skiftat ge-
nom åren. Vi som har varit med ett tag har hört att allt be-
ror på föräldrarna (läs mamman). Sedan blev genetiken helt 
avgörande. Sårbarhetsmodellen kompromissade med både/
och. Anknytningsteorins genomslag satte åter fokus på föräld-
raförmågan, samspelets kvalitet och föräldrars egen psykiska 
hälsa. Vid sekelskiftet kom epigenetiken med insikten att mil-
jöfaktorer kunde påverka det genetiska uttrycket, alltså både/
och igen, men mer invecklat än man hade trott. Nu hävdar 
bl.a. Jan Belsky att genetiska förutsättningar styr hur mycket 
miljön påverkar barnet. Sårbarhetsmodellens tanke om robusta 
maskrosbarn som klarar det mesta och känsliga orkidébarn 
som behöver extra bra omsorg känns intuitivt rätt, men det kan 
samtidigt vara så att en del blommor växer lite lagom oavsett 
jordmån. Andra vissnar helt vid näringsbrist, men kan å andra 
sidan prunka mer än andra i en utvecklingsbefrämjande miljö. 
Komplexiteten ökar.

Hälsans bestämningsfaktorer 
Sjukvården kan aldrig vara hela svaret på ohälsa. De stora de-
terminanterna finns utanför hälso- och sjukvården, och det 
gäller inte bara livsstilsfrågor. Politiska och juridiska beslut styr 
mycket av barns grundläggande levnadsvillkor. Socialförsäk-
ringarna påverkar familjers ekonomi, barngruppernas storlek 
och personalens utbildningsnivå påverkar förskolans kompen-
satoriska uppgift, arbetsmarknadspolitiken påverkar familjeli-
vet, etc. 

Det har gått 10 år sedan Marmot-kommissionen produce-
rade Closing the gap in a generation. Kommissionen för jämlik 
hälsa som ska förverkliga visionen i Sverige diskuterade i sitt 
slutbetänkande vilken inriktning arbetet bör ha och vilka åt-
gärder som kan krävas. Vägen till en mer jämlik hälsa går inte 
via en eller ett par avgörande åtgärder, utan det krävs ett tål-
modigt arbete inom ett brett spektrum av sektorer. Kommis-
sionen betonar betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor. Det 
är ställt bortom allt rimligt tvivel att social status och familjens 
ekonomi påverkar hälsan. 1981 var Sverige världens mest eko-
nomiskt jämlika land. Sedan dess har inkomstklyftorna ökat 
mer här än i andra industrialiserade länder. Under de senaste 
åren märks dessutom en polarisering bland barnfamiljerna. 
Det ställer krav på oss som yrkeskår att starkare betona ett so-
cioekonomiskt perspektiv på nationell nivå och att förhålla oss 
till familjernas socioekonomiska förutsättningar på individuell 
nivå. Den etniska segregationen är påtaglig 
i dagens samhälle och nationalitet och kul-
tur blir lätt en förklaringsmodell. Självklart 
måste psykologer kunna möta barnfamiljer 
med annan kulturell bakgrund och andra 
värderingar kring föräldraskap och familje-
liv. Samtidigt får vi inte låta kulturella fakto-
rer göra oss blinda för klassperspektivet: hur 
samspelar familjens livsvillkor med indivi-
duella och kulturella faktorer?

Varför mår barn dåligt här och nu?
Rapporterna strömmar in om en påtaglig ökning av psykisk 
ohälsa i skolåldrarna och bland unga vuxna. I studien Skol-
barns hälsovanor har elever i åldrarna 11-15 år i tre decennier 
besvarat frågor om psykiska och somatiska besvär. Sedan 
1985/86 har andelen 15-åringar med påtagliga symtom vuxit 
från 15 till 31 % (pojkar) och från 29 till 57 % (flickor). För 
11-åringar har däremot ingen förändring skett och skillnaden 
mellan könen är liten. Våra yngre barn mår i internationella 
jämförelser bra, medan det snabbt går utför med tonåringarna. 
Det spekuleras om orsaker, t.ex. sociala mediers påverkan eller 
pressen i skolan, men sällan beror ett samhällsfenomen på en 
enstaka faktor. Familjen i vårt moderna samhälle innehåller 
färre personer än tidigare och sociala nätverk har glesats ut. Det 
ökar sårbarheten för barn i alla åldrar. Stenåldersmänniskan i 
oss är dåligt anpassad till vårt moderna liv. 

Vart är vi på väg? 
De vanligaste psykiatriska tillstånden hos svenska barn är 
ADHD och depression. Enligt Socialstyrelsens läkemedelsre-
gister femfaldigades (sic!) förskrivningen av ADHD-läkeme-
del i åldersgruppen 5-9 år mellan 2006 och 2015, medan den 
ökade 6,5 gånger i gruppen 10-14 år och ännu snabbare bland 
äldre tonåringar. Enligt läkemedelsregistret trefaldigades för-
skrivningen av antidepressiva medel i gruppen 10-14 år mellan 
2006 och 2015 och ökade 2,6 gånger för barn 5-9 år. Autism-
spektrumstörning förekommer hos 1-1,5 % av svenska barn, 
vilket vid internationell jämförelse är höga tal. Enligt Stock-
holms läns landsting ökade AST-diagnoserna i länet med 75 
% mellan 2007 och 2011. Mycket kraft läggs inom vården och 
förskolan/skolan på att spåra och diagnosticera barn, och det 
ska självklart göras. Men det pratas inte särskilt mycket om 
ett flera gånger större antal barn i svåra familjesituationer, och 
vad det gör med barns möjligheter att förverkliga sin potential 
och må väl. Det väcker mindre motstånd att titta på barns egna 
svårigheter än att undersöka deras livssituation.

Ju förr dess bättre, eller…?
Tidig upptäckt och tidiga insatser är slagord i dagens debatt. 
Att barn och föräldrar får hjälp när problem fortfarande är 
hanterbara eller så fort vi upptäcker ett funktionshinder är 
naturligtvis bra. Min egen förenings motto är Tidiga insatser 
ger resultat inte bara tidigt i livet utan hela livet och det tror vi 

verkligen på. Kruxet uppstår när insatsen blir 
beroende av att det finns en diagnos. Genom 
åren har vår profession fått ta emot en hel del 
klagomål på att barnen kommer till specia-
listnivån för sent, men när vi remitterar vid 
2-4 års ålder visar det sig att det inte alltid är 
så enkelt att sätta en specifik diagnos vid en 
komplex problematik. Den danska psykolo-
gen Susan Hart menar att en del utagerande 
barn eller ”avstängda” barn kan ha Reactive 

Kerstin Johannesson
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Mittuppslaget

Attachment Disorder och då är det självreglering som behöver lä-
ras in, inte rutiner. Socialstyrelsen har blivit bekymrad och för-
ordar i sin Vägledning för Barnhälsovården viss försiktighet med 
diagnossättning före skolåldern vid lindrig utvecklingsstörning 
och ADHD. Gillberg vill se ESSENCE-mottagningar på spe-
cialistnivån där det ska räcka att ha en komplex utvecklings-
problematik för att få stöd, och där barnet kan följas över tid. 
Rydell & Gillberg m.fl. publicerade i år en studie där de visar att 
den femfaldiga ökningen av ADHD-diagnos mellan 2004 och 
2014 inte motsvaras av en ökning av tidiga symtom hos samma 
årskullar. Det är oroväckande att det kan ha blivit omotiverat lätt 
att få barnpsykiatriska diagnoser tidigt i barndomen. I vår iver att 
rätta till gamla försyndelser har pendeln måhända svängt för 
långt åt andra hållet. Mest konstruktivt vore förstås att familjer 
kunde få hjälp med svårare samspels- och beteendeproblem oavsett 
orsak, men ett sådant arbetssätt är sällsynt.

Att ha två tankar samtidigt
Ända sedan jag 1992 började arbeta inom MHV och BHV har 
jag stött på frustration bland kollegerna vad gäller synen på 
barns svårigheter. Alltför ofta känns det som att verksamhe-
ter inte kan härbärgera mer än en förklaringsmodell i taget till 
ett barns beteende. Man fokuserar på att barnet har ett eget 
problem (fysisk sjukdom, neuropsykiatri, depression, etc.) el-
ler på att föräldrarna behöver utbildas/stöttas/ersättas. I det se-
nare fallet blir familjen i bästa fall socialtjänstens huvudvärk. 
Stuprören och avgränsningsfilosofin i vården motarbetar ett 
helhetsperspektiv där barn kan tänkas ha en mångfacetterad 
problematik med både medfödda svårigheter och relationspro-
blem. Svarte-Petter-modellen råder. Det är inte till barns bästa. 

En liknande endimensionalitet gäller ofta insatserna. En me-
tod som är i ropet anses passa alla med ett visst problem. Is-
tället behövs en diversifierad verktygslåda utifrån barnens och 
föräldrarnas kognitiva, emotionella och kulturella förutsätt-
ningar. Föräldrar kan inte ge något de själva inte är i närheten 
av. Interventionsmetoderna vänder sig alltför ofta till det ideala 
barnet och föräldern. Där skjuter vi över målet och missar Vy-
gotskijs proximala zon, och effekten uteblir. 

Kundnöjdhet kontra effekt
Utvärderingar av insatser för barn med psykisk ohälsa eller 
svåra familjeförhållanden består alltför ofta i en mätning av 
hur nöjda föräldrar/beställare/professionella är med metoden, 
snarare än att objektivt mäta om barnen faktiskt utvecklas och/
eller mår bättre. Det senare är mycket krångligare, vilket jag 
har respekt för, men också oändligt mycket mer värdefullt. Ett 
exempel: i föreskrifterna SOSFS 2012:11 om socialnämndens 
ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för 
vård eller boende står det inget om att undersöka hur det fak-
tiskt går för barnen, det vill säga effekter av insatsen. I stället 
lyfter man fram barnens, de ungas, vårdnadshavarnas och fa-
miljehemsföräldrarnas erfarenheter av vården, alltså hur nöjd 
man är med en insats. Öppna jämförelser av effekterna av olika 
åtgärder som blivit legio inom den somatiska vården lyser med 
sin frånvaro. Kanske något att lägga forskningsmedel på?

Vad göra?
Genetiken kan vi (ännu) inte påverka, men miljön kan vi göra 
en hel del åt. Barnet samlar, lagrar och generaliserar relations-

erfarenheter vilka blir till hjälp eller hinder genom livets faser. 
Socialstyrelsen påpekar att utrymmet för det psykosociala ar-
betet verkar minska när det istället behöver öka. Generaldi-
rektör Olivia Wigsell konstaterade vid konferensen Värna våra 
yngsta förra året att behovet av föräldrastöd i späd ålder är större 
än tillgången. 

Klart är att behovet av samspelsinriktad intervention och be-
handling finns och är mycket eftersatt, vilket har påtalats av 
bl.a. Barnombudsmannen redan 2007. Vår kära Heckman-
kurva visar dessutom att tidiga insatser är lönsamt, det räcker 
med bra resultat i 1,5 % av fallen för att investeringen ska be-
tala sig. Det vet jag att vi klarar.

Medvetenheten måste öka kring barn som är i allvarlig risk 
för psykisk ohälsa och lever i belastande livsmiljöer med våld, 
missbruk, föräldrars kognitiva funktionshinder eller psykisk 
sjukdom. Stödet till dessa familjer är så gott som obefintligt 
och resursfördelningen är alltför skev jämfört med vad som sat-
sas vid t.ex. neuropsykiatrisk problematik. Kumulativ risk är 
farligare för alla, men kronisk stress eller ”slitage” ger definitivt 
sämre fysisk och psykisk hälsa.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste stärkas. 
Inom mitt eget område blir vi alltmer intresserade av barns ti-
diga utvecklingsuppgifter: anknytning, utforska, reglera känslor, 
skapa ett själv. Vi föds med vårt temperament, men självreg-
lering måste vi lära oss via vuxna och det är en betydelsefull 
hälsofrämjande faktor. Det är tveksamt om den nuvarande in-
riktning mot enbart kognitiva färdigheter är hälsofrämjande i 
långa loppet. Att utveckla sitt berättande, sin fantasi och sin re-
lationsförmåga är lika viktigt som kunskapsinhämtning. Barn 
behöver bli sedda och hörda. De är mer betjänta av förälderns 
intresse än av aldrig så pedagogiska filmer på Youtube.

Flera utredningar har påtalat bristen på samverkan runt barn 
med särskilda behov. 8 år efter att lagen om Samordnad Indi-
viduell Plan infördes är den fortfarande inte känd och imple-
menterad i alla barnverksamheter. 6 år efter att SKL startade 
Psynk-projektet, som förordar ”en dörr in” vad gäller psykisk 
hälsa hos barn, har vi fortfarande långt kvar till den sortens 
tillgänglighet. 

Goda nyheter!
Barnkonventionens huvudprinciper gäller alla barn och varje 
barn. Artikel 24 är särskilt relevant för oss: Varje barn har rätt 
till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är 
skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Den 13 juni röstade riks-
dagen för att göra Barnkonventionen till svensk lag. Från 2020 
får vi se om det gör någon reell skillnad, men det är definitivt 
ett steg i rätt riktning. För oss som arbetar med de allra yngsta 
barnen är det extra tydligt att barn också som grupp behöver 
samhällets stöd och skydd. Konsekvenserna för barn vid olika 
beslut behöver analyseras betydligt oftare än idag. Lagen bör ock-
så leda till att bl a myndigheter och rättsväsendet tillförs mer 
barnkompetens, vilket sannerligen behövs. Låt oss gemensamt 
driva på för ett starkare barnperspektiv i framtiden!

 T Kerstin Johannesson

Kerstin Johannesson är leg. psykolog och ordförande i Natio-
nell förening för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 
inom Sveriges Psykologförbund. Till vardags arbetar hon i Psy-
kologenheten för mödra- och barnhälsovård i Södra Älvsborg, 
VG-region 
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Camilla von Belows presentation av sin avhandling 
I 30 år har jag varit i akademin. Först som student i många år, 
sedan som anställd vid universitetet ännu fler, t.o.m. forskar-
registrerad en period. Av det skälet har jag bevistat hundra-
tals disputationer och andra examinationer. Just därför, säkert 
förstärkt av att jag för egen del aldrig nådde ända fram, har 
jag hyst ohöljd beundran för dem som gjort det. Jag vet vilket 
arbete det har inneburit, vilken bredd och vilken fördjupning 
som har krävts. I disputationsögonblicket är de världsbäst på 
sitt eget område. I det terapeutiska fält som blev mitt, psyko-
terapi på psykodynamisk grund, var forskningen tyvärr satt på 
undantag. När Camilla von Below med sådan bakgrund därför 
tog sig an ett klientmaterial med angelägna frågor, var det dub-
belt beundransvärt och efterlängtat, gefundenes fressen!

Hennes avhandling bär titeln: When psychotherapy does not 
help… and when it does: Lessons from young adults’ experiences of 
psychoanalytic psychotherapy (Stockholms universitet 2017). När 
den mesta forskningen vill belägga vilken metod som är bäst 
och vad som har starkast evidens, ställde Camilla den motsatta 
frågan: Ja, men när det inte går bra? Hur går det för dem som 
inte får avsedd hjälp? Vad kan vi lära av det?

Arbetet är traditionellt uppbyggt med tre delstudier framtagna 
under en tioårsperiod i en grupp av två till fyra forskare samt 
en övergripande kappa. Deltagarna i de tre ingående studier-
na var unga vuxna patienter som gick i psykoanalytisk terapi. 
Syftet var att undersöka dessas erfarenheter med särskilt fokus 
på svårigheter eller på psykoterapi som inte ledde till förbätt-
ringar. Målet var att analysera deras terapibeskrivningar för att 
skapa hypoteser om vad som ledde till svårigheter i terapierna 
eller till positiv förändring. En av de inledande hypoteserna var 
att psykoterapi med unga vuxna kräver ett annat och anpassat 
förhållningssätt jämfört med psykoterapi med äldre vuxna. En 
annan ambition var att pröva om en diagnos inom depressions-
spektrat gav andra resultat.

Några axplock bland resultaten: 
patienterna upplevde övergivenhet med sina problem
terapeuterna upplevdes inte som tillräckligt flexibla 
terapin saknade riktning 
terapeuterna var inte medvetna om sina patienters missnöje
en känsla av att gå på tomgång
terapin alltför fokuserad på det förflutna snarare än att föränd-
ra framåt 
vissa grundproblemen kvarstod trots förbättringar 

Slutsatser, viktiga för terapeuten att lära av: 
vara uppmärksam på vad patienten upplevde otillfredsställande 
eller hade fel fokus
inte nöja sig med att alliansen föreföll god då missnöjet med 
själva terapin kunde kvarstå 
uppmärksamma när patienter hade svårt att mentalisera och 
anpassa interventioner efter detta
om terapeuten underskattar patientens problem, blir interven-
tionerna missriktade och patienterna har då mindre chans att 
förstå och tillgodogöra sig terapin

Camilla fortsätter att undervisa och forska vid Karolinska In-
stitutet, samtidigt som hon är psykoterapeut vid S:t Lukas mot-
tagning i Uppsala. En slutsats jag själv drog av hennes förnäm-
liga forskningspresentation var att hennes angreppssätt hade 
skett i sann Lukas-anda: att ta reda på vad de klienter som det 
inte gick så bra för kunde lära oss. 

 T Hans Åberg

”Etiska skavsår” i psykologers arbetsmiljö 
Södra regionen av Seniorpsykologerna hade den 8 maj månads-
möte i ett försommarvackert Lund. Ett lagom kaos kringgär-
dade mötet – ett kaos som skapats av Skå-
netrafikens partiella sammanbrott, en lätt 
överdriven värme och en viss prekarneva-
listisk yra i den akademiska ankdammen.

Då var det skönt för sammankallande 
Lars Ahlin att kunna välkomna dagens 
gäst – den nydisputerade f.d. skolpsykolo-
gen Elinor Schad, tillika Psykologförbun-
dets 2:a vice ordförande. Utöver att dispu-
tera på ”No time to talk” (som handlar om 
lärares uppfattningar av kommunikation 
i organisationen och sambandet med ar-
betsrelaterad hälsa) har Elinor bland annat 
också tagit fram en rapport 2014 om psy-
kologers arbetsmiljö. Denna kartläggning 
som gjordes på uppdrag av Psykologför-
bundet utfördes av Elinor samt två med-
författare och kom att utgöra grunden för 
dagens föreläsning.

Psykologers hälsa
Ett av rönen i kartläggningen var att psykologer ofta har upp-
fattningen att deras hälsa är god, men när man frågar efter 
specifika hälsosymtom så visar det sig att psykologer mår visst 
inte så bra. Bland slutsatserna kan man notera att hög arbetsbe-
lastning, låg självskattad hälsa och missnöje med framtida ar-
betssituation bör uppmärksammas. Det framkom relativt små 
skillnader mellan anställda inom stat, landsting, kommun och 
privata företag. Däremot rapporterade egenföretagarna lägre 
upplevd arbetsbörda, bättre hälsa, och mer positiv syn på fram-
tida arbetssituation.

Psykologer som Elinor träffar i sin egenskap av vice ordfö-
rande uttrycker ofta behov av handledning (ärende, process, 
team), forum för yrkesspecifika frågor, kompetensutveckling, 
utvecklingsarbete och tillgång till yrkesföreträdare. Detta ser 
Elinor som viktiga resurser för att upplevelsen av att de krav 
psykologer har i sitt arbete inte ska kännas övermäktiga.

Etik
Elinor gjorde även en koppling till etikrådets ordförande Kris-
tina Taylors presentation på psykologidagarna (2017) om etik 
och hur sammanflätat det är med arbetsmiljö. Ett råd som Eli-
nor och Kristina vill vidarebefordra är att vi behöver förtydliga 
och skilja på ansvar på politisk, verksamhets- och chefsnivå och 
det personliga yrkesetiska ansvar som varje psykolog har. När 
du upptäcker ett ”etiskt skavsår” – gör en ansvarsanalys! Till-
sammans med andra psykologer eller ”etiska bollplank” och låt 
resultatet påverka hur du agerar! 

Elinor citerar Kristina Taylor som skriver ”att säga ja till ett 
uppdrag innebär att vi utåt sett accepterar uppdragets villkor. 
Det ansvaret ligger alltid hos den enskilde och det är därför 
viktigt att vi tar för vana att justera de uppdrag, frågeställning-
ar och arbetsuppgifter som efterfrågas av oss”.

Elinor Schads föredrag ”Etiska skavsår i psykologers arbets-
miljö” mottogs med stort intresse och väckte mycket diskus-
sion i gruppen av seniorpsykologer. Dels kunde man bekräfta 
med minnen från det egna yrkeslivet, dels känna med de kolle-
gor som i dag tampas med en allt svårare arbetsmiljö samtidigt 
som deras insatser som psykologer efterfrågas i ständigt större 
omfattning.

 T Göran Skogman

Händelser i regionerna

Norra regionen

Elinor Schad  

Södra regionen



15SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 2 - 2018

Händelser i regionerna

Vårutflykt till Bäckaskog och Ivön
En underbar högsommardag i slutet på maj sammanstrålade 18 
stycken seniorpsykologer på Bäckaskogs slott. Efter en mycket 
delikat lunch som bl. a bestod av kyckling/skaldjurspaella, sal-
lad och polkapannacotta var det dags för Bäckaskogs slotts 

historia. Lars Lundin, en av arrendatorerna på Bäckaskog, be-
rättade om premonstratensmunkarna från 1200-talet framtill 
reformationen 1537 då danska staten tog över. Munkarna levde 
gott på Bäckaskog och under munkkökets golv rann ett vat-
tendrag som förband de båda sjöarna Oppmanna och Ivösjön 
där de med lätthet kunde fånga fisk. De införde även vinbergs-
snäckan som än idag finns rikligt i trakten för den som vill 
tillaga sniglar med vitlök. 

När danska staten tagit över förlänades Bäckaskog till olika 
ätter. Småningom 1684 hamnade Bäckaskog hos svenska kro-
nan och Karl XI. 1853 övergick Bäckaskog till Karl XV som 
innehade slottet fram till sin död. När Karl XV dog, avlivades 
kungens häst då ingen annan än kungen fick rida den. Hästen 
är begravd i Bäckaskogs slottspark. Karl XV som gärna gav sig 
ut bland allmogen hade en egen utgång i ett av tornen. Bland 
ortsborna lever än idag historierna om att vara ättling till Karl 
XV. Bäckaskogs slott drivs idag av tre familjer och deras barn 
som arrenderar slottet. Konferenser, bröllop, restaurang och 
hotellverksamhet samt olika arrangemang äger rum kontinu-
erligt.

Ivön
Efter denna intressanta och roliga genomgång av slottets histo-
ria, gick färden med linfärja till Ivön som ligger i Ivösjön. Väl 
på Ivön hade kaffebehovet gjort sig påmint och färden gick till 
Ivögården där det fanns kaffe och italiensk glass. Underteck-
nad ledde sedan truppen till Ivö kyrka och fortsatte berättandet 
om denna sagolika ö med en mycket skiftande historia. Bofast 
befolkning har funnits på Ivön i mer än 3000 år. Dock be-
gränsades berättandet till Andreas Sunesson, ärkebiskop, kri-
gare, och statsman. 1224 drog sig Andreas Sunesson tillbaka 
till Ivön och Ivöhus. Han trodde han led av spetälska och ville 
inte smitta ner andra. Förmodligen en dyster tillvaro i sin borg 
som blev ännu dystrare när han tänkte tillbaka på sin storhets-
tid. En jul skickade han tjänstefolket att hämta vatten då detta 
hade tagit slut. 

Ock si! Offerkällan, Sankta Ursulas källa, förvandlade vatt-
net till vin. Många har efter detta hoppats på samma tur, men 
än så länge har detta inte inträffat. Vid sin död fraktades An-
dreas Sunesson till Lunds domkyrka där han ligger begravd. 
Idag återstår endast biskopskällan av det som en gång var bor-
gen Ivöhus. I kyrkan framme vid koret finns Sankta Ursula 
avbildad. Hur hon hamnade på Ivön är inte klarlagt. 

Sällskapet begav sig därefter till kaolinbrottet vid Ivöklack. 

För 60 miljoner år sedan var Ivö en holme i havet där hajar, 
olika slags bläckfiskar och musslor och även svanödlor levde. 
Än idag kan man hitta hajtänder och djurfossil s.k. “vätteljus”. 
Området runt Ivön är ett av de fossilrikaste områdena i värl-
den. Kaolin bröts på Ivön. 1911 var antalet anställda som störst 
för brytning av kaolinlera och bearbetning. På 1950-talet upp-
hörde all brytning på Ivön. Idag finns fortfarande namnet Ifö 
kvar på våra toalettstolar.

Efter denna dag i solsken, vacker natur och härlig samvaro, 
lade linfärjan stilla ut från Ivö till Barum, där färden fortsatte 
för var och en hemåt.

 T Ewa Palmér-Wikdahl

Värdet av pessimism
Psykologgruppen i Västra regionen träffades 2018-03-22 och 
lyssnade till ett mycket intressant och tankeväckande föredrag 
om värdet av pessimism. Det var Ida Hallgren som höll före-
draget. Hon är leg. psykolog men har blivit alltmer intresserad 
av praktisk filosofi och håller på att doktorera i ämnet. Hon 
jobbar delvis som filosofisk praktiker. Det har blivit efterfrågan 
på filosofer och Ida nämner att det finns 5 stycken i göteborgs-
området. Ida finns på Face-book och hon har följande e-mail: 
ida.hallgren@rentaphilosopher.se

Vårt linjära tänkande
Vi har ofta ett linjärt tänkande, t.ex. uppåt – framåt eller mot-
satsen att det går utför. Mer sällan har vi ett cirkulärt tänkan-
de. En känd filosof i den filosofiska skolan: positiv utveckling 
är Friedrich Hegel (1770-1831). Exempel på en nutida politiker 
med liknande tankesätt är president Trump (f. 1946-) ”make 
America great again”

En samtida till Hegel och kritiker till honom var Arthur 
Schopenhauer (1788-1860).  För honom var livet en pendel 
mellan tristess och lidande. Hans filosofi var starkt influerat av 
hinduistisk filosofi där allt liv är lidande. Schopenhauer har i 
sin tur påverkat både Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche och 
Ludwig Wittgenstein.

Som kuriosum nämndes att både Hegel och Schopenhauer 
undervisade samtidigt i filosofi i Berlin då pesten drabbade 
staden 1830. Schopenhauer lämnade då Berlin och fick leva 
ytterligare 30 år medan Hegel insjuknade och dog året därpå. 
Kanske ett exempel på att pessimism kan rädda liv?

Positivt tänkande
Positivitet har blivit norm i all den självhjälpslitteratur som 
översvämmar oss. Den är inte ny utan har haft stor framgång i 
självhjälpslitteratur på 1930-talet och även på 1950-talet. Man 
tror att det från början är en motrörelse mot sträng Kalvinism 
i USA med mycket förbud av olika slag.

Vad man nu finner är att positiva visioner sänker prestations-
nivån och att defensiv pessimism är en bättre framgångsstra-
tegi. Man har också funnit att äldre med pessimistisk syn lever 
längre. Likaså vet man numera att falska leenden skadar hälsan. 

Den positiva kulturen ökar grubblandet. Man blir sämre 
rustad med positivt tänkande som också är ytligt och kan bli 
lögnaktigt. Det positiva tänkandet är också empatilöst och in-
dividcentrerat. Positivitetsnormen har gjort det fult att prata 
om problem. Det är viktigt att acceptera alla livets olika sidor. 
Att göra det är inte passivitet.

Smålandism
En svensk variant av pessimism – realism – är ”smålandismen” 

Utflykt till Bäckaskogs slott

Västra regionen
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som uttrycks hos smålandsförfattarna Astrid Lindgren, Pär La-
gerkvist, Vilhelm Moberg m.fl. Man accepterar verkligheten 
sådan den är. Negativa känslor omvandlas till moraliska driv-
krafter. Realismen gör att man blir bättre skickad att hantera 
verkligheten – den innehåller visdom. Livet får ett större och 
sannare sammanhang.

Ett bättre sätt än att hänge sig åt positiva affirmationer är att 
våga vara i lidandet, att ha balans i sin tillvaro och känna tack-
samhet.

 T Sven-Erik Dahlgren

Ego state-terapi
När årets första maskrosor nästan glödde mot husväggen, 
samlades en skara seniorpsykologer för att lyssna på Susanna 
Carolusson, som intensivt och levande berättade om Ego state 
therapy (EST). Framträdandet skulle kunna vara en konkret 
illustration på att olika s.k. deljag inom en person tillsammans 
kan åstadkomma en dynamisk framställning. Vi bjöds på åt-
skilliga fragment från Susannas omfattande fatabur av klient-
arbeten. 

Susanna är synnerligen välmeriterad, bl a medlem i ESTI 
(Ego State-therapy International) och har ledande position 

inom EST (Ego state therapy, den svenska organisationen). Su-
sanna föreläser och håller kurser i olika delar av världen, bl.a i 
Lodz i Polen och Valencia i Spanien.
                 
Fokus på deljag 
Under åren 1973-1978 grundlade John och Helen Watkins en 
omfattande teori, med klinisk förankring, med fokus på s.k 
deljag och Ego State-terapi (EST) utvecklades. Metoden har 
sin teoribas i psykoanalytiska och psykodynamiska terapifor-
mer. ”Kärt barn har många namn” skulle kunna gälla för te-
rapier som arbetar med olika delar av jaget: Freud med jaget, 
detet , överjaget (dock är Freuds indelning vertikal, medans 
Watkins är horisontell); Berne med föräldrajaget, barnjaget och 
vuxenjaget. Andra exempel härpå är Jungs arketyper och olika 
arbeten med dissociation.

Målsättning
Målet med ego state-terapi är att deljagen skall kunna förstå 
och acceptera varandra. Alla ego state, deljag, fyller en funk-
tion. Susanna tycker inte om att vissa deljag kan benämnas 
som destruktiva. Nej, de har skapats för att skydda andra delar, 
skydda jaget. Varje deljag fyller en funktion, de är s.k. specia-
liserade för vissa sammanhang. För att nå målet krävs att varje 
del får framträda, får sitt erkännande och kanske också tack.

 Man kan bedriva s.k. inre familjeterapi som rent konkret 
kan gå till så att runt ett bord får klienten själv utplacera res-
pektive deljag på olika stolar. Man kan sen bedriva s.k. famil-
jeterapi, där varje del får rättmätigt erkännande, tack, ”komma 
till sin rätt”, framträda – allt med syfte för förståelse, acceptans 
av de andra delarna. 

Deljagens relationer
Också relationell psykoterapi (som Tomas Wånge tidigare re-
dogjort för och refererats i förra tidningen) kan här användas 
genom att varje deljag har en empatisk och genuin relation till 
terapeuten. Om ett deljag inte adresseras, bekräftas, kan detta 
deljag fortsättningsvis bromsa och därmed omöjliggöra tera-
peutiska framsteg. 

Det kan vara en utmaning för varje terapeut att ens dialog 
inte accepteras av alla deljag.

Processen vid EST är liknande som vid en del andra  terapier:
Utforska – för att förstå
Inse – för att acceptera                 
Reagera – för att uppleva eller återuppleva
Anlita undermedvetna resurser
Pröva olika lösningar för att nå fram till samverkan.

EST arbetar inte via symboler, utan s.k. states adresseras di-
rekt. Man använder sig ej heller av tolkningar, eftersom det då 
lätt blir ett intellektualiserande. Dock kommer man inte ifrån 
överföringsarbete.

När kan man använda EST?
1. Vid komplexa trauman, vid anknytningsbrister
2. För socialt välanpassade patienter med tecken på inre kon-
flikter
3. För att söka och finna mening med livet
4. När personen har jagdystoni, d.v.s. när hon inte känner igen 
sig själv
5. När som helst när patienten är motiverad

Ibland använder sig Susanna av hypnos, kunnig som hon är i 
klinisk hypnos. Hon menar att det framförallt är användbart 
när omedvetet motstånd kan finnas, t.ex. i form av att patien-
ten är rädd, arg eller trotsig. 

Vi fick vara med om en excellent föreläsning. Fundersamma 
och småpratandes med våra egna deljag, gick vi ut i det strå-
lande solskenet.
Tack Susanna!

 T Ulla Davidsson och Marianne Nilsson

Vårutflykten till Marstrand
En solig dag i slutet av maj for en grupp seniorpsykologer i två 
bilar till Koön för att vidare ta oss med färjan över till Mar-
strandsön. 

Först blev det lunch på utedäcket, restaurang Villa Maritime, 

Susanna Carolusson
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där vi åt antingen stor räkmacka eller Fish and chips – gjord på 
äkta Londonmanér.

Vandring i staden, ännu något sovande men med uppladd-
ning inför sommarens invasion av turister och sommargäster: 
säsongsbutiker ställdes i ordning och glassförsäljning pågick. 

Några av oss valde promenad på Marstrandsön och några 
valde att se Carlstens fästning där fångar hölls i dessa trånga, 
fuktdrypande och stenomgärdade celler ända in på 1850-ta-
let. Fästet byggdes på 1600-talet, då vi fortfarande krigade mot 
Danmark med Norge. 

Numera är det en turistattraktion, där finns ett hotell och 
många bokar fester på fästet som har en strålande havsutsikt 
från de översta vallarna.

Med upplevelse av försommar återvände vi med färjan, några 
festande på en glass.

 T Programgruppen

Ålderism 
Barbro Westerholm, läkare och riksdagsledamot för (L) före-
läste för oss i Riksdagshuset 15 mars 2018. Vi var drygt tjugo 
seniorspsykologer som samlades i liberalernas sammanträdes-
rum och fick ta del av en engagerande och inspirerande före-
läsning om ålderism/åldersdiskriminering. Vad är då ålderism? 
Ålderism och dess konsekvens, åldersdiskriminering, är en ste-
reotyp beskrivning och diskriminering av individer på grund 
av deras kronologiska ålder. Åldersdiskriminering innebär att 
man utsätts för missgynnsam särbehandling på grund av sin 
kronologiska ålder. Den kan vara

direkt –  när en person diskrimineras på grund av sin kronolo-
giska ålder, eller
indirekt – när en lag eller annan bestämmelse ser ut att vara 
neutral men som vid tillämpningen är till nackdel för en person 
på grund av hens kronologiska ålder
 
I Regeringsformens 1kap 2 § stadgas att
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla männis-
kors lika värde och för den enskilda människans frihet och vär-
dighet.
Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på 
grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig 
eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 
eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Lagen om åldersdiskriminering från 2009 utvidgades 2013 
från att omfatta utbildning och arbetsliv till att även inbegripa 
varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig till-
ställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, 
arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig an-
ställning. 

Den som är gammal, äldre, årsrik är inte ett kollektiv utan 
individer som lagt år till livet. Ord styr. Vi behöver positiva 
synonymer till orden gammal och äldre, och termen årsrik står 
för rik på levda år, kunskap och livserfarenhet. Nuvarande pen-
sionssystem blev en vattendelare – att gå från att vara någon till 
att vara ingen – och behöver reformeras och göras mer flexibelt.

Fördomar och myter
Fördomar och myter som orsak till åldersdiskriminering finns 

inom alla politikområden: utbildning, arbetslivet, hälso- och 
sjukvård, social trygghet, försäkringar, finansiell service, be-
skattning, ideella insatser, boende, varor och tjänster, media, 
transporter, offentliga platser, modern teknologi, statistik, poli-
tiskt deltagande och våld och övergrepp.

Det är en myt att äldre blir friskare, lyckligare och lever 
längre om man slutar arbeta tidigt (läs mer i SOU 2012:28, 
Längre liv, längre arbetsliv). Och media? 25% av befolkningen 
är årsrik, men endast 5% av bildmaterialet i media visar årsrika 
människor!

Hur växte lagarna mot åldersdiskriminering fram och vilka 
var de drivande aktörerna? Internationellt verkade WHO, EU 
och AGE, SPF seniorerna, övriga pensionärsorganisationer och 
LSU (Lambda Sigma Upsilon, organ för ungdomsorganisatio-
ner). I Sverige väcktes från 2006 och framåt riksdagsmotioner 
om en bred lag mot åldersdiskriminering och ett samarbete i 
frågan inleddes mellan de fem rikstäckande pensionärsorgani-
sationerna och ungdomarnas LSU.
 
Diskrimineringsombudsmannen 
Det är Diskrimineringsombudsmannen som ska övervaka att 
lagarna om åldersdiskriminering följs. Vad har hänt sedan 
2009? Av de mer än 1000 anmälningar (arbetsliv 49 %, varor, 
tjänster, bostäder 18 %, sjukvård 9%) om åldersdiskriminering 
som sedan 2013 kommit in till DO har bara några få lett till åt-
gärd – 70-åriga busschaufförer fick fortsätta köra buss. Övriga 
analyseras inte på grund av resursbrist och frånvaro av uppdrag 
i regleringsbrevet. Och DO efterlyser nu skärpning av lagen.

Vad händer nu? 
Inom Eu:s generationsarbete har man konstaterat att konse-
kvenserna av åldersdiskriminering är allvarliga, både när det 
gäller berörda människors livskvalitet och samhällets utveck-
ling. Insatser behöver göras när det gäller lagstiftning och om-
kring myter som finns om både unga och om årsrika män-
niskor.

I Worlds Values survey 2016 (FN och WHO) intervjuades 
83.000 personer i 57 länder Resultat: Lägsta respekten för 
årsrika människor återfanns i höginkomstländerna; man är 
omedveten om sin ålderistiska syn på människor; att utsättas 
för ålderism leder till sämre hälsa. Vi måste alla reagera och 
agera när vi möter ålderism och helst anmäla till DO och kräva 
motiverade svar.

Till sist några citat och reflektioner
”Ålderdom existerar inte. Det finns människor som är mindre 
unga än andra. Det är allt.” – sade Simone de Beauvoir 

”Vi lever i ett samhälle där vi är måna om att utnyttja resurser 
effektivt. Hos äldre finns en enorm mängd resurser tillgäng-
liga, som dessutom inte har något emot att användas. Det är 
konstigt att vi i Sverige är så efterblivna och inte inser vilket 
slöseri det är”.  Arvid Carlsson, 93 år, i boken Årsrika.

Och min egen ålderism tar sig uttryck i att jag får kämpa för 
att låta bli att skriva Barbros ålder. Stort tack till Barbro för all 
den tid och det engagemang hon gav oss!

 T Margreth Reiniusson

Östra regionen
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på dessa 2,5 år har föreningen FEMPSYK vuxit och har idag en 
bra bit över 200 medlemmar. 

I våra stadgar står att föreningens syfte är:
Att verka för att främja normkritik och ett genusperspektiv på 
psykologprogrammet 
Att verka för att främja ett inkluderande studieklimat på psy-
kologprogrammet 
Att fortbilda oss själva i feministiska frågor och normkritik
Att utgöra ett diskussionsforum för dessa frågor
Att verka för ett normkritiskt, inkluderande och intersektio-
nellt förhållningssätt till kliniskt arbete

Vi vill bidra till att vidga perspektiven och ge möjlighet till yt-
terligare lärande hos studenter  och anställda på Institutionen 
för psykologi. Vi utgör en kompletterande källa till sådan in-
formation och kunskap som finns, oberoende av institutionen, 
och erbjuder ett forum där studenterna ges utrymme att ta ini-
tiativ eller efterfråga sådant som saknas. 

Så hur har vi gjort då? 
Vi har ordnat föreläsningar och workshops. 
Exempel på föreläsningar:
- ASYL & FLYKT: Föreläsning med FEMPSYK & RKUF
- Crash Course: Feminism //Fempsyk + Femlär//
- Män & vänskapsrelationer med Klara Goedecke 
- Transvården sedd inifrån med Mio Schörling
- Utmattningssyndrom med Marie Åsberg 
- Föreläsning + Panelsamtal med Maria Ahlin, Olga Persson, 
Meghan Donovan
- Föreläsning om dokumentären Skörheten med Ahang Bashi
- Intersektionalitet med Paulina de los Reyes
- Våld mot kvinnor med fokus på särskild utsatthet, samarbete 
med TERRAFEM
- Care Beyond The Binary: A Lecture on Transgender Care 
samarbete med GUL 
 
Exempel på workshops:
- Våldsutsatthet och Anamnesupptagning med Victoria Andrén 
- Juridiska och psykologiska aspekter av vårdnadstvister med 
Barbro Sjöqvist och Jenny Klefbom. 
- Att vara ung och leva med HIV med Maja Nanneson och Erik 
Belfrage

FEMPSYK pratar 
Vi har också startat ett diskussionsforum som kallas FEM-
PSYK pratar, diskussionskvällar där ämnen med feministisk 
anknytning diskuteras:
- Begreppet feminism
- Tolkningsföreträde
- Normkritik – hur ska man göra?
- Identitetspolitik
- Komplimanger och snäll sexism
- Skämt – var går gränsen?
- Hår – på huvudet och kroppen
- Könsuttryck, smink och kläder
- Intersektionalitet (i anknytning till Paulina de los Reyes fö-
reläsning)
- Porr och sexuellt våld (jämte föreläsning och panelsamtal) 
- #metoo 

Vår medverkan vid sociala event:
- Feministisk festival på v-dala nation
- Femgasque (2 upplagor)
- Femklubb (2 upplagor)
- Bio-visning

Studiedag i Uppsala

Referat från studiedagen i Uppsala 
i maj 2018 – ”TIDEN GÅR – barn, 
äldre och musiken däremellan”
Först ett kort referat från en föreläsning av Marcus Lindskog, 
docent, som forskar vid Institutionen för psykologi i Uppsala, 
marcus.lindskog@psyk.uu.se  och som gav en spännande in-
blick i sin forskning om spädbarns sinne för nummer. 

Fascinerade tog vi emot hans budskap om hur en tidig nume-
risk uppmärksamhet och förmåga kan iakttas hos spädbarnet 
redan ett par timmar efter födseln.

Han beskrev det Ap-
proximativa Nummer-
systemet ANS, dess för-
hållande till framtida 
matematiskt kunnande 
med ett aktivt utfors-
kande av den tidiga nu-
meriska förmågan. Det 
handlar om ett primitivt 
kognitivt system som kan 
observeras hos små barn 
redan ett par timmar 
efter födseln. Det finns 
hos människor och andra 
djur och det används för 
att representera antalet 
objekt i mängd.

Ett viktigt påpekande 
var att denna numeriska 
förmåga stimuleras på 
liknande vis som barns 
intresse för språk och läs-
ning. Det påpekas mer 
ofta hur viktigt det är att 

läsa för det lilla barnet och vänja det vid böcker. Marcus forsk-
ning visar att tidig stimulering av den numeriska färdigheten är 
viktig för att stärka barnets framtida numeriska – matematiska 
tänkande. Tidigt kan en sådan stimulering göra skillnad.

Hans föreläsning illustrerades med överskådliga och fångande 
PP-bilder som går att få för den som vill. Mejla mig eller med-
lemsansvarig för Uppsala-gruppen, Hans Åberg. Gå gärna in 
på Marcus hemsida eller mejla till honom. Han uppmuntrade 
till kontakt.

 T Birgitta Rydén

Feministiska Psykologstudenter Uppsala

Carin Danielsson Näsdal ger oss ett re-
ferat av sin egen föreläsning

Som ordförande för föreningen Feministiska Psykologstuden-
ter Uppsala tänkte jag berätta om hur denna förening kom att 
uppstå, vårt syfte  och vad vi gör och har gjort för våra medlem-
mar och hur våra planer ser ut. 

Höstterminen 2015 gick några studenter på psykologpro-
grammet ihop och startade en förening vars syfte var att arbeta 
för normkritiskt tänkande på Institutionen för psykologi. De 
gick runt i alla klasser och berättade om sitt projekt och upp-
manade studenterna att bli medlemmar. Intresset var stort och 

Marcus Lindskog
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- Medlemsträffar
- 1- och 2-årsjubileum med kalas

Dessutom
En enkätundersökning har gjorts bland institutionens studen-
ter med utgångspunkt i diskrimineringslagen, framförallt med 
fokus på undervisning och studiemiljö. Två från styrelsen sit-
ter med som representanter i Rådet för Lika Villkor. Själv har 

jag varit med på ett panelsamtal om normkritik på institutionen 
med anledning av att litteraturgranskningsrapporten av psy-
kologprogrammet släpptes. Vi är med i nätverk både via kåren 
och med andra feministiska studentföreningar. Våren 2017 fick 
föreningen ett anslag på 28 tusen kronor från Rådet för Lika 
Villkor för projektet Intersektionell vår, pengar som bland annat 
gjort det möjligt för oss att bekosta föreläsare och få till bättre 
marknadsföring av våra event. 

Även om vägen kanske är lång till att våra insatser integre-
ras i utbildningen på obligatorisk undervisningstid, så har vi 
hunnit en del. Alla studenter på psykologprogrammet läser 
idag en kurs som heter Kön, genus och etnicitet på 7,5 poäng. På 
samtliga kursutvärderingar på institutionen finns nu en speci-
fik fråga baserad på diskrimeringsgrunderna. Vidare tas frågor 
som könsskillnader eller WEIRD-forskning upp som naturliga 
delar i undervisningen. En stor undersökning av alla anställda 
och doktoranders arbetsmiljö har gjorts, där en del om dis-
kriminering är inkluderat. Trots föreningens frikoppling från 
institutionen får vi mycket stöd och har värdefullt samarbete 
med öppna kommunikationskanaler. 

Till sist
Vi planerar att genomföra en ny, mer omfattande undersökning 
av studenternas uppfattning om utbildning, undervisning och 
studiemiljö och ser fram emot fortsatt samarbete med institu-
tionen och att arbeta för att cementera de nybildade nätverk 
som omfattar Uppsalas feministiska studentföreningar. Det 
finns planer på systerföreningar i Göteborg, Örebro, Stock-
holm och Lund. Ett jättestort tack till Seniorpsykologerna för 
att jag fick komma hit och berätta!

 T Carin Danielsson Näsdal

Carin Danielsson Näsdal går termin 5 på psykologprogrammet 
och har kandidatexamina i Psykologi och Genusvetenskap.

Studiedag i Uppsala

Förmågan till självreglering hos barn

Matilda Frick refererar sin egen fö-
reläsning vid studiedagen

Vid alumnföreningens årsdagar i maj hade jag äran att få pre-
sentera delar av vår forskning och här kommer ett referat från 
denna presentation. År 2013 beviljades min handledare docent 
Karin Brocki ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för att 
genomföra en longitudinell studie, EFFECT, för att undersöka 
hur den tidiga familjemiljön påverkar förmågan till självregle-
ring hos barn. 

Anslaget var även avsett för en uppföljning av en tidigare 
startad longitudinell studie, initierad av professor emerita Gu-
nilla Bohlin och Maria Johansson, leg. psykolog och fil.dr. med 
syftet att kartlägga utveckling av exekutiva funktioner hos 
barn från 1 till 3 år. Min forskning bygger på data från dessa 
båda studier.

Med självreglering me-
nas det vi människor 
gör för att styra vårt 
beteende i enlighet med 
inre eller yttre mål. 
Självreglering innefat-
tar både kognitiva reg-
leringsfunktioner som 
t. ex. arbetsminne el-
ler impulskontroll, och 
emotionsreglering, där 
vi hanterar våra käns-
lor för att uppnå olika 
typer av mål. Självreg-
lering är associerat med 
en rad viktiga funktio-
ner som t. ex. social för-
måga, kamratrelationer, 
akademisk förmåga. 
Problem med självregle-
ring är vanligt förekom-
mande vid diagnoser 
som ADHD. 

Det är sedan tidigare 
känt att både den tidiga familjemiljön, t. ex. förälderns lyhörd-
het för barnets behov och inneboende egenskaper hos barnet, 
som temperament och tidig förmåga till att rikta sin uppmärk-
samhet, påverkar utvecklingen av självreglering. Dock är den 
mesta forskningen gjord på barn i förskoleåldern och uppåt, 
och de flesta har undersökt en prediktor i taget. Vi ville följa 
barnen redan från spädbarnsåldern och dessutom titta på hur 
familjemiljön och inneboende egenskaper hos barnet interage-
rar med varandra.
 
EFFECT-studien 
I EFFECT har vi följt 120 barn från 10 månaders ålder och 
avser att följa dem upp till åtminstone 7 års ålder. Vid 10 måna-
der kartlade vi bland annat barnens temperament och förmåga 
till uppmärksamhet. Vi undersökte också mödrarnas lyhördhet 
gentemot barnens behov, i en leksituation. Sedan studerade vi 
hur dessa tidiga faktorer påverkade barnens självreglering vid 
18 månader samt graden av ouppmärksamhet och hyperaktivi-
tet/impulsivitet vid 3 års ålder. 

Resultatet visade att god uppmärksamhet vid 10 månader 
var relaterat till bättre kognitiv reglering vid 18 månader och 
att högre nivåer av förälderns lyhördhet var relaterat till bättre 
emotionsreglering hos barnet vid 18 månader. Ett extravert 

Carin Danielsson Näsdal

Matilda Frick 
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temperament hos barnet vid 10 månader var istället associe-
rat med sämre emotionsreglering hos barnet vid 18 månader. 
Det verkade också vara så att god förmåga till uppmärksamhet 
vid 10 månader fungerade som en skyddsfaktor för barn vars 
mödrar inte var lika lyhörda. En högre nivå av lyhördhet hos 
föräldern, liksom högre temperamentell reglering hos barnet 
vid 10 månander var också associerat med lägre nivåer av oupp-
märksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet vid 3 års ålder.

Studie II 
I den andra studien undersökte vi hur temperament (här ex-
traversion och reglering) samt impulskontroll och arbetsminne 
under barnets första tre år var relaterat till senare ouppmärk-
samhet och hyperaktivitet/impulsivitet. Föga förvånande var 
extraversion tydligt relaterat till senare hyperaktivitet/im-
pulsivitet, och självreglering var till viss del relaterat till båda 
symtomdomänerna. Mer överraskande fann vi att varken tidig 
inhibition eller arbetsminne var relaterat till senare symtom. 
Temperament verkar alltså vara en bättre prediktor för senare 
ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet än vad tidiga 
kognitiva funktioner är. Detta kan eventuellt bero på att vi 
undersökt symtombilden hos en typiskt utvecklad population, 
men det kan också bero på att temperament är förhållandevis 
mer stabilt under de första åren än vad kognitiva funktioner är. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att förälderns ly-
hördhet, barnets temperament och kognitiva funktioner alla är 
viktiga för utvecklingen av självreglering, men att de har olika 
betydelse för olika aspekter av självreglering. Tidiga kognitiva 
funktioner verkar viktiga främst för senare kognitiva funk-
tioner, medan lyhördhet och temperament verkar viktiga för 
emotionsreglering och ouppmärksamhet och hyperaktivitet/
impulsivitet. 

Det är viktigt att påpeka att kopplingen mellan förälderns 
lyhördhet och senare ADHD-symtom inte betyder att föräld-
raskap orsakar ADHD. Tvärtom vet vi att ADHD i hög grad 
är genetiskt betingat. Däremot kan förälderns lyhördhet i viss 
mån påverka graden av symtom, ungefär i magnituden 5 -10 % 
(ett resultat som behöver replikeras i kliniska grupper). Detta 
bör tolkas som att föräldrarna är en av flera viktiga pusselbitar 
för förståelsen av utveckling av självreglering, och att föräldrar, 
som ju utgör en betydelsefull del av barnens miljö, är viktiga 
när vi skapar interventioner för barn som har bristande själv-
regleringsförmågor.

 T Matilda Frick

Leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, doktorand vid 
Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Referenser: 
Frick, M. A., Bohlin, G., Johansson, M., & Brocki, K. C. (un-
der review). Temperament and Cognitive Regulation during 
the First 3 Years of Life as Predictors of Inattention and Hype-
ractivity/Impulsivity at 6 Years.
Frick, M. A., Forslund, T., & Brocki, K. C. (2018). Can reac-
tivity and regulation in infancy predict inattentive and hype-
ractive/impulsive behavior in 3-year-olds? Development and 
psychopathology, 1-11.
Frick, M. A., Forslund, T., Fransson, M., Johansson, M., Boh-
lin, G., & Brocki, K. C. (2018). The role of sustained atten-
tion, maternal sensitivity, and infant temperament in the de-
velopment of early self‐regulation. British Journal of Psychology, 
109(2), 277-298.

Depression and music – How depressed people 
respond emotionally when listening to music

Som Hans Åberg nämnde i sin resumé av 
studiedagen – se under Av intresse tidigare 
i tidningen – erbjöds vi en dialogföreläs-

ning mellan professor em Alf Gabrielsson och 
hans adept, nydisputerade psykologen Laura 

Sakka som här beskriver sin forskning
Music as a profoundly emotional nature, as implied in the com-
mon saying that “music is the language of emotions”. Listening 
to music may often induce emotional responses, and these ex-
periences are in fact a common reason why people decide to lis-
ten to music. Bearing such an influence on our emotions, mu-
sic is therefore able to affect our mental and physical health and 
our well-being. This potential is applied, for instance, in the 
practice of music therapy for depression, or when we attempt 
(consciously or subconsciously) to regulate our own emotions 
with the help of music. 

In my PhD work, which includes four empirical studies, I 
explored such affective experiences during music listening, 
focusing specifically on people suffering from depression, an 
affective disorder. In particular, I studied depressed individu-
als’ responses to music in terms of (1) aesthetic judgments, (2) 
emotional reactions, (3) emotion regulation, and (4) episodic 
memories with music. I hypothesized that depressed people, 
because of their emotional predisposition, cognitive functio-
ning (e.g. cognitive biases), and personality characteristics, may 
respond to music in different ways, when compared to non-
depressed people.

The four studies
The first study of my thesis featured a laboratory experiment 
investigating the relationship between depression and aesthetic 
judgments to music. Participants listened to a wide selection of 

Laura Sakka
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musical pieces, which they rated in terms of aesthetic criteria 
(e.g., how beautiful, or how expressive the music is), as well as 
the overall aesthetic value of the music. This study found that 
depression was associated with higher ratings of overall aesthe-
tic judgment, meaning that, the more depressed the listener was, 
the more they appeared to appreciate music’s aesthetic value. In 
addition, depression was associated with higher ratings of ex-
pressivity, which means that the more depressed the listener was, 
the more they relied on how expressive the music was, in order to 
judge its aesthetic value.

The second study used a survey to explore how depressed pe-
ople use music for regulating their emotion. Depressed and 
non-depressed (control-group) people filled out a questionnaire 
measuring how they use music when they try to regulate their 
emotions: what goals they have (e.g., to reduce a negative emo-
tion); what strategies they employ (e.g., reappraisal, rumina-
tion); and what emotion induction mechanisms are activated in 
the process (e.g., episodic memories). Contrary to our hypothe-
ses that the depressed group would show “maladaptive” emo-
tion regulation, results showed that the depressed people have 
very similar emotion regulation behaviors with music, when com-
pared to non-depressed. However, while they may have “adap-
tive” emotional regulation intentions, this does not necessarily 
mean that the outcome of the processes is beneficial. In other 
words, while they may use music to reduce a negative emotion, 
employing reappraisal (i.e., an “adaptive” strategy), this study 
does not tell us anything about if this emotion regulation at-
tempt actually works as well as it does in non-depressed people.
 
I was next interested in exploring how depressed people react 
emotionally to music, which is a more “passive” and “uncon-
trolled” type of response compared to the more “active” emo-
tion regulation. For this, we conducted a laboratory experiment 
comparing depressed to non-depressed peoples’ emotional reac-
tions to music. All participants listened to the same four mu-
sic pieces, and after each they reported which emotions they 
experienced. We also measured the psychological mechanisms 
which are responsible for the induction of emotions with mu-
sic, such as the experience of emotional contagion when liste-
ning to music, which results in the experience of the same emo-
tion, or the retrieval of a personal memory. This study found 
that depressed people did show some differences in how they 
reacted emotionally to the music. In particular, when the mu-
sic was associated with a personal episodic memory, the depressed 
participants reported feeling less happy compared to the control 
group. From a theoretical point of view, this finding may be the 
result of a negative memory bias, which is a common cognitive 
bias in depression. 

The final study investigated this finding in more detail. Follo-
wing up on these results, the fourth study explored the content 
of music-evoked autobiographical memories in depressed people, 
and specifically, the valence of these memories (negative-posi-
tive) and the level of specificity. I conducted a music-listening 
study on the Internet, where participants first listened to their 
own personal music, and then described their memory (if they 
had one) and rated it regarding valence and specificity. The re-
sults showed that depressed (compared to non-depressed) par-
ticipants’ memories were indeed negatively biased, but did not 
differ from controls’ in specificity level. In other words, when 
listening to personally significant music, depressed people seemed to 
spontaneously recall specific negative personal memories. 

These findings, while preliminary, point towards practical im-
plications: the experience of vivid negative memories with mu-

sic suggests that personal music could be useful in psychoth-
erapy (e.g., exposure therapy) for aiding the access to suppressed 
negative memories. 
Drawn together, the findings of my thesis suggest that music 
listening may lead to both positive and negative affective re-
sponses: Music may function as a beneficial resource for redu-
cing depressive symptoms (due to, e.g., elevated aesthetic ap-
preciation of music) and as a contributing factor to depressive 
mood (due to, e.g., the retrieval of negative memories). Ultima-
tely, I suggest that the outcome depends on how this powerful 
emotional resource, music, is utilized.

 T Laura S. Sakka

Hjärnhälsa på äldre dar  – Åke Pålshammars fö-
reläsning 
Som den goda psykolog han är inledde Åke Pålshammar sin 
föresläsning: Hjärnhälsa på äldre dar med att säga att det är 
grannlaga att ge råd om hur man ska behålla sin hjärnkapacitet 
eftersom vi människor är allt från sköra orkidéer till spännings-
sökare.
Åldrandet är som en avlövning – vi tappar blad/nervceller men 
vi får också nya! Fortsätter vi att göra det som är roligt aktiveras 
de nya nervcellerna och de gamla lär sig samarbeta, så att  vi 
klarar oss hyggligt trots avlövningen. Dendriterna knoppas av 
stimulering och hippocampus kan bilda nya hjärnstamceller.
Åke delade upp hjärnans delar i tre funktioner:  
- fundamentala med känslor, drivkrafter och vakenhet, 
- sensoriska och kognitiva som information, kodning, analyse-
rande, lagring och minnen
- exekutiva med kontroll, styrning, fokus och arbetsminne.

Den åldrande hjärrnan tappar 5 – 10 % i volym och vikt. Im-
pulshastigheten minskar med 10 %, minnet får en lätt påver-
kan, motoriken en tämligen stark påverkan, uppmärksamhets-
omfånget minskar och reaktionstiden ökar.
Vad gäller minnet är det episodiska minnet för händelser mest 
stress- och ålderskänsligt medan det semantiska och det proce-
durella minnet klarar sig bättre. 
Intellektuell ansträngning är bra. Då utvecklas kopplingarna 
mellan hjärnceller, till skillnad från nutidens lätta byten till 
något annat, när det blir för svårt och utmanande. 
Några hjärnhälsoråd från Åke Pålshammar är att 
- Känna sina gränser, anpassa informationsmängden och ta en 
sak i taget
- Tänja sina gränser, träna hjärnan, bejaka lusten till ny infor-
mation
- Undvika stress 
- Sova bra. Under sömnen lagras energi, minnen sorteras och 
lagras, nya celler bildas, nervkopplingar förstärks och hjärnan 
tvättas från proteinskräp som annars bidrar till Alzheimer och 
Parkinson

Vi ska bejaka sociala kontakter, mat och dryck, natur och kul-
tur, vara fysiskt och mentalt aktiva och multitaska – göra flera 
saker samtidigt – genom att dansa!

 T Cecilia Ralfe
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Regionernas höstprogram

Norra regionen
Tisdagen den 4 september 
Segling till Örsundsbro (preliminärt) 
Vi genomför den segling till Örsundsbro 
som inte blev av i våras
Var uppmärksam på vädret och en annon-
sering från Hans-Olof och oss andra!
Kl. 9.00-15.00, ca

Torsdagen den 13 september
Studiebesök på Sigtuna-stiftelsen – 
gemensamt med Östra regionen/Stock-
holm 
Start med lunch på Stiftelsen kl. 12.00 
Guidning och presentation av Sigtuna-
stiftelsen
Avslutning med fika cirka kl. 15.00 
Ingen kostnad för besöket men för lunch, 
fika och resebidrag
Anmälan senast 1 vecka före till Hans 
Åberg
Resa med egna bilar. Meddela om Du er-
bjuder eller behöver bilskjuts
 
Oktober-november: 
Preliminärt program med besök av: 

- Christina Renlund 
kring hennes bok som fått Selma-priset 
2017: 
”Du får väl säga som det är”

- Maj-Britt Lindahl, psykoterapeut och 
seniorpsykolog

- Lennart Pålhagen, psykolog med foren-
sisk erfarenhet från 
psykiatrin i Stockholm, tillika nämnde-
man, i samtal med 
Hans Åberg, också forensisk psykolog och 
nämndeman, om
psykologin i juridiska och rättsliga sam-
manhang

 Onsdagen den 12 december 
Jullunch som vanligt i form av knyt hos 
Anita Olsson

Programgruppen: 
Gunilla Eriksson 
Inga Hedberg Sowa
Hans-Olof Lisper
Hans Åberg, (medlemsansvarig,)  
tel 073-183 03 65, e-post: 
hans@hansaberg.se

Södra regionen
Torsdagen den 12 september
Höstutflykt: Skrivet i ljus – tidigt fotografi
Moderna museet
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö 
(10 min gång från Malmö Central)
Kl. (prel.) 12.00 – 16.00 (inkl. lunch)

Förbundsordförande Anders Wahlbergs anfö-
rande vid studiedagen
Som Nationell förening inom Sveriges psykologförbund anser 
styrelsen det viktigt att vi som medlemmar får en inblick i de 
frågor som är aktuella inom förbundet, liksom att förbundet 
får en inblick i de frågor som är aktuella inom vår förening. 
Anders är vår förenings kontaktperson i förbundsstyrelsen och 
han hade även i år möjlighet att delta en stund under studie-
dagen.

Anders kommenterade den medlemsenkät som nyligen gjorts 
och som visar att det är vi seniorer och studenterna som är mest 
nöjda med psykologförbundet. En tanke jag får när jag hör det 
är att vi kanske är de grupper som har minst divergerande för-
väntningar på förbundet och i så fall ”lättast” att tillfredsställa. 
Det jag också hoppas är att seniorföreningen till en del bidrar 
till seniorernas tillfredsställelse.

Anders berättade vidare att man har tagit fram ett förslag kring 
vidmakthållandet av specialistbehörigheten och vidare att för-
bundsstyrelsen tänker kring frågan ”Psykologförbundet i fram-
tiden”. Bägge dessa frågor var punkter på Rådsmötet senare i 
maj. Ulla-Britt Selander som deltog från vår förening har berät-
tat att rådsmötet tog beslut om införande av en formalisering 
kring bibehållandet av specialistbehörigheten och att mötet 
arbetade i workshops kring framtidsvisionen. Resultaten från 
och analysen av detta arbete lär vi få information om i Psyko-
logTidningen framöver.

Almedalsveckan och politik
Inför Almedalsveckan och inför valet och alla politikermöten 
som det medför berättade Anders att förbundet bestämt sig för 
att driva tre specifika frågor från tre områden inom psykologin. 
- Från skolans värld lyfter man fram: ”1/3 del av alla barn som 
började skolan vid millennieskiftet går ur skolan utan fullstän-
diga betyg”. 
- Från arbets- och organisationspsykologiska området lyfter 
man fram: ”det är 3 gånger så stor risk att drabbas av psykisk 
ohälsa om man arbetar inom områden som vård, skola och om-
sorg än inom tjänstesektorn” 
- Från kliniska området lyfter man fram: ”30-50% av de som 
söker på vårdcentralerna gör det på grund av psykisk ohälsa, 
50% av sjukskrivningarna beror på psykiska ohälsa men enbart 
7% får en sådan diagnos och 14% får behandling för sina psy-
kiska besvär”.

I sammanhanget nämnde Anders att antalet vårdcentralspsy-
kologer enbart är 402 stycken.
Vidare att man inom SKL bytt namn från ”psykiatrisamord-
nare” till ”samordnare av psykisk hälsa” på den befattning som 
övergripande ansvarar för dessa frågor inom landstingen. 

Anders avslutade med att berätta att Psykologidagarna åter-
kommer i slutet av mars 2019 under nytt namn ”Psykologi-
konferens – forskarseminarier” och med temat ”Etik och evi-
dens i praktiken”

 T Gunvor Bergquist

forts. Studiedag i Uppsala
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Onsdagen den 3 oktober 
Vart ska jag gå med min oro?
Existentiella frågor i övergångsfasen
från yrkesliv till pensionering     
Gunilla Lindén, leg. psykolog, fil dr, 
S:t Lukasterapeut
Lokal P:206, Institutionen för psykologi, 
Lund
Kl. 15.30 – 17.00

Tisdagen den 6 november 
Psykologkarriären i kikaren och back-
spegeln PTP-psykologer och seniorpsyko-
loger möts i samtal om karriären
World Trade Center Malmö, (Västra ham-
nen) 
Skeppsgatan 19, Malmö
Lokal: Paris
Kl. 13.15 - 16.00

Onsdagen den 19 december
Jullunch (preliminärt)
Kl. 12.00 -14.30

Programgruppen:
Lars Ahlin (medlemsansvarig)  
073-065 38 80
Ann Hildingsson 070-545 11 73
Bertil Nordbeck 044-24 18 44
Göran Skogman 070-883 23 75

Västerbottenregionen 
Alla seniora psykologer i Västerbottenre-
gionen hälsas varmt välkomna till höst-
terminens träffar. I programkommittén 
har vi hörsammat medlemmarnas önskan 
om gemensamma lunchträffar för sam-
tal utifrån aktuella frågeställningar.

Fredagen den 7 september
Fredagen den 5 oktober
Fredagen den 9 november
Fredagen den 7 december
Lokal: Kafé Station i centrala Umeå – 
”mellanrummet” (intill konferensrummet) 
Kl 12.30 - senast kl 15.00

Programgruppen 
Christine Andersson  
070-326 50 08, christine.haga@telia.com
Ann-Marie Frisendahl 
070-661 64 57, frisendahl@telia.com
Britt Wiberg 
070-508 81 37, britt.m.wiberg@gmail.com 
Medlemsansvarig: Eva Sjöholm Lif  
070-312 31 88, sjoholm.eva44@gmail.com

Västra regionen
Tisdagen den 25 september
Regrets 
med New Opera CO, Teater Atalante
Övra Husargatan 1, Göteborg
Kl. 19.00

Anmälan senast den 18 september till
Ulla Davidsson e-mail:  
davidssonulla@gmail.com 
tel: 031-263053 eller 070-372 77 78 

Onsdagen den 31 oktober 
- Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för Vård vid depression och ångestsyn-
drom 
- Generell möjlighet till kostnadsfri 
psykoterapi – med exempel från Finland 
och Tyskland
Uppdatering och fortsatt diskussion med 
Bengt Hedberg, leg. psykolog och 
leg. psykoterpeut 

Onsdagen den 28 november
Om Romano center och ett integrations-
projekt inom Göteborg stad
Samhällsvägledare Bagir Kwiek 
från Romano center informerar och berät-
tar 

Den 31 oktober och den 28 november träf-
fas vi på Psykologiska institutionen 
Kl 14.00: Fika i cafeterian
därefter Konferensrummet vån. 4:
Kl 14.30 Aktuella frågor 
Kl 14.45-16.30 Föreläsningen med dis-
kussion

Onsdagen den 12 december
Jullunch
Tid och plats meddelas i utskick senare

Programgruppen:
Ingrid Bygdén 070-541 19 53
Ulla Davidsson (medlemsansvarig) 031-
263053 davidssonulla@gmail.com
Åke Högberg 070-869 99 78 
Gerty Fredriksson 042-201721 
Maria Ankarberg 073-080 30 75 
Birgitta Rydén 073-400 16 69

Östra regionen
Torsdagen den 13 september 
Studiebesök på Sigtunastiftelsen 
Gemensam utflykt med Norra regio-
nen, Uppsala Start med lunch på Stif-
telsen kl 12. Se vidare under Norras 
program. Anmälan senast 10 september 
till Brita eller Ulla-Britt per mail el-
ler telefon. Resa med egna bilar. Ange 
om du vill ha skjuts eller har egen bil.
Kl. 11.00: Start för bilskjutsar på 
Märsta pendeltågs-station.

Torsdagen den 17 oktober
Systems-Centered Training (S C T) 
Teorisystem och metod med tillämpning 
inom gruppterapi och organisations-
konsultation.  
Psykolog Henrik Samuelberg inleder. 

Plats: Kajutan, Hammar-
by sjöstad, se nedan!
Kl: 17.00

Torsdagen den 15 november 
Kvinna till kvinna i 25 år - från 
bussarna till Balkan till kvinnor 
vid fredsförförhandlingsbordet.
Birgit Hansson föreläser om 
ett kvinnligt nätverk 
Plats: Kajutan, Hammar-
by sjöstad se nedan! 
Kl: 17.00

Onsdag den 12 december
Jullunchen! Som vanligt i Kajutan. 
Anmälan till Margaretha margare-
thaholmgren@hotmail.com eller 
Brita brita.tiberg@telia.
com senast 6 december 
Plats: Kajutan, Hammarby sjöstad
Kl: 13.00

OBS! Renovering av Psykologförbun-
dets lokaler, Vasagatan 48, pågår. Vi har 
under hösten annan lokal för våra möten 
ovan: Kajutan som nås med Tvärbanan 
till hållplats Sickla kaj, gå till Styrbords-
gatan 23, sväng t v nere vid kanalen och 
man ser en separat byggnad med namnet 
Kajutan. Ring Brita om du inte hittar! 

Programgruppen: 
Margreth Reiniusson, 076-165 34 00 
Ulla-Britt Selander, 08- 642 58 34,  
ulla-britt.selander@comhem.se 
Brita Tiberg  
070-739 85 95, brita.tiberg@telia.com 
Agneta Zotterman-Molin, 08-753 04 38 

Regionernas höstprogram
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Sedan april 2018 har fem nya medlemmar tillkommit
Följande medlemmar hälsas välkomna:

Alicja Grudzinski, Norrköping
Jean-Michel Saury, Stockholm
Cecilia Malmström, Danderyd

Lenah Helgesdotter, Östhammar
Ewa Sandström, Umeå

Medlemsinformation

Gunvor Bergquist, ordförande, Torp, Alingsåker 1, 461 98 
Trollhättan, 070-783 11 44. 
gunvorbergquist01@gmail.com

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

Lars Ahlin, Bankgatan 26, lgh 1101, 
223 52 Lund, 073-065 38 80. 
lars.ahlin3@icloud.com

Gunilla Eriksson, kassör, Kyrkogårdsgatan 27, 
753 12 Uppsala, 018-46 98 91, 076-241 24 49. 
erigun57@gmail.com 

Britt Wiberg, Herrgårdsgatan 11, 913 35 Holmsund,
070-508 81 37. 
britt.m.wiberg@gmail.com 

Jan Forslin, Våruddsringen 136, 127 41 Skärholmen  
08-710 56 64, 070-671 76 66.     
jan.forslin@indek.kth.se 

Redaktör SeniorPsykologen: Birgitta Rydén, Signalgatan 4B, 
413 18 Göteborg, 073-400 16 69.
rydenb@gmail.com

Medlemsuppgifterna, t.ex. adressändring, kommer vår förening till-
handa via psykologförbundets medlemsregister. 

Obs! Det har framkommit att flera medlemmars e-postadesser och 
telefonnummer har upphört att gälla, något som förhindrar kommuni-
kation. Du kan själv ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via 

psykologförbundets hemsida  www.psykologforbundet.se

Medlemsansvariga
Norra regionen: Hans Åberg hans@hansaberg.se 073-183 03 65 
Södra regionen: Lars Ahlin lars.ahlin3@icloud.com 073-065 38 80 
Västerbottenregionen: Eva Sjöholm Lif sjoholm.eva44@gmail.com 070-312 31 88  
Västra regionen: Ulla Davidsson davidssonulla@gmail.com 031-26 30 53 
Östra regionen: Margreth Reiniusson margreth.reiniusson@PsiMa.se 076-165 34 00/
Ulla-Britt Selander ulla-britt.selander@comhem.se 073-600 15 67

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund


