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I detta nummer av SeniorPsykologen får vi ta del av ytterligare  
några artiklar, som beskriver hur arbets- och organisations-
psykologin utvecklats i vårt land. Vi får också flera referat 
och beskrivningar från studiedagen i Göteborg i våras, samt 
Psykologikonferensen 2019. Och den nya styrelsen presenterar sig!
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Tidningen, som du håller i din hand, har kommit till dig vid en 
ovanlig tidpunkt.  I och med våra e-tidningar så får du nu fyra 
tidningar per år och de tryckta exemplaren kommer mitt på 
hösten och mitt på våren. Det innebär att den mörka årstiden 
verkligen är här och höstens aktiviteter har varit igång under 
lång tid och blivit rutin. Advent och jul och pysslet kring den 
tiden är ännu en bit bort. Kanske finns det då tid till att tända 
ett ljus, krypa ihop i soffan eller den sköna fåtöljen och ta del 
av höstens tidning.

Tanken var att jag skulle inlett min spalt med ett referat från 
det styrelsemöte vi hade i början av september. Tyvärr kunde 
jag på grund av sjukdom inte delta, så detta återkommer vi till 
i nästa e-tidning.

Tänkte istället dela med mig av tankar som väcktes av ar-
tiklar i PsykologTidningen nr 4/19. Diskussionen om Mind-
fulness, som terapimetod eller ”ett allmänt förhållningssätt 
till livet”, som vi kan ta del av på en yogakurs eller Friskis och 
Svettis, fortsatte där. Vår ordförande Anders Wahlberg tog i 
sin spalt upp Centerpartiets förslag om samtalskonsulter, vad 
nu detta kan vara. Bägge dessa saker belyser, enligt mitt sätt 
att se det, svårigheten att klargöra och beskriva gränssnittet 
mellan ”professionellt arbete” och ”allmänkunskap”.  Låt mig 
reflektera över ”fenomenet” ur några olika perspektiv, som jag 
har mött under mitt yrkesliv.

Vi arbetar inom en vetenskap där det numera finns ett ex-
tremt stort intresse från ”folk i allmänhet” att ta del av våra 
kunskaper. Psykologer syns och hörs allt oftare i media, det 
skrivs många populärvetenskapliga böcker och vi känner stolt-
het när det blir utsålt och vi har fulla hus till exempel på psy-
kologiscenen vid Bokmässan eller i samband med Psykologi-
dagarna. Oftast är vi alltså mycket glada över att få dela med 
oss av våra kunskaper och för egen del har jag ibland, då jag 
utbildat eller föreläst, sett det som preventivt arbete och ibland 
som ”folkbildningsarbete”, beroende på vilka som suttit i pu-
bliken. Givetvis har det genom åren varit någon som gått hem 
från ett sådant tillfälle med en ”specifik tanke eller mening” i 
huvudet, som sedan presenterats som sanning – ”Psykologen 
sa”. Kanske har detta ibland hjälpt någon, ibland stjälpt.

Det är inte bara teoretiska kunskaper, utan även psykolo-
giska instrument, som lärs ut och används av andra än psyko-
loger. Jag har under mitt yrkesliv kommit in i ganska många 
arbetsgrupper, där personerna i gruppen presenterar sig med 
”olika färger” eller med ”bokstavskombinationer”. Man har då 
tidigare provat att lösa sina interna problem genom att till ex-
empel göra Mayer Briggs personlighetsinventorium för att lära 
känna varandra bättre och få en större förståelse för olika sätt 
att fungera i gruppen. Istället har det låst fast gruppens med-
lemmar i olika positioner, tillskrivna ”grovt tillyxade person-
ligheter”, som det tagit tid att lösa upp innan vi kunnat ta fatt 
i utvecklingsarbetet. Samtidigt är det troligen många grupper 
som haft nytta av dessa aktiviteter och faktiskt, om inte an-
nat bara genom att prata och lyssna till varandra, löst upp de 
knutar som funnits i gruppen eller fått en bättre förståelse för 
hur de kan hjälpa varandra att möta en förestående förändring 
utan att behöva ta in någon utomstående konsult/handledare. 

Alla har väl vi, som arbetat med psykoterapi, också träffat 
patienter, som innan de kom till oss, har prövat många olika 

alternativa ”metoder”. Några av patienterna har tagit rejäl 
skada och en del har blivit uppgivna och känner att de aldrig 
kommer att kunna handskas med sina liv/symptom. Andra har 
kanske blivit hjälpta och kommer aldrig till någon psykolog.

Under mitt arbetsliv på GPI fick jag ofta, inför andra psy-
kologer, försvara att vi använde psykologsekreterare och inte 
psykologer, som skötte grupptestningarna och gjorde bete-
endeobservationer. När AMI-organisationen startade föddes 
ett nytt yrke – ”Arbetskonsulent”. Bägge dessa arbetsgrupper 
arbetade tillsammans med psykologerna och lärde sig mas-
sor om grupp- och samtalsmetodik både genom det praktiska 
arbetet och genom utbildningar. Många av dessa arbetar idag 
med framgång i företag, som säljer tjänster inom arbetslivsin-
riktad rehabilitering utan att ha någon psykolog vid sin sida.

Den enda delen av vår kunskap som vi kan låsa in och själva 
ha total kontroll över är vissa kognitiva test. 

Den unika kunskap vi har är att kunna sätta in beteenden, 
upplevelser, händelser och skeenden i en psykologisk kontext 
baserat på grundliga kunskaper om människors, gruppers och 
organisationers utveckling och fungerande. 

Hur avgör vi då vem/vilka som har behov av detta och vilka 
som ”klarar” sig med ”enklare” insatser? 

Hur handskas vi med ”namnförväxlingar” – vad skiljer en 
”psykologisk arbetsvägledning” från en arbetsvägledning hos 
en arbetskonsulent eller vad skiljer mellan olika Mindfulnes-
sinsatser? 

Hur förklarar man detta för den som behöver arbetslivsin-
riktad rehabilitering eller en patient? 

Reagera gärna, kom med synpunkter eller skriv kommenta-
rer. Kanske kan vi med vår erfarenhet bidra till debatten.

Passa på att göra det mysigt och ”boa” in er under denna 
mörka tid men ta också chansen om du är arbetsfri att gå ut 
och ta tillvara dagens få ljusa timmar.

Från vår ordförande 

Tidningen SeniorPsykologen
Ansvarig utgivare: Nationell förening för seniorpsykologer 
inom Sveriges Psykologförbund.
Redaktör: Ann Valentin Kvist
Layout: Anneli Frannung, Holmbergs, Malmö
Tryckeri: Holmbergs, Malmö

gunvor.bergquist01@gmail.com



3SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 4 - 2019

I detta nummer:

Utgivning.
Nästa nummer av SeniorPsykologen kommer i form av 
en e-tidning under vårvintern 2020. Manusstopp för 
detta nummer är vecka 3, 2020. Material skickas till 
valentinkvistann@gmail.com Därefter kommer Senior-
Psykologen i traditionellt pappersformat under försommaren 
2020. 
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SeniorPsykologen 4:2019
Som säkert de flesta nu märkt har tidningen under detta år 
kommit ut i fyra nummer; två i pappersformat (nummer 2 och 
4) och två i elektronisk form (nummer 1 och 3). Det är fortfa-
rande något av en försöksverksamhet, där det till exempel är 
öppet för diskussion om vilken typ av texter som hör hemma 
i respektive format. Här är finns möjlighet för läsarna att göra 
sin röst hörd!
Det här är också det första nummer som jag som ny redaktör 
knåpat ihop på egen hand – men naturligtvis stöttad av goda 
råd från olika håll. Som jag skriver i min presentation på an-
nat håll i tidningen är detta en rejäl utmaning. Jag hoppas att 
nybörjarfelen efterhand ska bli färre.
Temat arbets- och organisationspsykologi fördjupas ytterligare i 
detta nummer, med en levande beskrivning från professor eme-
ritus Jan Forslin av Personaladministrativa rådets framväxt, ut-
veckling och avveckling. Vår ordförande Gunvor knyter an där 
han slutar, med en beskrivning av de institut och konsultfirmor 
som tog över stafettpinnen. Eftersom jag själv har mina yrkeser-
farenheter från detta område är det spännande att läsa om den 
forskningsverksamhet och metodutveckling som bedrevs och 
den ambitiösa biblioteksverksamheten. När man inför en spe-
cifik frågeställning begav sig till testskåp och referenslitteratur 
hittade man ofta frukterna från detta arbete. Det är lite sorgligt 
att konstatera att utbudet idag av arbetspsykologiska test alltför 
sällan är lika väl anpassat efter behoven i svenskt arbetsliv.        
Andra inslag i detta nummer är rapporter från studiedagen och 
årsmötet i Göteborg i maj. Redan i förra numret fanns flera tex-
ter som beskrev studiedagen och tillsammans ger dessa en bra 
bild för oss, som inte hade möjlighet att närvara. Särskilt vill 
jag här uppmärksamma att den nyvalda styrelsens medlemmar 
presenterar sig. Det är många goda krafter som nu tar över sta-
fettpinnen!   

 ▶ Ann Valentin Kvist
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Henrik Berggrens release hösten 2018 av 
sin bok om 1968 skedde lämpligt nog på 
gamla kårhuset i Stockholm. 68:ornas 
ockupation av sitt kårhus var ett inle-
dande drama till en process, som fak-
tiskt så småningom skulle komma att 
påverka mycket av politiken i Sverige un-
der det kommande decenniet, även om 
de stockholmska studenternas uppror 
blott varit en skugga av de i t.ex. Paris. 
Men i alla fall ett tecken i tiden.

Nationell samling
Svensk arbetsmarknad hade sedan 
världs krigets slut  under SAP:s ledning 
präglats av en solid samarbetsanda till 
exempel vad gällde teknisk moderni-
sering, löpandeband, rationalisering, 
tidsstudier i industrin. Bakgrunden 
var insikten om, att det för Sveriges del 
inte kommit att handla om att överleva 
en förväntad lågkonjunktur, utan om 
att kunna leverera i en kraftfull kon-
junkturuppgång. Förväntningarna om 
en arbetslöshet av 30-tals dimensioner 
hade snabbt förbyttes i en överhettad 
arbetsmarknad och en insikt om, att 
personalen de facto var företagets inte 
bara ”viktigaste resurs” – utan även den 
knappaste. 

Mot den bakgrunden skall ett initiativ 
av dåvarande Arbetsgivareföreningen 
(SAF) förstås. Redan före kriget låg Sve-
rige långt framme vad gällde rationali-
sering av industriarbetet genom arbets-
studier och ergonomi med en gynnsam 
produktivitetsutveckling. Problemet var 
nu, att industriarbetsplatser inte längre 
gick att bemanna – åtminstone inte med 
svensk per sonal. Nyanställda arbetare 
sade upp sig efter några månader, trots 
förmåner som företagshälsovård, semes-
terbyar, sub ven tion erade arbetskläder 
mm. Ersättare fick rekryteras från Fin-
land, Jugoslavien, Italien med flera län-
der. Problemet var inte i första hand eko-
nomiskt utan själva arbetet: enahanda, 
hårt styrt, utan utvecklingsmöjligheter 
– men hyggligt betalt.

Arbetsgivare och fackföreningar delade 
bekymret, vilket illustreras av gemen-

Den viktigaste resursen
Jan Forslin är leg. psykolog och professor emeritus i industriell arbetsvetenskap, tidigare verk sam 

vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Han har i sin forskning haft fokus på såväl systemets 
prestationsförmåga som mänskligt välbefinnande. Här beskriver han PA-rådets uppkomst och 

utveckling och bidrar därmed till arbets psykologins historia i Sverige. 

samma moraliserande annonskampan-
jer under det sena 40-talet mot ”Hopp-
jerkor”, dvs. man skuldbelade individen 
för bristande lojalitet. 1952 tog SAF 
emellertid ett initiativ, för att främja per-
sonalfrågornas lösning – att förstå sna-
rare än att förebrå och moralisera. 

Målsättningen var att ”Bidra till förstå-
else för den mänskliga arbetskraftens 
problem” och PA-rådet kom att om-
fatta tre former av verksamhet; forsk-
ning, konsultation och information. Till 
skillnad från tidigare enpartsliga pro-
duktivitetshöjande initiativ skulle det 
nybildade PA-rådet vägledas av en parts-
sammansatt rådsförsamling. Arbetsta-
garorganisationerna bjöds in till rådet, 
men också Arbetsmedicinska institutet, 
Arbetsmarknadsstyrelsen m.fl. Finans-
iering skulle ske genom avgiftsbelagda 
tjänster i fri konkurrens, externa FoU-
anslag, plus visst ekonomiskt stöd från 
SAF för en del centrala funktioner.  

Ett jungfruligt kunskapsområde
Om personalfrågorna dittills begränsats 

till det ”kroppsliga”, som t.ex. hälso- 
och olycksfallsrisker, ökade en allt mer 
pressad rekryteringssituation intresset 
för arbetandets psykologiska aspekter. 
PA-rådet som idé var inspirerat av erfa-
renheter från Human Relations-rörelsen 
och den omfattande psykologiska forsk-
ning som bedrevs i USA. Psykologer 
kom därmed att tidigt utgöra PA-rådets 
primära, om än inte enda, profession. 

Psykologi var då ett litet universitets-
ämne i Sverige med en professur vid vart 
och ett av de då fyra universiteten och ett 
starkt begränsat studentintag. Till detta 
kom sociologi och pedagogik och med 
större studentintag. Psykologer hade 
ännu inte någon egen facklig organisa-
tion, utan ingick som individer eventu-
ellt i SACO:s dåvarande struktur. Psyko-
logförbundet var initialt närmast att ses 
som en yrkesförening, men som också 
utfärdade behörighet att utöva yrket.

Vi denna tid fanns knappast forma-
liserad psykologutbildning. De tidigt 
verksamma psykologerna hade starkt 
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skiftande bakgrund. Med områdets 
”ungdomlighet” följde en låg reglerings-
grad av yrkesrollen och oklara förvänt-
ningar. Tillämpningens fokus låg dock 
på det kliniska området, dvs. att stödja 
människor med psykiska problem. 

Den produktiva människan
PA-rådets fokus på den producerande 
människan kan sägas bryta med den 
kliniska traditionen. Psykologisk belys-
ning på personalfrågorna blev med tiden 
en mycket framgångsrik idé. PA-rådets 
expansion blev kraftfull med som mest 
ca 300 anställda (inte alla psykologer 
förvisso) fördelade dels på fyra rikstäck-
ande distrikt för företagsriktad konsul-
tation; rekrytering/urval, chefsutbild-
ning, organisationsutveckling mm. Dels 
ett Arbetspsykologiskt institut (API) 
för psykologiska anlagsprövningar på 
remisser från arbetsmarknadsverket 
med femton kontor i anslutning till lan-
dets länsarbetsnämnder (poeten Tomas 
Tranströmer var på halvtid verksam 
som psykolog vid API:s Västeråskontor). 

Svensk industri hade vid den här tiden 
få akademiker anställda och den här 
typen av konsulttjänster var i stort sett 
outvecklad i Sverige. PA-rådets fyra di-
strikt utvecklade egna profiler beroende 
på den regionala marknadssituationen, 
men också utifrån de anställdas egna 
preferenser/kompetenser. Det fanns inte 
en gemensam ”PA-rådsprodukt”. Dä-
remot utvecklades gemensamma etiska 
regler för hur uppdrag skulle skötas. 
Distrikten hade liksom forskningsavdel-
ningen i Stockholm nära kontakter med 
”sina” universitet och tillhandahöll ett 
stort antal praktikplatser, medverkade i 
utbildningar, handledde uppsatsarbeten, 
osv. PA-rådets förlag skötte publicering-
en av ett antal doktorsavhandlingar, där 
flera sedermera namnkunniga professo-
rer figurerade. 

Med den växande efterfrågan genom-
gick PA-rådet en snabb expansion. Jag 
skulle tro, att vid mitten av 1970-talet 
var PA-rådet Sveriges enskilt största ar-
betsplats för beteendevetenskapligt ut-
bildad personal. I det sammanhanget 
skall framhållas, att denna framgångsri-
ka verksamhet leddes av psykologer. VD 
Lennart Lennerlöf liksom forsknings-
chefen Åke Jerkedal var disputerade psy-
kologer. Från att varit chef för Malmö-
kontoret efterträdde Lennerlöf hösten 
1966 PA-rådets förste VD. Vice VD Stig 

Borg, ansvarig för API-verksamheten, 
hade licat i psykologi. Administrativa 
chefen Ulf Canarp hade en fil.kand.-
examen i psykologi. Informationschefen 
Bengt Göransson var visserligen inte 
psykolog, men kom ju senare att få en 
viktig roll inom Psykologförbundet! 

Vid ”huvudkontoret” drevs inom infor-
mationsavdelningen ett förlag liksom ett 
omfattande bibliotek. En avdelning för 
undervisningsfilm hade en betydande 
uthyrningsverksamhet. Med en stor ef-
terfrågan på rekrytering av chefer på 
olika nivåer blev på det här stadiet test-
utveckling ett viktigt ansvar, antingen 
genom översättning och normering av 
utländska förlagor eller egna instru-
ment. PA-rådet inrättade så småningom 
ett Testotek med psykologen Göran 
Ekvall som chef. 

En ny psykologisk forskningsaktör 
Forskning hade stötts i olika former re-
dan tidigt i PA-rådet och en egen forsk-
ningsavdelning bildades i mitten av 
1960-talet ledd av Åke Jerkedal. Senior-
forskare utöver Magnus Hedberg, civil-
ingenjör och disputerad i sociologi, som 
undertecknad ”assisterade”, var Bertil 
Gardell (ja, far till Jonas), socialpsykolog 
med forskning om alienation med bland 
annat Gunella Westlander som medar-
betare. Bertil själv fick efter sin disputa-
tion en professur på psykologen i Stock-
holm. Där ingick även Hans Wirdenius, 
disputerad psykolog, ursprungligen ci-
vilingenjör och med forskningsinrikt-
ning mot byggindustrin. Slutligen kan 
nämnas Reine Hansson fil lic., som dock 
insjuknade, men gjorde betydelsefull 
forskning kring socio-tekniska system. 
Knuten till forskningsavdelningen var 
en metod- och statistiksektion med Ber-
til Mårdberg som chef, efterträdd av Jan 
Lindell, båda disputerade psykologer. 

Undertecknad hade börjat som prak-
tikant på Stockholmsdistriktet för ett 
andra praktikområde efter ett kliniskt 
halvår, som förbundet krävde för be-
hörighet. Med besked om, att jag inte 
behövde mer praktik sade jag upp mig. 
Då erbjöds jag treårs projektanställning 
som forskningsassistent i ett projekt om 
personalomsättning med Magnus Hed-
berg, civilingenjör och sociolog, som 
projektledare. Därvid borde jag kunna 
skriva en lic.-avhandling för att sedan 
fortsätta den kliniska banan, tänkte jag. 
Det blev en lic. och så småningom en 

disputation, då jag ändrat min tilltänkta 
yrkesinriktning.

Tre års omfattande forskning satte näm-
ligen sina spår och under assistentpe-
rioden fördjupades förstås intresset för 
det arbetspsykologiska perspektivet. Jag 
accepterade således 1969 ett erbjudande 
om chefskapet för en nyinrättad sek-
tion för information och dokumentation 
med informationschefen Bengt Görans-
son som min chef. Uppgiften innebar en 
vidareutveckling av det utmärkta bib-
lioteket, som höll ca 300 tidskrifter och 
var väl uppdaterad på bokutgivningen, 
till en aktiv förmedlare av vetenskap-
lig litteratur.  Vi – så småningom 5-6 
anställda – utvecklade med stöd av vår 
statistikenhet en databas med månat-
liga uppdateringar av nyckelordklassifi-
cerade artiklar, böcker, rapporter mm. 
Databasen kunde därigenom aktivt av-
sökas och bevakas utifrån en personlig 
intresseprofil, vilket gav en hög precision 
i urvalet. Uppgiften främjades också av, 
att jag följde verksamheten i övriga delar 
av PA-rådet. Jag deltog således i många 
av konsulternas årliga sammankomster 
för att få en uppdaterad bild.

Med tillkomsten av vad som slutligen 
kom att heta Rådet för arbetslivsforsk-
ning och en vidgning av arbetsmiljö-
begreppet ökade forskningsresurserna 
gradvis under 1970-talet. Med upplös-
ningen av löntagarfonderna på 1980-ta-
let skedde en dramatisk ökning av resur-
serna, men det är en senare historia.

PA-rådet var, som hävdas här, en bety-
delsefull aktör på arbetslivsområdet. 
Ledningsfilosofin var ytterst gynnsam 
för kreativt arbete. Många namnkun-
niga personer har på ett eller annat sätt 
haft anknytning till verksamheten. I sty-
relsen återfanns centrala personer från 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisa-
tioner liksom FoU-organ med besläktad 
verksamhet. De ekonomiska FoU-resur-
serna ökade.

Ändå upplöstes PA-rådet årsskiftet 
1980/81!

Dressyr av människor
PA-rådets verksamhetsidé hade varit 
samverkan mellan olika intressenter för 
att främja den dubbla målsättningen, 
att bidra till en positiv utveckling för 
den arbetande människan och samti-
digt gynna verksamheters framgång. 
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Efter att, i manusform, ha läst Jans intressanta skildring av PA-rådets historia kände jag mig 
manad att ge en liknande presentation av GPI:s - Göteborgs Psykotekniska Institut. Detta blir 
alltså min personliga skildring av ett företag där jag var verksam från 1966, då jag började som 

praktikant, och tills dess att företaget lades ned vid förstatligandet 1980, då jag var chef vid 
Trollhättekontoret. 

I slutet av 1940-talet fanns Psykotek-
niska institut såväl vid Stockholms- som 
Göteborgs universitet. Stockholms Psy-
kotekniska institut blev kvar, som en del 
av universitetet, medan professor John 
Elmgren, av för mig okänd anledning, 

Göteborgs Psykotekniska Institut – GPI

Föreställningen var att föra akademisk 
kunskap närmare den praktiska till-
lämpningen, men också att generera ny 
kunskap i samspel med ”praktiken”. Pre-
misserna för denna idé skulle emellertid 
snart falla.

1968 framstår i efterhand därvid som 
ett ödesår. Idén att arbetsgivare- och ar-
betstagarorganisationer samverkar kom 
nu att ifrågasättas tämligen bryskt av i 
första hand studenter inom samhällsve-
tenskapliga fakulteter. Upprorsmötet på 
kårhuset i Stockholm 1968 med avspis-
ning av den oannonserat uppdykande 
utbildningsministern Palme blev, om än 
en västanfläkt i förhållande till student-
revolten i till exempel Paris, inledningen 
på en drygt tioårig konfliktsökande pe-
riod. ”Palme (blivande statminister) och 
Geijer (dåvarande LO-ordförande) ka-
pitalets (SAF) lakejer” skanderades det i 
demonstrationstågen. Därmed drabba-
des PA-rådets verksamhetsidé.

”Psykologin är en ung vetenskap – men 
ack så fördärvad” raljerade akademivän-
stern. Fyndigt kanske, men djupt orätt-
vist tyckte de utpekade, som menade 
sig arbeta för en god sak: mänskligare 
arbetsplatser och framgångsrika verk-
samheter. Under större delen av 70-ta-
let medverkande jag i en internationell 
studie av automationens konsekvenser 
för arbetssituationen. 15 länder – in-
klusive Sovjet, flera öststater och USA 
– deltog med fallstudier! Särskilt intres-
sant blev Jugoslavien. Landet hyllades 
bland svenska arbetslivsforskare för sitt 
socialistiska self-management system, 
något som väckte stor förvåning bland 
de medverkande jugoslaviska forskarna! 
Jag tillbringade några månader på ett 
fackligt forskningsinstitut i Ljubljana 
med just self-management som forsk-

ningsobjekt för att få in djupare inblick. 
Insynen gjorde att jag kom att dela mina 
jugoslaviska kollegers förvåning.

Forskningsprojekt vid PA-rådet var all-
tid partsförankrade och samarbetet 
upplevdes som givande för både arbets-
givare och anställda. Forskningen hade 
i många fall karaktären av socio-teknisk 
aktionsforskning under influens från 
Tavistock Institute i England och upp-
fattades som en radikal process för ut-
veckling. Ansatsen innebär, att forskar-
na bidrar aktivt i utvecklingsprocesser 
med analys och problemlösning, främst 
genom processtöd med kompletterande 
perspektiv och kunskaper. Det erbjuder 
ett reflektionsfrämjande inslag i utveck-
lingsarbetet och hjälp till konfliktlös-
ning. 

Motsättningarna låg på central parts-
nivå och var institutionella och argu-
menten ideologiska. I detta klimat hade 
PA-rådets ledning, som bedömde att 
förutsättningar för partssamverkan inte 
längre fanns, sedan en bit in på 70-talet 
verkat för ett förstatligande av PA-rådet. 
En utredning lade 1973 fram ett förslag 
”Beteendevetenskaplig arbetslivsforsk-
ning” (SOU 1973:55) om en sådan statlig 
institution med PA-rådet som bas och 
under industridepartementet, där man 
ställt sig positiv. 

Upplösning 
Emellertid inskred då arbetsmarknads-
departementet, som tog över frågan. På 
kort tid skapades Arbetslivscentrum 
som en arbetstagarorienterad institution 
för forskning och information med tre 
professurer – samt PA-rådets bibliotek! 

PA-rådets VD Lennart Lennerlöf, som 
engagerat sig starkt i en ombildning av 

PA-rådet, avgick och verkade fortsätt-
ningsvis som professor vid Arbetsmiljö-
institutet. Arbetslivscentrum avveckla-
des senare och forskningen övergick till 
det sedermera nedlagda statliga Arbets-
livsinstitutet.

Även arbetsgivareföreningen hade varit 
splittrad i fråga om PA-rådets framtid. 
När PA-rådet lades ned 1980, hade API-
verksamheten sedan någon tid redan 
tagits över av Arbetsförmedlingen. Kon-
sultverksamheten uppfattades av en del 
av SAF:s (sedermera Svenskt Näringsliv) 
medlemsföretag nu som en gynnad kon-
kurrent, snarare än som ett föredöme, 
och avvecklades. Flera väletablerade 
konsultgrupperingar från PA-rådet star-
tade nu eget, andra personer anställdes 
vid M-gruppen.

Själv besparades jag upplösningens tris-
tess och våndor, då jag de sista två åren 
var verksam i Tanzania som lärare på 
en högskola för statliga (det fanns bara 
sådana) chefsämnen. En utomordentligt 
välgörande och utvecklande tid för åt-
minstone undertecknad. Efter min hem-
komst införlivades PA-rådets forskare i 
det nybildade, numera avvecklade, Rå-
det för företagslednings- och arbetslivs-
frågor (FArådet) med SAF som huvud-
man och endast en facklig representant 
(SACO) i styrelsen utöver framstående 
akademiker och näringslivsfolk. Även 
det rådet är avvecklat, men själv hade 
jag då redan lämnat verksamheten för 
en professur i arbets- och organisations-
psykologi vid Universitetet i Bergen och 
senare i industriell arbetsvetenskap vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stock-
holm. Är numera emeritus – fullt uppta-
gen med att avnjuta mitt otium. 

 ▶ Jan Forslin

Tema Arbets- och Organisationspsykologi 

beslöt sig för att lösgöra Göteborgsinsti-
tutet från psykologiska institutionen och 
ombilda det till ett aktiebolag. Detta sål-
des så småningom till de anställda och 
blev med tiden ett producentkooperativ. 
De anställda kunde, efter ett års anställ-

ning, köpa aktier och bli delägare. En sak 
som frigörandet från universitetet med-
förde var att GPI kunde expandera och 
etablera filialer runt om i landet medan 
Stockholms Psykotekniska Institut för-
blev Stockholmsbaserat. 
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Tema Arbets- och Organisationspsykologi 

Kraftfull expansion
GPI hade som mest 7 kontor runt om i 
Sverige och en kortare period filialkon-
tor även i Stockholm och Helsingfors. 
Den stora expansionen av lokalkontor 
för såväl GPI som PA-rådet drevs på av 
den omfattande omställning, som sked-
de på arbetsmarknaden i slutet av 1960- 
talet och början av 1970-talet. Industrier 
och bruk lades ner, yrken försvann och 
nya kom till. Arbetsmarknadsverkets 
Länsarbetsnämnder, som var de stora 
köparna av anlagsundersökningar, öns-
kade att det skulle öppnas fler kontor så 
att de som blev arbetslösa skulle slippa 
långa resvägar, för att få hjälp med yr-
kesvalet. I denna expansion skedde ett 
visst samarbete mellan PA-Rådet och 
GPI på så sätt att vi ”delade upp” mark-
naden mellan oss. I stora Älvsborgs län 
blev det t.ex. ett PA-rådskontor i Borås 
och ett GPI kontor i Trollhättan.

AMU bedriver omfattande  
vuxenutbildning
Vid denna tid byggdes det också upp en 
omfattande arbetsmarknadsutbildning 
–AMU. Denna hade till syfte att anting-
en ge omskolning eller vidarutbildning 
till personer som blivit arbetslösa och 
att utbilda folk i bristyrken. AMU drev 
inte enbart yrkesutbildningar utan även 
allmänna studier så kallade preparand-
kurser. Detta utifrån att majoriteten av 
de som blev arbetslösa vid denna tid en-
bart hade 7-årig folkskola. Många av yr-
kena, som växte fram, krävde en mer av-
ancerad yrkesutbildning, vilket i sin tur 
krävde mer av grundkunskaper hos den 
som skulle utbilda sig. Detta skapade ett 
behov av urvalstestningar till kurser, vil-
ket för GPÍ s del också medförde att vi 
breddade vår kundbas och erbjöd urval-
stester till näringslivet.

Vägledningsgrupper och 
korttidsterapier
I arbetet med anlagsundersökningarna 
växte succesivt insikten fram, att de 
friställda många gånger behövde något 
utöver att få hjälp med själva yrkesvalet. 
De behövde få bearbeta att de blivit fri-
ställda, de behövde hjälp för nyoriente-
ring, de behövde hjälp att våga flytta osv. 
Några direkta terapiutbildningar fanns 
inte i Sverige men en grundläggande 
terapiutbildning skapades internt inom 
GPI genom samverkan med norska psy-
koterapeuter. Detta embryo till terapiut-
bildning utvecklades efterhand och blev 
från mitten av 70-talet en utbildning i 

korttidsterapi som psykologerna vid GPI 
och PA-rådet kunde gå gemensamt lik-
som också psykologer verksamma vid 
andra arbetspsykologiska institut.

Arbetsmiljöfrågor och 
konsultverksamhet
Inom GPI växte efterhand verksamheter 
fram som riktade sig mot näringslivet 
och offentlig förvaltning. Det som drev 
den utvecklingen var dels införandet 
av Medbestämmande  lagen- MBL- och 
dels den Arbetsmiljölagstiftning, som 
infördes i mitten av 1970-talet. Den nya 
arbetsmiljölagen vidgade arbetarskyd-
det från att vara skydd från skada på 
arbetsplatsen till att omfatta hälsa och 
trivsel i arbetslivet. Begreppet psykoso-
cial arbetsmiljö föddes och i många ar-
betsgrupper väcktes behov av att ta itu 
med missförhållanden eller att utveck-
las. Även på arbetsförmedlingarna runt 
om i landet väcktes frågan om den psy-
kosociala arbetsmiljön och ensamheten 
i arbetet. Frågan väcktes om att få möj-
lighet till personlig kontakt med psy-
kologerna och inte bara ha ett skriftligt 
utlåtande att utgå ifrån vid det fortsatta 
arbetet med den arbetssökande. Detta 
blev grunden till en systematiskt kon-
sultverksamhet där psykologerna ibland 
deltog i gemensamma samtal eller helt 
enkelt handledde tjänstemännen i deras 
arbete.

Utveckling och diversifiering
Som ett företag med huvudsäte i Göte-
borg hade vi, när det gällde utbildningar 
i gruppdynamik och organisationsut-
veckling, föga stöd av psykologiska in-
stitutionen. De hade till skillnad från tex 
Lund och Stockholm inget som helst fo-
kus på grupp och organisation, vid den-
na tid. För att föra in dessa kunskaper i 
organisationen tog GPI hjälp av konsul-
ter från Danmark.
 
De olika kontoren/filialerna utvecklades 
olika. Alla hade anlagsundersöknings-
verksamheten som ”basinkomst”. Vissa 
utvecklade en ganska omfattande verk-
samhet som konsulter inom olika delar 
av näringslivet eller offentliga sektorn 
medan andra var helt inriktade på ser-
vice till Arbetsmarknadsverket - AMV. 
Vid förstatligandet 1980 överfördes alla 
de verksamheter som AMV tidigare köpt 
till den nybildade AMI-organisationen. 
Merparten av psykologerna antog erbju-
dandet om tjänst i den nya organisatio-
nen. Verksamheter som fanns inom GPI 

och  som ej riktade sig mot AMV över-
fördes i ett antal nystartade företag varav 
vissa existerade enbart en kort period 
medan andra förblev livskraftiga.

Ett växthus för psykologer 
Under tiden jag skrivit har jag givetvis 
funderat över om det fanns något som 
gjorde GPI speciellt. Det jag tror att vi 
var unika med på ”marknaden” var att 
vi använde oss av allehanda projektiva 
metoder. Psykologiska institutionen 
utbildade i dessa och de fanns med un-
der grundutbildningen. Jag gick tex en 
ganska avancerad Rorschachkurs på 
2:an i psykologi och Rorschachtestet 
var en självklarhet i en anlagsundersök-
ning. Internationella kontakter förde in 
nya metoder, som utvecklades runt om 
i världen, till oss på GPI och det var en 
självklarhet att pröva och validera dessa 
mot andra projektiva metoder och olika 
frågeformulär.

Jag frågade också en nära vän och gam-
mal kollega vad hon tyckte utmärkte 
GPI. Hon nämnde då socialiseringspro-
cessen in i yrket och lyfte där fram två 
delar. En arbetsplats med enbart psy-
kologer och ett första år med dubbel-
signering av alla utlåtanden. Detta var 
inget rutinartat underskrivande utan en 
verklig diskussion om såväl diagnosti-
ken som slutsatserna och sättet att skriva 
och tilläts att ta tid. Kollegan lyfte också 
fram den självklara satsningen på kom-
petensutveckling. Vi kunde ju styra vad 
vinsten skulle användas till och kompe-
tensutveckling stod alltid högt upp på 
önskelistan.

 ▶ Gunvor Bergquist
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Att tänka, handla och resonera kring moraliska principer är 
ett centralt forskningsområde inom utvecklingspsykologin. 
En moralisk princip handlar om hur vi som grupp fördelar 
våra resurser som till exempel objekt, tid eller uppmärksam-
het. På vår institution forskar vi om hur principer för resurs-
fördelning yttrar sig hos små barn, framförallt hur barn under 
den tidiga utvecklingen förväntar sig och värderar rättvisa och 
orättvisa fördelningar av fysiska resurser. 

Forskning visar att barn tidigt i utvecklingen visar en känsla, 
eller känslighet, för rättvisa när det gäller resursfördelning. 
På senare år har forskningen varit fokuserad på riktigt små 
barn, runt 6–18 månader, för att försöka besvara frågan om 
när denna känsla uppstår och hur den utvecklas. Så små barn 
är mindre påverkade av inlärning och miljömässiga skillnader 
samt har inte utvecklat ett talat språk. I och med att de är icke-
talande har de ännu inte byggt upp sin språkliga värld med 
abstrakta begrepp (som t ex ”rättvisa”).

Genom att spela in blickriktning med hjälp av en ögonrörelse-
kamera har vår forskargrupp studerat rättviseprinciper hos 10 
och 14 månader gamla barn. Barnen får observera animerade 
filmer där olika figurer delar ut resurser rättvist eller orättvist. 
Ibland blir den som varit rättvis belönad, ibland tvärtom. Hur 
barnen visuellt bearbetar dessa filmer ger oss svar på vad de 
uppmärksammar, hur länge de tittar på olika scener samt vad 
de förväntar sig att figurerna ska göra. Genom flera olika expe-
riment har vi bl.a. kunnat visa att:

1. Barnen förväntar sig att resurser ska fördelas rättvist

2. De förväntar sig också s.k. indirekt reciprocitet – att 
en rättvis figur ska bli belönad av en tredje part

Har små barn en medfödd känsla för rättvisa?

3. Om en figur försöker, men misslyckas, att vara rättvis 
ska denne ändå belönas (intentionen är viktigare är utfallet)

4. Barnen förväntar sig (från 14 månader) att hjälpsam-
ma figurer ska vara rättvisa, medan de inte har dessa förvänt-
ningar om figuren tidigare varit ohjälpsam

Vårt nyaste forskningsprojekt har titeln ”On the origins of fair-
ness: Infantś expectations of distributive justice in traditional 
non-Western societies” och är finansierat av vetenskapsrådet. 
Huvudfrågan vi ska studera är om den tidiga känslan för rätt-
visa påverkas av den kultur barnen växer upp i. Forskning om 
små barns sociala och moraliska förmågor lyfter ofta fram att 
dessa är oberoende av miljön och inlärning. I vårt forsknings-
projekt vill vi studera om detta påstående stämmer genom att 
observera intuitiv och icke-språklig förståelse och värdering 
av rättvisa i Sverige och USA samt i två mer traditionella kul-
turer. Datainsamlingen pågår just nu i Nanyuki, Kenya, och 
förhoppningsvis kan vi snart presentera spännande resultat 
därifrån!

Sammanfattningen gjord av föreläsaren Karin Strid, fil dr 
och universitetslektor vid psykologiska institutionen, Gö-
teborgs universitet

Den nationella studiedagen och årsmötet 
i seniorpsykologernas förening ägde 
rum den 19 maj i år i Göteborg, på 
Psykologiska institutionen. Dagen därpå 
åkte flera av deltagarna på utflykt till 
Gunnebo slott i Mölndal.
Studiedagen inleddes av prefekten 
för institutionen Jesper Lundgren 
som hälsade oss välkomna och som 
tidigare varit oss behjälplig med lokaler 
och med att förmedla kontakt med 
forskare vid institutionen för att föreläsa 
vid studiedagen. Jesper anlade en 
välkomnande och positiv atmosfär och 
berättade om institutionens organisation 
och pågående utbud och om aktuella 
projekt och forskning.
Flera forskningsinsatser presenterades under dagen och kommer att kortfattat refereras nedan.

 ▶ Programgruppen

Från studiedag och årsmöte

Psykologiska Institutionen, Göteborg
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Från studiedag och årsmöte

Dagens andra föreläsning gavs av universitetslektor Kristina 
Holmqvist Gattario under rubriken “Vad är positiv kroppsupp-
fattning och hur får man en sådan?” 

Vi har alla någon form av egen kroppsuppfattning och ofta 
finns det ett missnöje med någon kroppsdel, man tycker sig ha 
för hög panna, för utstående öron eller någon annan defekt. 
Dock förändras inställningen till den egna kroppen ju äldre 
man blir och i aktuell forskning har man granskat denna för-
ändring under ett åldersspann från 10 års ålder upp till 27 år. 
Det visade sig att ju yngre försökspersonen var ju positivare var 
man till den egna kroppen och det är först i 10-års åldern som 
man börjar bli mer negativ även om pojkarna förblir positivare 
än flickorna. Bl.a. fanns hos de yngre drömmar om vad man 
skulle önska att kroppen skulle kunna, exempelvis att flyga 
som en fågel eller springa fort som en gepard. Medan man i 

Romer
Bagir Kwiek berättade på Seniorpsykologernas studiedag om ro-
mers historia och aktuella situation av idag.
Bagir Kwiek är anställd av Göteborgs kommun bl.a. som sam-
hällsvägledare på Romano Center. Syftet med centret är att ska-
pa bl.a. bättre livschanser för romer och också befrämja olika 
kunskapshöjande insatser om romers situation i staden.
Sedan år 2000 är romer den näst största av Sveriges nationella 
minoriteter.

Historia 
Alla romer har sitt ursprung i Indien. Där var romer ingen 
enhetlig grupp. Romernas språk heter sanskrit, vilket betyder 
människa. Dess historia vittnar om hundratals år av diskrimi-
nering och övergrepp. I Europa spreds rykten om att romer är 
opålitliga. Kyrkan har haft ett enormt inflytande och anklaga-
de romer bl.a. för svartkonst, svart magi och den började också 
stifta lagar för att kunna bli av med romer i Europa. 1861 tar 
slaveriet slut efter 500 år av detta barbari. Rumänien hade varit 
hårdast drabbad av slaveriet. I Tysk-romerska riket satte man 
igång med jakt på romer; de hängdes, kvinnor brändes på bål 
m.m. Ordet zigenare använde inte romerna själva.

Romer förbjöds att komma in i Sverige. Romer var tvungna 
att byta vistelseort varannan eller var tredje vecka. Än idag 
finns det romer som inte kan läsa eller skriva. Rosa Taikon age-
rade så att romska barn fick lov att gå i skolan. Romer i Sverige 
hade ingen allmän skolplikt fram till 1960-talet.

I Auschwitz fick romer inte sitta tillsammans med övriga 
krigsfångar. Ingen enda rom överlevde när lägret stängdes. 
1976 skedde den sista steriliseringen av romer i Sverige; i Tjeck-
ien skedde det 1996.

Nuvarande situation 
Bagir Kwiek framhåller att romer är ingen enhetlig grupp; vis-
sa är välutbildade, andra har aldrig gått i skola. Vad man har 
gemensamt är själva identifikationen. I Sverige finns 100 000 
romer, varav 10 000 av dem bor i Göteborg. I Europa finns ca 
15 miljoner romer.  

Antiziganism, en slags rasism, riktades och riktas mot ro-

mer som på något sätt hade, har, romsk anknytning. För bara 
10 år sedan kunde t.ex. 15-åriga, ibland 12-åriga flickor tvingas 
att gifta sig. Detta förekommer inte idag.

Romer kunde ertappas med stölder, inbrott, m.m. Bagir 
Kwiek framhåller att svåra livsvillkor kunde tvinga fram olag-
liga handlingar. 

Romer lever i genomsnitt 7 till 10 år kortare i snitt än öv-
rig befolkning. Undermålig kost, dålig hälsa, mycket missbruk 
etc. bidrar till detta.

Diskriminering förekommer fortfarande inom många om-
råden i samhället, tex bostadsförsörjning.

Regeringen har nyligen skapat ett forum ”Sveriges nationel-
la strategi för romer”, som inkluderar åren 2012–2032, varav 
Göteborg är ett av fyra center. 

Målsättningen är 
• att stänga välståndsgapet mellan romer och andra grupper
• att häva romernas maktunderläge
• att reparera romers tillit till majoritetssamhället
• att bygga upp ett romskt informations- och kunskapscenter.
Bagir Kwiek berättade med inlevelse och värme också om de 
stora förbättringar som trots allt skett och sker för romer i Sve-
rige.

 ▶ Marianne Nilsson

Vad är positiv kroppsuppfattning och hur får man en sådan? 
gruppen 27 år såg mer av missnöje med den egna kroppen.Vid 
högre åldrar, 60+, visade försökspersonerna en mer accepte-
rande inställning och fokuserade mer på hälsan. 

Varför finns det då så mycket missnöje med den egna kroppen? 
Ja, omgivningens inställning har betydelse men också andra 
psykologiska, biologiska och sociala faktorer. Inte minst är 
media att räkna med härvidlag. En negativ kroppsuppfattning 
kan vara svår att hantera och bl.a. leda till ätstörningar. För att 
få en positiv självbild gäller det att acceptera sig själv och tolka 
den egna kroppen på rätt sätt. Forskning inom ämnet är pågå-
ende och viktiga faktorer för en positiv självbild är den sociala 
contexten, förmåga att ta makten över sitt liv och att fokusera 
på annat än sin egen kropp.

 ▶ Anita Carlstedt
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Från Studiedag och Årsmöte

Olika åldersstadier
primärt åldrande – friskt åldrande
sekundärt åldrande – präglat av sjukdom 
tertiärt åldrande – mortalitetsåldrande
Accelerande åldersfasändringar mot livets slut

Åldersrelaterade hot mot 
välbefinnandet försämrad hälsa
neurokemiska förändringar
pensionsavgång med brist på struktur
uttunnat socialt nätverk
förluster

Behandlingsinsatser
SSRI-preparat ger svaga resultat på äldre. Man kan däremot 
pröva olika typer av psykoterapier utan åldersgräns uppåt, men 
utifrån individuell bedömning.

Livstillfredsställelse vid 80+
För män gäller: att vara extrovert, emotionellt stabil, ha nära 
vänner, ha inflytande på sitt liv, vara gift, inte änkling.

För kvinnor gäller: att vara extrovert, emotionellt stabil, ha 
nära vänner, upplevt god hälsa, inflytande på sitt liv, hellre 
änka än gift.

”Well-being Paradox of old age” 
En studie om lycka och tillfredsställelse under livscykeln visar 
att tillfredsställelsen börjar öka i mitten av 40-åren för att kul-
minera vid 74 års ålder. 

Åldersrelaterade hot mot välbefinnandet
- försämrad hälsa och funktionsförmåga, pensionsavgång med 
brist på struktur, förlusten av yrkesidentitet och socialt nätverk 
och ekonomisk försämring.
- förlust av partner och vänner från den egna generationen, när 
de går bort.

Åldrandets utmaningar enligt Erik 
Homburger Eriksson och Robert Peck

Integritet kontra förtvivlan
1. Egodifferentiering kontra upptagenhet av yrkesrollen. Att 
förmå ersätta arbetets betydelse med familj och vänner och 
uppgifter i samhället enligt egna preferenser. 
2. Kroppslig transcendens kontra upptagenhet av kroppen. 
Att acceptera fysiska förändringar och funktionsnedsättning-
ar och upprätthålla intresset för andra och den yttre världen.
3. Egotranscendens kontra egoupptagenhet. Att förmå accep-
tera och finna konstruktiva sätt att hantera att livet går mot 
sitt slut genom att investera intresse och engagemang i yngre 
generationer.

Forskning kring det goda åldrandet

Självkänslan sitter inte i det yttre hos äldre.

SOCIOEMOTIONAL SELECTIVITY THEORY, SST

Selektionsstrategier 
- Fokusera på det viktigaste målet!
- Vad vill du med detta liv?
- Välj de viktigaste målen och överge de mål som inte är så 
viktiga!

Optimeringsstrategier
- träna och engagera dig i detta mål tills du nått det.

Kompensationsstrategier
- om du misslyckas med att finna andra vägar att nå målet: ta 
hjälp av andra för att nå fram
- om du inte når målet till 100% nöj dig med 80%.

Tillämpning
- Välbefinnandet hos äldre är relaterat till kvalitet i relationer 
snarare kvantitet, medan hos de yngre är kvantitet också bety-
delsefullt. 

Fördelar och skifte i motivation
Från utforskande och informationssökande till riktning mot 
emotionell reglering.
Skiftet i motivation drivs av förändrad upplevelse av hur myck-
et som återstår av livet.

Primär kontroll
Den riktar sig mot justering av många faktorer. Här ser man en 
minskning redan från medelåldern.

Sekundär kontroll
Den riktar sig alltmer mot en justering som sker av sig själv 
fram i åren.

ÅLDERISM
Fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdom, åldrandet och dis-
kriminerande praxis  visar sig framförallt i arbetslivet och i 
vedertagna regler och vanor för t.ex. övre åldersgränser eller 
att inte ta tillvara på äldres erfarenheter och kunskaper. Vilket 
gör, i sin tur, att äldres självkänsla och välbefinnande påverkas 
negativt.

Exempel på ålderismens uttryck:
- Tillämpningen av SOL vid funktionshinder vid 65+ medan 
LSS gäller före 65 år.
- Politisk representation utgör 25% av befolkningen men en-
dast 2,8% av riksdagsledamöter är 65+.

Docent Anne Ingeborg Berg forskar kring förutsättningar för ett gott åldrande och  
välbefinnande och arbetar också som klinisk psykolog vid mottagning för äldre.  

Social vitalitet minskar och social dominans ökar fram till 35 år och planar sedan ut.  
Däremot ökar uttryck för vänlighet, samvetsgrannhet och likaså emotionell stabilitet.  

Öppenhet för upplevelser planar ut vid 50 års ålder och individuella skillnader förstärks under 
livsloppet. Man kan och ska inte se på äldre i en klump.
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Media: underrepresentation framförallt av äldre kvinnor.
Äldre framställs som en homogen grupp: “våra äldre”
Ålderistiska attityder är av relevans för den psykiska hälsan.

Olika offentliga och mediala uttalanden som visar ungdoms-
kulturens dominans: 
“det är normalt och inte särskilt förvånande att äldre är dep-
piga” 
“sexuella biverkningar av SSRI”
“livet ska ändå snart ta slut”
“äldre sover dåligt och de kan unna sig att ta hjälp av insom-
ningstabletter”

och i
Avhumanisering av äldre:
“Förlora partner – någon måste ju gå bort först – det är en del 
av livet när man är gammal”.

 ▶ Ulla Davidsson

Obs! en PDF-fil på 32 bilder med föreläsarens samman-
ställning av data går att beställa via mejl från redaktören 

Professor Carl Martin Allwood leder det här tre-åriga projek-
tet: Stress och utmattningssyndrom i tre yrkesgrupper – lärare, 
präster och psykologer. Projektet har nu pågått i två år.  

Sjuskrivningar ökar pga. stress i de tre ovanstående grup-
perna, mest för kvinnor. Under åren 2013–2015 stod kvinnor 
för 79% av sjukskrivningar med denna diagnos.

Resultaten är tydliga: upplevda krav som är övermäktiga le-
der till utmattning eller likgiltighet. Upplevelse av stress har 
med personlighet att göra. Kvinnor upplever mer stress medan 
män uppvisar mer likgiltighet.

Stress och utmattningssyndrom ökar bland dessa yrkeska-
tegorier lärare, präster och psykologer.

Vid genomgång av resultaten framkommer att orsaken till 
utmattningssyndromen hos lärare relaterar till hög arbetsbe-

lastning, hos präster till hög arbetsbörda och en upplevelse av 
att arbetet känns känslomässigt krävande.

Psykologer upplever höga känslomässiga krav i arbetet och 
tycker inte att de har någon att prata med om svårigheterna. 
Bl.a. pressas de av de höga kraven på att kunna uppvisa fär-
digbehandlade patienter och man bär också på en oro att bli 
anmäld till Socialstyrelsen.

Kvinnliga psykologer  uppvisar mer utmattning. De har 
svårt att koppla av på fritiden och hänger sig åt ältande, vilket 
kopplas till utmattning och till likgiltighet.

I en undersökning i USA framkommer att högt engagemang 
också kan leda till stress och likgiltighet.

 ▶  Ingrid Bygdén

Stress och utmattningssyndrom i tre yrkesgrupper; 
lärare, präster och psykologer.

Årsmöte den 17 maj 2019 
i Nationell förening för 
seniorpsykologer i Sveriges 
Psykologförbund 
Sammanfattande synpunkter från protokollet:
Obs! §16: årsavgiften skall gälla från 2020.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar lyftes några frågor.

Brita Tiberg från östra regionen lyfte fram klimatfrågan och 
undrade vad vi psykologer kan göra. Hon föreslog att vi skriver 
en motion till nästa kongress.

Brita påminde även om att det behövs påfyllning i projektet 
”Psykologer berättar”.

Hans Åberg, norra regionen, påpekade att föreningens hem-
sida behöver ses över.

Bengt Hedberg, västra regionen, informerade om den skri-
velse beträffande socialstyrelsens direktiv som regionen sänt 
till regeringen. Skrivelsen i sin helhet bifogas som separat Pdf-
fil  till augustinumret av e-tidningen.

Protokollet i sin helhet finns att ta del av genom kontakt 
med Gunilla Eriksson erigun57@gmail.com  

Avtackningar.
Jan Forslin och Birgitta Rydén har lämnat sina uppdrag i sty-

relsen. Jan var inte närvarande och kommer att avtackas se-
nare. 

Birgitta Rydén lämnar dessutom uppdraget som redaktör 
för tidningen SeniorPsykologen. Hon avtackades vid årsmötet 
av ordföranden Gunvor Bergquist.

 ▶ Programgruppen  

Birgitta Rydén avtackas av Gunvor Bergquist

mailto:erigun57@gmail.com
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Aktuellt i Sveriges 
psykologförbund
Förbundsordförande Anders Wahlberg avslutade studiedagen 
17 maj 2019 med sitt anförande om vad som är aktuellt i Sveri-
ges psykologförbund. 
Seniorpsykologerna har en lång erfarenhet från psykologfacket 
och dess insatser från dåtid. Många av oss såg fram emot att få 
höra om de frågeställningar som facket fokuserar på i nutid.

Anders Wahlberg började med att beskriva de utmaningar 
som omvärldsfaktorerna utgör. Han beskrev hoten med den 
snabba samhällsutvecklingen på arbetsmarkanden, digitalise-
ringen och globaliseringen. I dagens läge är anställningsfor-
merna mer osäkra än tidigare samt att det blivit mycket kon-
kurrens på områden som tidigare främst varit för psykologer. 
Dessutom är facket inte längre självklart för psykologer. 

Parallellt med dessa hot beskrev han möjligheterna såsom 
att det har blivit ett ökat intresse för ämnet psykologi och ett 
stort behov av psykologer på nya områden. Ett exempel på nya 
arbetsarenor är digitaliseringsarenan. 

I jämförelse med andra fackförbund, där medlemsantalen 
sjunker, ökar psykologfacket i medlemsantal, men inte procen-
tuellt i förhållande till att det blir fler psykologer.

Vad har hänt? Några saker vi inte visste 
om på kongressen november 2016.     
Anders Wahlberg beskriver frågeställningar som inte fanns på 
agendan november 2016 men som nu är aktuella. 
• Ny regering med nya frågor som berör psykologer och psy-

kologi
• Arbetsförmedlingens massuppsägningar
• Problem med psykologer inom staten
• Nya momsregler införs för uthyrning av hälso- och sjukvård
• Kvacksalverifrågan får nytt liv via KAM-utredningen

• #metoo och inte minst #vardensomsvek
• Inskrivna på specialistutbildning 2015 var 2926 STP mot 

3636 STP 2018
• Ackrediteringar 2015 45 stycken mot 2018 93 stycken
• Ombyggnation av huset
• Psykologiguiden ung
• En kraftigt ökad medvetenhet om klimatpåverkan
• Nya och växande nätverk
• Utrednigen om god och nära vård
• Nationella riktlinjer för ångest och depression
• Ökad efterfrågan på förbundets tjänster i arbetsgrupper och 

utredningar
• Fler psykologer som är chefer 
Anders Wahlberg avslutade med att fokusera viktiga frågeställ-
ningar angående psykologer och deras yrkesutövning sedan 
kongressen 2016.
• Första diplomet EuroPsy
• Introduktionskurs och specialistkollegium
• Nya lärandemål för specialistkollegium
• Valår med politikermöten och fokusområden
• Nära samarbete med samordnaren för psykisk hälsa och 

SKLs uppdrag för hälsa samt NSPH
• God och nära vård
• Psykologiscenen 
• Psykologiguiden och Psykologiguiden Ung
Tack, Anders Wahlberg, för presentationen och framtidsfrå-
gorna, som vi seniorpsykologer kan betrakta ur ett tidsper-
spektiv från dåtid, 60-talet.

 ▶ Zelma Fors

Festmiddag på Feskar Brittas 
Kro vid Eriksbergs kaj.

Efter en engagerande studiedag med års-
möte var vi drygt 20 seniorpsykologer 
som samlades vid Stenpiren för att åka 
med färjan Älvsnabben till Eriksberg för 
att gå ombord på pråmen med fisk och 
skaldjursrestaurangen Feskar Brittas Kro. 
God fisk, gott vin och andra drycker efter 
smak och framför allt en livlig och upp-
sluppen stämning med trivsam samvaro 
och ett sorl av engagerade samtal gjorde 
kvällen rolig och minnesvärd.

 ▶ Programgruppen  

Färjan Älvsnabben  
tog oss till Eriksberg.
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Utflykt till Gunnebo slott 
En dryg mil från Göteborg, i Mölndal, ligger 1700-talets Gun-
nebo slott och trädgårdar. En liten grupp seniorpsykologer åkte 
dit dagen efter en intressant studiedag och båtfärd till Feskar 
Brittas Kro vid Eriksberg.

Med eller utan guidning är anläggningen en intressant upp-
levelse, men med en entusiastisk och påläst guide blev slottet, 
parken och trädgården ännu mera givande. Alla fakta kring 
slottet fastnade inte i mitt minne under rundturen, så jag har 
efteråt fått kolla på nätet en del namn och årtal. 

Här kommer först mina egna minnesupplevelser om slottets 
historia.  

Enligt guiden skulle slottet byggas för att vara en sommar-
bostad för en förmögen handelsfamilj med två barn och en hel 
del tjänstefolk.  Det tog sammanlagt 18 år att bygga detta stor-
slagna sommarnöje i flera våningar, med stora salar fulla med 
all slags konst, tavlor, statyer, dekorerade kakelugnar och möb-
ler.  Anläggningen har ett stort orangeri, köksträdgårdar, olika 
planteringar, träd, bersåer, konstgjorda kullar och fontäner.  

Storögda vandrade vi omkring från rum till rum, men vi 
fick inte sitta på de fina stolarna som var längs väggarna. 

Familjen hann inte bo där många somrar förrän den sten-
rika köpmannen dog och allt förändrades. Enligt guiden hade 
han varit helt upptagen av affärer och när hans son tog över 
hans affärer och slottet, drev sonen slottet i konkurs bara un-
der några år. Den hårt upptagna herr Hall hade inte velat att 
sonen skulle behöva arbeta med affärer, så att det lärde han sig 
nog inte heller. Eftersom han inte kunde sköta affärerna och 
familjen fortsatte att festa som vanligt, blev de till slut tvungna 
att flytta från slottet. 

Slottsfrun Christina hade varit mycket intresserad av konst 
och velat att slottet skulle byggas och inredas med den tidens 
finaste konst och med tanke på att hennes man var en av Gö-
teborgs rikaste, var allt detta möjligt. Efter konkursen fick 
Christina bo hos sin dotter som hade gift sig rikt. Men sonen 

dog enligt guiden utfattig och hemlös i Stockholm. Den kun-
niga guiden berättade en mängd intressanta detaljer om hur de 
levde i slottet och hur de stora festerna gick till. 

Vi gick runt med våra uppfällbara vikstolar, ömsom sittan-
de, ömsom stående och stödjande mot dem. Guiden berättade 
massor med små detaljer: hur slottsfrun klädde av sig och på 
sig i gästernas närvaro i sitt sovrum intill festsalen, om upp-
värmningen av salarna och symbolerna i kakelugnen, om arki-
tekterna och konstnärerna, osv. Gästrummet hade slottets flot-
taste och bredaste säng med sänghimmel och bästa utsikt mot 
trädgården. Var det konstnärerna eller hedersgästerna som låg 
där…? Fantasin fick rejäla vingar under denna rundvandring. 

Köpmannen hette John Hall (1735-1802). Sonen och dottern 
hade samma namn som föräldrarna, John d.y. och Christina. 
Slottet hade ritats och planerats av Göteborgs stadsarkitekt 
Carl Carlberg i nyklassisk stil. Enligt guiden var det frun som 
var drivkraften bakom allt det konstnärliga kring slottet och 
det var också hon som initierade de storslagna festerna. Sonen, 
John Hall d.y, som inte hade sinne för affärer utan för kultur 
som sin mor,  var förmodligen en intressant person med tanke 
på att Sofie Elkan har skrivit en roman om honom som heter 
John Hall, en historia om det gamla Göteborg (1899).  

Efter rundvandringen i slottet promenerade de flesta om-
kring i de olika trädgårdarna och njöt av promenaden och 
samtalen med varandra. Vi  avslutade utflykten med en trevlig 
stund i kaféet i solskenet.  

 ▶ Helena Pokka

Lunch efter slottsvisning och promenad.

Brita på promenad i slottsträdgården.
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Vid årsmötet avgick några styrelseledamöter, några  omvaldes  och några nya tillkom.  
På följande sidor presenterar sig nya och gamla styrelseledamöter med sina egna ord.  

Därtill en presentation av den nya redaktören. 

Gunvor Bergquist, ordförande 
Jag omvaldes vid senaste årsmötet för sjätte gången som ord-
förande. Detta innebär att ni som läst SeniorPsykologen och 
min återkommande spalt där, kanske har en bild av mig som 
person. Tilläggas kan att jag brukar presentera mig som ”Gö-
teborgare, som sedan dryga femtio år, tillfälligt bor i Trollhät-
tan”. Med det vill jag säga att mitt ursprung hörs då jag pratar 
och att jag trots många år i Trollhättan till viss del fortfarande 
känner mig som göteborgare, där jag är uppvuxen, har delar av 
min släkt, har studerat och avlagt en fil.lic examen.

Jag började mitt yrkesliv på GPI år 1966 och blev kvar där 
till förstatligandet år 1980. Från mitten av -70 talet som chef för 
Trollhättefilialen. Gick in i den nybildade AMI-organisationen 
på halvtid och startade tillsammans med min man ett konsult-
bolag på den andra halvan. Under de femton år jag var anställd 
inom AMI-organisationen var jag under 13 år ordförande för 
”Yrkesföreningen för psykologer inom AMV”, deltog i en hel 
del lokala och centrala utvecklingsprojekt och arbetade givet-
vis också som psykolog i det dagliga arbetet.

Från mitten av 1990-talet har jag försörjt mig genom egna 
bolaget mestadels som arbetspsykolog men även som psykote-
rapeut. 

Var engagerad i specialistfrågan från dess start 1994 och har 
representerat AO-området i specialistrådet under större delen 
av uppbyggnadsfasen.

Har tillsammans med bl.a. vår redaktör skrivit boken 
”Arbetspsykologisk Utredning”, Studentlitteratur, 2014.

Gunvor Bergquist
gunvor.bergquist01@gmail.com  

PS
Ann bad mig att som tillägg skriva några rader om vad jag vill som ordfö-
rande/ledare. Väldigt spontant tänkte jag utveckling/växande. Innebörden i 
dessa ord finns nog med mig oavsett om jag arbetar med enskilda individer 
t.ex i en arbetspsykologisk utredning, terapi eller handledning eller om jag 
arbetar med grupper och organisationer. Efter att ha funderat några dagar är 
det dock ytterligare två ord som jag tror utmärker mig som ledare och det är 
struktur och målinriktning. Att se syftet med gruppens arbete och göra det 
gemensamt och veta vart man är på väg är för mig lika självklart som att det 
skall finnas en struktur såväl i gruppens inre arbete som i dess förhållande till 
omgivande organisation. DS

Lars Ahlin, vice ordförande
Jag heter Lars Ahlin, 66 år, valdes in i Seniorpsykologernas sty-
relse 2014 och efterträdde Ulla-Britt  Selander som vice ordfö-
rande efter hennes tragiska bortgång 2018. Är också samman-
kallande i programkommittén för södra regionen och bor med 
Lotta, växelvis i Lund och Båstad. 

Jag läste först civilekonomutbildningen i Lund men psy-
kologiintresset ledde vidare till psykologutbildningen. Under 
åttiotalet arbetade jag som psykolog inom skola, förskola och 
socialförvaltning. Nittiotalet inleddes med psykologarbete 
inom företagshälsovården men snart involverades jag i upp-
byggnaden av en fristående intäktsfinansierad verksamhet 
för kunskapstjänster i arbetslivsinriktad rehabilitering inom 
Samhallkoncernen. Efter några års regional verksamhet till-
skapades 1996 det nationella Samhall Resurs AB där jag blev 
utvecklingschef och vice VD till 2004, med avbrott för ett års 
sekreterarskap i den statliga utredningen ”Rehabilitering till 
arbete”, SOU 2000:71. Efter uppvaktning från Psykologförbun-
dets valberedning under hösten 2003 nominerades och valdes 
jag till förbundsordförande våren 2004. Uppdraget hade jag 
under nära ett decennium och lämnade hösten 2013. 

Som seniorpsykolog, med mycket fri tid, ägnar jag mig åt lit-
teratur, musik, film och på senare år lite trädgårdsarbete. Enga-
gemanget i Psykologihistoriska Sällskapet ligger också varmt 

om hjärtat. Jag anser att seniorskap är något fint i sig där livs- 
och arbetserfarenheterna kan vara en skatt att ösa ur. 

mailto:gunvor.bergquist01@gmail.com
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Britt Wiberg
Är sedan sex år medlem i Nationella föreningen för Seniorp-
sykologer och styrelseledamot sedan årsmötet 2014. Är leg. 
psykolog med fyra specialistbehörigheter i klinisk psykologi, 
är leg. psykoterapeut (PDT) och har handledarutbildning i 
psykoterapi. 

Har arbetat som psykolog inom barn- och ungdomspsykia-
trin, som psykoterapeut och föreståndare vid S:t Lukasstiftel-
sen. Har varit klinisk lektor vid Institutionen för psykologi, 
Umeå universitet och verksamhetschef för Psykologmottag-
ningen där. Har disputerat på en avhandling ”The first hour of 
life” och är docent i psykologi. Har forskat inom områden som 
anknytning, handledning, personlighet, psykoterapi, subjek-
tivt tidsperspektiv och har för närvarande ett projekt omkring 
skärmtid. 

Har egen firma och arbetar deltid med handledningsupp-
drag – utbildningshandledningar för blivande psykologer och 
professionshandledningar för yrkesverksamma psykologer. 

Kristina Pollack
KÄRA KOLLEGER!
Mitt namn är Kristina Pollack. Leg psyk, Spec A-O 

Startade min yrkeskarriär inom Flygvapnet med psykolo-
giska lämplighetsprövningar för de som sökte utbildning till 
flygförare, trafikledare (Urval)

Fick uppdrag att ta fram den blivande JAS-förarens psy-
kologiska kravprofil Flyttade därefter organisatoriskt över 
till FV Säkerhetsinspektion, för att arbeta i det förebyggande 
säkerhetsarbetet tillsammans med de operativa.  Deltog i in-
spektionsverksamheten på flottiljerna Tog bland annat fram 
utbildningsplaner och genomförde själv otaliga Human factor 
utbildningar (psykologi kopplat till en operativ miljö) för di-
visionschefer, gruppchefer liksom för teknisk personal genom 
åren. (Utbildning)

Gunilla Eriksson, kassör
Hej jag är kassör i styrelsen sedan 2015, medlem och medlems-
ansvarig i Norra regionens programgrupp.  
 2014 gick jag med i Seniorpsykologerna. Det kändes fint att få 
fortsätta umgänget med yrkeskollegor. Min yrkeskarriär bör-
jade med några vikariat på BUP i Vänersborg, efter min psyko-
logpraktik där. Sedan arbetade jag många år i skolan. Jag har 
pendlat under en stor del min karriär, då min man varit knuten 
till Uppsala Universitet som forskare. Under många år arbe-
tade jag deltid för barnens skull.
 Jag arbetade många år som skolpsykolog i Västerås. Vi hade 
kompetent handledning under alla år. Där fick jag också fort-
bildning inom BAM en systemteoretisk familjeterapiutbild-
ning.  De sista två åren arbetade jag som psykolog för särskolan 
i Västerås. Därpå arbetade jag som skolpsykolog och försko-
lepsykolog i Enköping. Gentemot förskolan arbetade jag med 
Gunilla Guvås konsultationsmetod. Åren därpå arbetade jag 
som skolpsykolog i Östhammar.

Efter ett par år fick jag tjänst på BUP i Gävle, där jag stan-
nade fram till pensionen. Jag arbetade med behandling och 
utredningar. Jag gick en utbildning i DBT och arbetade sedan 
i team med ungdomar med emotionellt instabil personlighets-
störning. En mycket givande metod. De sista åren arbetade 
jag på BUP:s mottagning för bedömning av nya ärenden och 
utredningar. Där gjorde jag främst neuropsykiatriska utred-
ningar. Jag har alltid identifierat mig som barnpsykolog och 
har barnen i fokus. Sedan har det varit bonus att även får ar-
beta med föräldrar och skolpersonal.

Jag har också varit facklig representant på lokal nivå i Väs-
terås och Enköping.  

Parallellt utsågs jag av Flygsäkerhetsinspektören att vara 
den som skulle ingå i Statens Haverikommissions kommissio-
ner som Human Factor utredare (non technical) vid utredning 
av flyghaverier. Innehade den uppgiften i 25 år. (Utredning)

Lämnade Inspektionen när jag på uppdrag genomfört en 
omfattande utredning ”Funktionen Försvarspsykologi i För-
svarsmakten” och utsågs till Försvarsöverpsykolog, med upp-
gift att leda och inrikta all psykologisk verksamhet i hela FM. 
Slutade i FM 2007. På uppdrag av Departementet genomförde 
jag som mitt sista uppdrag en utredning gällande ”Krishante-
ring internationell verksamhet och Självmordsprevention”.

Därefter arbetat som konsult. Ingått i Säkerhetskommittén 
vid OKG under 9 års tid. Bedrivit utbildningar internationellt 
för psykologer, piloter teknisk personal och management i äm-
net  ”HF in Flight Safety and Accident investigation”. Uppdrag 
likaså inom sjukvård, olje- -och rederi-branschen.

Genom yrkeslivet starkt internationellt aktiv och deltagit 
i mängder arbetsgrupper inom NATO och övriga internatio-
nella militärpsykologiska organisationer. Varit President för 
EAAP (European Association for Aviation Psychology) under 
sex års tid med ackreditering av ”Aviation Psychologists and 
Human Factor Specialists”

På hemmaplan fd ordförande (10 ÅR) för Yrkesföreningen 
inom A-O, Psykologförbundets förbundsstyrelse en mandat-
period och ett antal år anlitad som granskare av specialistar-
beten. 

Ser nu fram emot nya ut-
maningar inom ”Seniorför-
eningen” och tycker att det 
skall bli både roligt och sti-
mulerande att återse och ar-
beta med gamla kolleger.  

Gift med Martin fd FV- 
pilot och SAS-kapten. Idag 
vid 73 års ålder insjuknad i 
Alzheimer.

Mor till fem idag vuxna 
barn. Alla gifta med egna fa-
miljer (13 barnbarn).
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Den nya styrelsen

Sven-Erik Dahlgren
Jag föddes under brinnande världskrig i en förort till Göte-
borg. Pappa var ingenjör och mamma var hemmafru. Gick 
7-årig folkskola. Därefter realskola i Göteborg i 3 år. Och där-
på pojkläroverk i Göteborg fram till 1963 då jag tog studenten. 
Sedan följde 1 års militärtjänstgöring. Och sedan visste jag 
inte vad jag skulle göra. 

Började läsa på universitetet, litteraturhistoria, statskun-
skap innan jag fastnade för psykologi. Efter att ha läst några 
terminer började jag ett vikariat som socialsekreterare. Detta 
jobb intresserade mig och jag stannade flera år. Det var barna-
vård, nykterhetsvård, socialhjälp m.m.

Gifte mig 1970 och är fortfarande gift. Vi har fått 3 barn. 
Efter några år dök en möjlighet upp: att studera halvfart till 

psykologexamen. Jag sökte och kom in. Blev klar med utbild-
ningen 1980. 

Fortsatte arbeta inom socialtjänsten och det visade sig då 
att utbildningen vidgade mina perspektiv i yrket. Det gjorde 
mig motiverad att fullfölja med PTP vilket jag gjorde och blev 
klar med legitimation 1992.

Började arbeta som psykolog 1993 med barnhabilitering. 
Fördjupade mig samtidigt i neuropsykologi. Fick sedan en 
tjänst som skolpsykolog 
1994 och har därefter 
fortsatt inom detta områ-
de i olika kommuner. Har 
kunnat fortsätta på deltid 
ända tills jag blev 75 år.

Ett annat område som 
intresserat mig är som 
psykolog vid vårdcentral. 
Studerade Hälsopsyko-
logi i Göteborg 2007 och 
arbetade deltid på en 
vårdcentral i 3 år. 

Alingsås 2019-08-16

Margreth Reiniusson
Verksam som psykolog sedan 1970-talet och med vidareut-
bildningar inom organisation, ledarskap och grupprelationer 
i Sverige, USA och Storbritannien. Har arbetat inom både psy-
kiatri och som skolpsykolog. Mitt intresse har alltid varit att 
bygga upp nya verksamheter och jag har haft förmånen att få 
engagera mig i utformandet av bland andra Migrationsverket, 
Kriminalvårdens frivård, Brottsförebyggande rådet, Samhall, 
Elevhälsan, lednings- och finansieringssystem för utbildnings-
sektorn och kvalitetssystem för äldreomsorg. Sedan 1988 har 
jag haft olika offentliga chefsuppdrag. Jag har också varit privat 
verksam som VD för det norrlandsbaserade psykologföretaget 
Y-resurs AB och varit konsult och initial styrelseledamot i ny-
starter av psykologkonsultföretag.

Styrelseuppdrag har inspirerat och förutom uppdrag som 
ledamot i privata företag med olika typer av verksamhet, allt 
från etikettindustri till bostadsförmedling, har jag varit leda-
mot i regional bankstyrelse, i KY- utbildningar, Rotary och ett 
otal kultur- och samfällighetsföreningar. Numera tar jag det 
lugnt med styrelseuppdrag och förutom att arbeta inom seni-
orföreningen är jag bara vice ordförande för Förbundet huma-
nisternas Stockholmsavdelning.

Sedan 1980-talet har jag även drivit privat verksamhet i mitt 
företag PsiMa. Numera tar jag bara uppdrag som seniorkon-
sult och stöd till yngre kollegor men har tidigare haft många 
utbildningsuppdrag för skolledarsektorn, inom krishantering 
för Falck Healthcare och som handledare för psykologer och 
chefer i olika verksamhe-
ter.

Vad gör jag när jag 
inte jobbar? Jagar älg, går 
med röjsåg i skogen, kör 
traktor, odlar grönsaker, 
mockar i stall och hund-
gårdar – och regisserar 
en och annan nyårsrevy. 
Och läser – årets favoriter 
är Hararis 21 tankar om 
det 21:a århundradet och 
Lindenforś  Det kultu-
rella djuret.  

Inom Seniorföreningen är jag intresserad av att upprätthål-
la och utveckla seniorpsykologers nätverk samt pensionerade 
psykologers ekono-
miska villkor och 
förutsättningar 
för att använda sin 
kompetens och sin 
erfarenhetskun-
skap utifrån sin 
professionella gär-
ning. 

OBS! NOTERA DAGEN!
Årsmöte med studiedag hålls i Lund  
den 22 april 2020.  
Kallelse kommer i nästa e-tidning.
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Redaktören är adjungerad till styrelsen.
I det här numret av SeniorPsykologen debuterar jag som redak-
tör. Det känns som en rejäl utmaning; ansvarsfullt, spännande 
och lärorikt. När jag fick frågan om att ta över efter Birgitta 
Rydén hade jag en mycket dimmig uppfattning om vad arbetet 
innebar. Nu har jag fått gå en tid vid hennes sida och har blivit 
djupt imponerad över hennes kompetens, överblick, systema-
tik och energi. Det kommer att ta tid innan jag kommer i när-
heten av hennes förmåga, om jag alls kommer därhän. Under 
tiden får jag be om överseende för mina brister. 

Det jag mest ser fram emot i detta arbete är dialogen med alla 
de kloka, roliga, livserfarna människor jag upptäckt finns i 
denna förening! Jag hoppas att det blir en dialog som landar i 
tidningen med inlägg av olika slag. Debattartiklar, essäer, re-
censioner, insändare, dikter – sätten att uttrycka sig kan varie-
ra, men huvudsaken är att rösterna blir hörda. De perspektiv 
och den överblick som finns bland Seniorpsykologernas med-
lemmar är ofta det jag saknar i annan press, där dagsländor 
och ensidiga vinklingar får breda ut sig.

En kort presentation av mig själv är nog på plats. Jag föddes i 
Stockholm, men tog min psykologexamen i Lund. En praktik 
på Arbetspsykologiska Utvecklingsgruppen bekräftade mitt 
val att inrikta mig inom arbetspsykologin. Jag blev fångad 
av hur en tidsmässigt rätt begränsad insats från en psykolog 
kunde ge en vilsen individ helt nya impulser och öppna dör-
rar för ett långsiktigt givande arbets- och yrkesval. Inte minst 
kunde insatsen ha avgörande betydelse när valsituationen var 
påtvingad och valmöjligheterna av olika skäl var begränsade. 
De flesta av oss tillbringar ju större delen av vår vakna tid i 
relation till arbete, och att arbetets krav och möjligheter står i 
samklang med individens resurser och utvecklingsmöjligheter 
kan ha avgörande betydelse för livskvaliteten. Även om mitt 
eget arbetsliv i vanlig ordning har haft både uppförsbackar och 
nedförslut har jag aldrig ångrat detta val. 

När ett riksdagsbeslut år 1980 förde in arbetslivsinriktad väg-
ledning och rehabilitering under statligt huvudmannaskap 
hamnade jag på Arbetsförmedlingen, där jag sedan stannade 
kvar större delen av mitt yrkesverksamma liv. Under de kom-
mande decennierna arbetade vi psykologer i allt större ut-
sträckning med individer som vuxit upp i andra kulturer och 
kommit till Sverige antingen som arbetskraftsinvandrare eller 
flyktingar. Deras behov att hitta en förankring i svenskt yrkes-
liv var stort, men som yrkeskår var vi dåligt förberedda på att 
hitta och värdera kompetenser som inte var utvecklade i ett 
svenskt sammanhang. Jag gjorde därför en utstickare till fors-
karvärlden, för att lära mig mer. Rätt sammanhang för detta 
hittade jag i Göteborg, på pedagogiska institutionen. 

Så småningom resulterade det hela i en avhandling; Immigrant 
Groups and Cognitive Tests. Validity Issues in Relation to Voca-
tional Training. Det var tillfredsställande att kunna konstatera, 
att för individer med grundläggande skolgång av västerländsk 
typ var skillnaderna i sättet att strukturera kognitiva uppgif-
ter inte större än att våra gängse tester kunde anses ge rim-
ligt valida mått på samma funktion. Testens prognosförmåga 
mot svenskt arbetsliv var också likartad. De stora skillnaderna 

Ny redaktör för SeniorPsykologen
fanns naturligtvis i förmågan att hantera svenska språket och 
de var kanske större än jag inledningsvis trott. Det är en sak att 
lära sig hantera ett nytt språk i vardagligt tal, en helt annan att 
tyda faktatexter och uttrycka komplexa sammanhang. Det blev 
också tydligt att jag delade svårigheterna att värdera invand-
rarnas kompetens när det gällde svenska språket med många 
psykologkollegor. Invandrarna blev konsekvent övervärderade 
när det gällde verbal förmåga, men tyvärr inte fullt ut bedömda 
i nivå med sin logiska kompetens. Möjligen hänger detta ihop. 
Det är svårt att värdera en individs problemlösande förmåga 
när språket är torftigt. Det var också sorgligt – men kanske inte 
oväntat – att konstatera, att invandrarna inte fick anställning i 
nivå med sina resurser.  Den sista tiden på Arbetsförmedlingen 
arbetade jag med att föra ut validerade testmetoder till psyko-
loggruppen på drygt 300 personer. 

Under dessa år hade jag också förmånen att tillsammans med 
vår ordförande Gunvor, vår numera tyvärr bortgångna vice 
ordförande Ulla-Britt Selander och Åke Jönsson, en kollega 
från Arbetsförmedlingen, skriva en lärobok där vi försökte 
sammanfatta den rika kunskap som finns när det gäller möj-
ligheterna att i en arbetspsykologisk utredning ge en individ i 
en valsituation redskap att göra konstruktiva val. 

Numera är jag pensionär, och det är en tillvaro med helt nya 
möjligheter och begränsningar. Det är fantastiskt att fritt råda 
över sin tid, upptäcka nya intressen och knyta tillbaka till tidi-
gare, som ibland fått stå tillbaka. Men det är också en tid där 
man måste lära sig hantera förluster av olika slag. Det kan vara 
förluster av kära vänner och bekanta, men också förluster av 
resurser och funktioner, som tidigare var självklara. Det här 
är ju villkor som vi alla delar, och jag skulle gärna se att vi får 
ta del av varandras erfarenheter. Därtill ska SeniorPsykologen 
naturligtvis som tidigare bjuda på intressanta artiklar från 
psykologins värld, utblickar i vad som händer i vårt yrkesom-
råde och inblickar i kretsarnas verksamhet.

 ▶ Ann Valentin Kvist   
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Våren 2019 arrangerade IHPU i samarbete med Psykologförbundet Psykologikonferensen 
2019. Konferensen vände sig till alla som studerar, forskar och praktiserar psykologi och 

hade ” evidens och etik i praktiken” som övergripande tema. Gunilla Eriksson  
rapporterar från två intressanta föreläsningar .  

Föreläsare fil. dr. Maria Brandebo,  
Försvarshögskolan
Maria Brandemo är forskare på försvars-
högskolan och har tillsammans med Sofia 
Nilsson och Gerry Larsson skrivit boken 
Destruktivt ledarskap, utgiven på Student-
litteratur 2018.  

Det finns idag ett paradigmskifte inom 
ledarskapsforskningen. Tidigare fanns 
ett antagande om att ledarskap är liktydigt 
med att göra rätt saker. Idag anser man att 
det finns autentiska påverkansprocesser 
mellan ledare och underställd som präglas 
av både positiv och negativ dynamik. Miss-
lyckat ledarskap beror i större utsträckning 
på oönskade kvaliteter än avsaknad av 
goda karaktärsdrag. En negativ helhetsbe-
dömning görs mot basis av ett framträdan-
de misstag eller ett negativt karaktärsdrag.

Sociala relationer i grupper
I en grupp är behovet av att undvika dåliga 
sociala relationer större än behovet av en 
god social interaktion. Att lära sig något då-
ligt om en ny bekantskap väger tyngre än att 
lära sig något positivt. Negativa beteenden 

Föreläsare är Helena Simonsson leg psyko-
log och specialist i klinisk psykologi. Hon 
tilldelades pris på Psykologikonferensen 
för utmärkt skrivet specialistarbete inom 
ramen för specialistutbildningen. Hennes 
arbete finns att hämta på https://www.psy-
kologforbundet.se/Specialistutbildning/
Om-specialistutbildningen/specialistarbe-
tet2/ Helena Simonsson har gjort en kva-
litativ studie med 10 verksamma legitime-
rade psykologer på BUP.

Teoretisk bakgrund
Barn med föräldrar med psykisk ohälsa är 
en riskgrupp för att utveckla egen psykisk 
ohälsa. Definitionen av psykisk ohälsa va-
rierar från svåra psykiatriska tillstånd till 
olika former av mildare symptom. Ungefär 
20 procent av alla vuxna lider av psykisk 
ohälsa. Det finns en svensk studie som 

visar att sex procent av barn födda 1987–
1989 hade en förälder som innan barnet 
fyllt 18 år vårdats inneliggande på grund 
av psykisk sjukdom. En norsk studie visar 
att barn i den norska populationen har 
minst en förälder med psykisk ohälsa.

I sitt arbete har Helena Simonsson ut-
gått från stress och sårbarhetsmodellen. 
Enligt den finns tre typer av faktorer som 
spelar in om ett barn skall utveckla psy-
kisk ohälsa. 

Barnet egen motståndskraft. Psykisk 
ohälsa hos en förälder är en riskfaktor. 
Det finns även skyddande faktorer som en 
välfungerande förälder, skola och socialt 
nätverk. Det som kan påverkas negativt av 
en förälder med psykisk ohälsa är föräld-
erns samspel med barnet. Anknytningen 
kan också påverkas negativt.  Förälderns 
omvårdnadsförmåga har störst betydelse 

smittar i större utsträckning än positiva.

Destruktivt ledarskap
Destruktivt ledarskap är en process, där 
en grupps eller en individs aktiviteter, 
erfarenheter eller relationer upprepade 
gånger och över en länge tid påverkats av 
sin ledare, på ett sätt, som uppfattas som 
fientligt eller hindrande. 

Det är också en ledares systematiska 
och upprepade beteende, som kränker/
bryter mot/överträder organisationens le-
gitima intressen genom att underminera/
sabotera organisationens mål, uppgifter, 
resurser och effektivitet, samt påverka mo-
tivationen, välmående och arbetstillfreds-
ställelsen hos underställda. 

Ett destruktivt ledarskap består av be-
teenden som är riktade mot organisation 
och/ eller medarbetarna.  Det består av ak-
tiva och passiva beteenden. Det sker upp-
repade gånger över tid. Intentionen saknar 
betydelse. Resultatet är centralt och inklu-
derar även handlingar som inte är menade 
att skada. 

Destrudo-L är ett mätinstrument som 

utarbetats av svenska forskare. Mätinstru-
mentet avser att mäta destruktiva ledarbe-
teenden och är från början utvecklat för 
militärt ändamål, men lämpar sig även för 
civila ändamål. Det kan användas i med-
arbetarundersökningar och individuell 
ledarutveckling.

Aktiva och passiva destruktiva 
ledarbeteenden
Aktiva destruktiva ledarbeteenden 
Ledaren beter sig arrogant och orättvist.  
Hen har också överkrav på sina underställ-
da. Konsekvenserna blir att hen fördum-
mar sina anställda, uppträder arrogant, 
behandlar personer olika och är otrevlig. 
Ledaren använder sig av hot och bestraff-
ningar. Det innebär att hen visar aggres-
siva tendenser, straffar underställda som 
gör fel eller inte når uppställda mål. Hen 
använder sig också av hot för att få sin vilja 
igenom och ställer orimliga krav.

Passiva destruktiva ledarbeteenden
Ledaren förhåller sig passiv och feg. Hen 
ter sig, otydlig och rörig. Hen vågar inte 

Destruktivt ledarskap

Psykologers upplevelse av barn och behandling inom barn 
och ungdomspsykiatrin vid psykisk ohälsa hos förälder

för barnets anknytningsutveckling.

Föräldraförmåga 
Föräldraförmåga innebär att uppfylla 
barnets grundläggande behov, skydda, visa 
känslomässig värme, stimulera och vara 
stabil. Föräldra-barnrelationen fungerar 
sämre vid psykisk ohälsa hos förälder. 
Föräldraförmåga och föräldra-barnre-
lationen är de viktigaste faktorerna som 
påverkar barnets välbefinnande.

Omvända roller
Barn kan känna ansvar, oro, skam och 
skuld och berättar inte för andra om hem-
situationen. Det är också vanligt med 
omvända roller, barnet tar hand om sin 
förälder med ohälsa. Det innebär även att 
barnet kan ansvara för förälderns mående, 
hemmet och syskon. Det finns en risk för 

https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Om-specialistutbildningen/specialistarbetet2/
https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Om-specialistutbildningen/specialistarbetet2/
https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Om-specialistutbildningen/specialistarbetet2/
https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Om-specialistutbildningen/specialistarbetet2/
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konfrontera andra. Hen visar sig inte 
bland i sina underställda, visar inte enga-
gemang och tar inte tag i saker. Hen är osä-
ker i sin roll, dålig på att strukturera och 
planera. Hen kan ge otydliga instruktioner 
och uppträda förvirrat.

Egoinriktad falska destruktiva 
ledarbeteenden

Det innebär att ta åt sig äran av underställ-
das arbete. Att sätta sina egna behov fram-
för gruppens. Att inte lita på sina anställda 
och inte hålla sina löften.

Konsekvenser av dåligt ledarskap
Destruktiva ledare kan uppnå resultat, 
men i vilken omfattning nås de resultat 
som faktiskt eftersträvas? Konsekven-
serna kan vara komplexa. Antalet gensvar 
på destruktivt ledarskap kan vara många. 
Organisationens system för att hantera 
destruktiva handlingar kan få djupgående 
konsekvenser för den enskilde. 

Medarbetare till en destruktiv ledare
Medarbetare har en mer negativ syn på hela 
organisationen, de har lägre tillit till leda-
ren, medarbetare, högre chefer och övriga i 
organisationen. De mår sämre (stress, emo-
tionell utmattning), och presterar sämre. 
De har lägre arbetstillfredsställelse och har 
större benägenhet att lämna organisatio-
nen. Medarbetare som litar på sin chef rea-
gerar mer negativt på destruktivt ledarskap.

Passiva destruktiva ledarbeteenden 
verkar vara mer destruktiva än aktiva. 

psykisk ohälsa i vuxen ålder.

Inlärningsteori
En förälder som reagerar med ångest vid 
en situation leder till att oro väcks hos 
barnet och att situationen associeras med 
ångest. Föräldern kan förstärka barnets 
ångest genom ständig närvaro vid ångest-
väckande stimuli. Det är svårare för barnet 
att förbättras i sin ångeststörning om för-
äldrarna har liknande problem. Barn får 
även svårare med modellinlärning, när 
man har en förälder som inte klarar att ge 
god omvårdnad.

Genomförande av studien
Syftet med studien var att öka kunskapen 
om hur verksamma psykologer inom BUP 
upplever att barnet och behandlingsarbetet 
påverkas när det förekommer psykisk ohäl-
sa hos föräldern. Den metod som användes 
var en kvalitativ studie. Tio legitimerade 
psykologer verksamma på BUP deltog. De 

fick svara på frågor angående barnet, för-
äldern, samverkan och behandling.
Resultat 
Det är en stor grupp barn till föräldrar 
med psykisk ohälsa, som är aktuella på 
BUP. Barn och behandlingsarbete kan 
påverkas negativt vid psykisk ohälsa hos 
föräldern.

Barnet kan bli mer oroligt, ansvarsta-
gande och skuldbelagt. Föräldern: Rela-
tionen mellan barn och förälder påverkas 
ofta negativt. Föräldraförmågan kan vara 
nedsatt, vilket kan försvåra upptäck-
ten av barnets problem och behandling 
av dessa. Föräldern som rollmodell kan 
vidmakthålla och försvåra läkning hos 
barnet. Samverkan: Familjerna har ofta 
flera vårdgivare inkopplade med olika pro-
blemformuleringar. Det finns ett ökat krav 
på att höja kvaliteten på teamarbete och 
samverkan. Behandling: Behandlingsar-
betet med barnet är ofta mer tidskrävande 
och det är svårare att få ett positivt be-

En stark gruppsammanhållning kan san-
nolikt minska effekterna av ett aktivt de-
struktivt ledarskap.

Vem utövar destruktivt ledarskap?
Personlighet: vissa personlighetsdrag hos 
ledare har visat sig göra en del individer 
mer benägna än andra att använda sig av 
destruktivt ledarbeteende. Det handlar 
om psykopater, narcissister eller "machi-
avellister".
Omständigheter som kan bidra: chefer 
som är stressade, överbelastade eller frus-
trerade.

Tolkning 
Situationer kan tolkas olika av chefer och 
medarbetare. En passiv osäker ledare kan 
avvakta med att handla, vilket kan tolkas 
som feghet från medarbetarna. En aktiv 
ledare som agerar snabbt, kan uppfattas 
som att han kör över medarbetarna. En 
chef som överlåter ansvaret till sina med-
arbetare, kan tolkas som oengagerad.  

Hur engagerar medarbetare 
destruktiva chefer?
Det finns flera strategier. Man kan foku-
sera på sina arbetsuppgifter och det som är 
positivt med arbetet. Man gillar läget. Man 
undviker att ge feedback eller konfrontera 
ledare. Man förekommer ledaren. 

Man kan även söka stöd, göra som man 
själv vill. Man kan konfrontera/ge feed-
back. Man kan hämnas, genom att ge igen 
eller göra ett sämre jobb. Medarbetaren 

kan fastna i kontraproduktivt beteende. 
Hen kan verka oengagerad, prestera dåligt 
och inte ta ansvar. Medarbetaren kan bete 
sig destruktivt gentemot organisationen 
som ett sätt att hantera en destruktiv le-
dare.

Om destruktivt ledarskap upptäcks ge-
nom medarbetarundersökningar, är det 
nödvändigt att arbetsorganisationen gör 
analyser och vidtar åtgärder för att för-
bättra arbetsplatsen.

Slutsats
För att en organisation skall fungera be-
hövs ett konstruktivt ledarskap där le-
darna och medarbetarna har bra relatio-
ner och där medarbetarna kan ledas på 
ett konstruktivt sätt, så att de kan utföra 
sina uppgifter på ett bra sätt.

Min egen reflektion är att organisatio-
ner behöver analysera noga om arbetsmil-
jöproblem uppkommer, för att försäkra 
sig om att det inte handlar om destruktivt 
ledarskap. Om man kommer till rätta med 
arbetsplatser med destruktivt ledarskap, 
kan en stor samhällelig vinst göras, med 
ökad produktion och minskat antal sjuk-
skrivningar.

 ▶ Gunilla Eriksson

handlingsutfall. Något som kan försvåra 
det hela är att behandlingsinriktningen 
har ändrats från familj till individ på BUP. 
Preventivt arbete: Om förälderns mående 
förbättras, bidrar det till ett mer fungeran-
de föräldraskap, vilket i sin tur förbättrar 
barnets psykiska hälsa.

Mina slutsatser och reflektioner gäl-
lande denna föreläsning är att man har 
mycket att vinna på att arbeta med föräld-
rarnas psykiska välmående parallellt med 
barnets. Av största vikt är också samarbete 
mellan BUP och vuxenpsykiatri, vilket 
idag sker i liten utsträckning. Man kan 
också fundera över att behandlingsarbetet 
på BUP numera  är mindre familjeinriktat 
och att föräldrarna därmed inte är lika in-
kluderade. Man kan därför missa en del av 
familjeperspektivet, som det kan vara vik-
tigt att belysa i behandlingsarbetet. 

 ▶ Gunilla Eriksson
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Västerbottenregionen 

Seminarium om 
könstillhörighet 
I våras gav jag ut en bok som bygger på 
mina många års erfarenhet som psyko-
log och akademisk lärare med särskilt 
intresse för genusfrågor och feminis-
tisk psykologi. Boken heter  ”Könstill-
hörighet: förklaringar, normer, be-
tydelser” och är utgiven av Natur & 
Kultur. För att uppmärksamma boken 
bjöd Institutionen för psykologi vid 
Umeå universitet den 4 oktober i år in 
till ett seminarium i form av ett samtal 
om boken mellan mig och en kollega, 
Stefan Björk. Seminariet var mycket 
välbesökt. Bland annat deltog många 
av de Umeå-baserade medlemmarna i 
Seniorpsykologerna, vilket gladde mig 
särskilt. Även en hel del studenter deltog, 
vilket gav seminariet en ovanligt stor 
åldersspridning bland deltagarna. Det 
uppskattade jag verkligen, eftersom jag 
tycker det är viktigt att de yngre i kåren 
inte tappar kontakten med oss äldre. 
Jag tror att samtalet om boken väckte 
intresse bland deltagarna och kanske till 
och med gav ett och annat att fundera 
vidare på.

 ▶ Eva Magnusson

Leg. psykolog och professor emerita i 
psykologi vid Institutionen för psyko-
logi, Umeå universitet.

OBS!  
Birgitta Rydén ger en recension och en 
sammanfattning av innehållet i denna 
bok längre fram i tidningen!

Norra regionens höstprogram

November
SAMTAL RUNT EN BOK
Hans Åberg leder samtal runt en bok 
som man reflekterar över. Man kan ha 
läst den innan eller också bara delta i 
samtalet.

Amos Oz: En berättelse om kärlek 
och mörker 1. utg. 2002 (Bonnier Pocket 
2016)

Hans Åberg skriver så här om boken:
Oz kommer att minnas dels som för-

fattaren som aldrig fick Nobelpriset, dels 
som gav korsordsskaparna en ny chans 

Östra regionen 

Referat från möte med seniorpsykolo-
gerna i Östra regionen den 21 februari 
2019

Psykologarbete hos 
Läkare i Världen
att arbeta som volontär, 
ett sätt att göra skillnad.

Äntligen var vi tillbaka på hemmaplan 
i Psykologförbundets lokaler på Vasa-
gatan i Stockholm! Efter en tid där vi 
träffats på andra ställen, bl a där vi bru-
kar ha vår traditionella jullunch i Ham-
marby Sjöstad och några studiebesök, 
så kom vi till en nyrenoverad och fräsch 
konferensvåning.

Psykologerna Lene Lindberg och 
Cecilia Malmström berättade om sitt 
arbete inom frivilligorganisationen ”Lä-
kare i Världen”. Vi var nog flera som inte 
kände till den här organisationen, kan-
ske känner vi mer till organisationen ” 
Läkare utan gränser”. 

”Läkare i Världen” grundades 1991 
som en del av organisationen ”Läkare 
utan gränser” och är nu en självständig 
frivilligorganisation. ”Läkare i Världen” 
kan bedriva sin verksamhet genom do-
nationer och gåvor, och har ett 90-konto, 
men alla som arbetar med stöd och råd-
givning är volontärer. Verksamheten i 
Sverige riktar sig till människor som är 
i behov av medicinsk vård, psykosocialt 
stöd och juridisk rådgivning. Målgrup-
pen är personer som saknar tillgång till 
subventionerad vård i Sverige, utsatta 
EU-medborgare och tredjelandsmed-
borgare. 

I Sverige är det mellan 1 000 – 2 000 
personer som på olika sätt får stöd och 

hjälp. Från början fanns verksamheten 
på hemlig adress, men numera är plat-
sen angiven och finns på 10 olika orter 
i Sverige. 

I Stockholm finns en mottagning som 
är öppen en kväll i veckan med medi-
cinskt, psykosocialt och juridiskt stöd 
och rådgivning. På den psykologiska 
mottagningen arbetar psykologer, psy-
koterapeuter och psykiatriker. Arbetet 
ska bedrivas utifrån vetenskap och be-
prövad erfarenhet, och ha en hög till-
gänglighet. Kontakten inleds med ett 
orienteringssamtal som följs av bedöm-
ning och ett första steg till guidad själv-
hjälp. Vid behov kan man remittera och/
eller hänvisa till specialistmottagningar, 
t ex Transkulturellt centrum. Det finns 
också viss möjlighet att ge psykologisk 
behandling.

Både Lene och Cecilia gav en fin 
bild av hur psykologarbetet kan kom-
ma dessa utsatta människor tillgodo, 
många som lever helt utan tillgång till 
vårt välfärdssamhälle, och som lever i 
rädsla och utsatthet. Det kan också gälla 
EU-medborgare som saknar europeiskt 
sjukförsäkringskort eftersom de inte är 
har tillgång till sitt lands sjukförsäkring. 

Men utifrån deklarationen om 
mänskliga rättigheter ska alla som vistas 
i landet ha tillgång till vård efter behov 
och detta är en av grundbultarna i orga-
nisationen ”Läkare i Världen”. 
Till sist finns ett yttrande kvar efter Le-
nes och Cecilias beskrivning av verk-
samheten. 

”Målet är att kliniken inte längre ska be-
hövas och att den därför ska stängas”.

 ▶ Ingela Palmér

till kortord med bara två bokstäver.
Det var en viktig läsning för mig, så som 
både som teolog och som psykolog. Det-
ta att få ta del av många “varv” av den 
judiska historien, av en författare som 
inte alls följde strömmen utan sade tvär-
temot vad en sann jude borde tycka och 
skriva. Det blev nästan som en deckare 
för mig att läsa.
Tid och plats meddelas senare

December
Torsdagen den 12 december klockan 12
JULLUNCH HOS Anita Olsson
Närmare detaljer meddelas senare.

Norra regionen 



21SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 4 - 2019

Södra regionen 

Händelser i regionerna

Höstutflykten 2019
Utflykten var väl-tajmad eftersom det på 
fredagen i samma vecka blev premiär på 
den nya dokumentärfilmen om Hasse 
Alfredsson och Tage Danielsson.

Den tappra lilla skara seniorpsyko-
loger som tagit sig till Tomelilla med bil 
eller buss samlades först på restaurang 
Smakbruket vid torget för en stärkande 
och god lunch.

Sedan begav vi oss till muséet.
Inför besöket måste man dock först in-
förskaffa billetten!

Seniorpsykologerna i södra regionen besökte den 4 september 2019 världens minsta 
filmmuseum tillika världens största Hasse & Tage-museum! 

Margot Bengtsson presenterade sin 
forskning kring högre utbildning i 
ett 50-årigt perspektiv, från 1950 till 
2000-talet.

1950-talet präglades av könssegre-
gering och patriarkal dominans. Pojkar 
och flickor blev som sina föräldrar av 
samma kön. Kvinnor blev modersiden-
tifierade medan män blev fadersidenti-
fierade. Fadern var familjeförsörjare och 
modern var hemmafru.

1970-talet innebar en kvinnorevolt 
och kvinnorörelse. Kvinnorna skulle 
inte bli som sina mödrar. De modersi-
dentifierade kvinnorna valde humanio-
ra och de fadersidentifierade kvinnorna 
valde naturvetenskap eller medicin. Fa-
miljebildningen innebar många olika 
konstellationer.

1990-talet innebar att jämställdheten 
utmanades. Självpsykologi som innebar 
ett individuellt perspektiv. “Skapa dig 
själv”. De går inte att relatera utbild-
ningsval till föräldraidentifikation. Fa-
miljekonstellationen innebär: två kar-
riärer och två försörjare-familjer.

2000-talet innebär en rad nya fråge-
ställningar: Finns det en konflikt mellan 
jämställdhet och könskonservatism frå-
gar Margot Bengtsson. Fokus är topp-

Seniorpsykologernas höstträff i Södra regionen inleddes med att Margot Bengtsson, docent i psykologi vid Lunds Universitet och 
Marie Bergström, universitetslektor och leg psykolog vid Lunds Universitet föreläste med den intressanta rubriken:

Vad gör pojkarna när flickorna presterar?

Väl inne i den minimala lokalen fick 
vi ta del av smakprov från många av 
Svenska Ords filmer: Äppelkriget, Ägg-
get är löst, Picassos äventyr och många 
andra. Där finns också LP-skivor med 
Lindeman och andra figurer.

Nedan syns en avgjutning av Has-
ses näsa (No.1 i Nasoteket), en så kall-
lad Spilleslips (för bättre kalas) och en 
rumpnisse som förstås undrar vaffö vi 
gör på detta viset.

Eftermiddagen rundades sedan av 
med ett besök på caféet som ligger i det 
gula huset på översta bilden. Vi köpte 
kaffe och billett-försäljaren bjöd oss på 

prestationer. Hjärnforskning och neuro-
psykologi är i fokus. Kvinnor dominerar 
på högre utbildningar. Kommer familje- 
och föräldraidentifikationen att få ökad 
betydelse? Margot funderar också kring 
vad den ökade digitaliseringen i samhäl-
let kommer att betyda för den högre ut-
bildningen.

Marie Bergströms fokus låg på ung-
domarna. Hon refererade till en under-
sökning där pojkarna var aktiva och tog 
plats under lektionen. Pratade mycket 
och gav intryck att vara intresserade. 
Flickorna intog en mer tystlåten posi-
tion. För att inte bli påverkad av detta 
fick studenterna göra en anonym tenta. 
Det visade sig att pojkarna hade sämre 
resultat än flickorna. Marie tog också 
exempel från LTH där miljön är mans-
dominerad. De kvinnliga studenterna 
hoppar av i en större utsträckning än vad 
som sker inom andra utbildningar. En 
möjlig förklaring kan vara att kvinnorna 
inte får några förebilder i denna miljö.

Marie nämnde också högskoleprovet 
som tidigare gynnade män och fick gö-
ras om. Idag gynnar det medelklassens 
pojkar och flickor. När det gäller högre 
utbildning har kvinnorna dominerat 
inom olika områden  på universitetsut-

bildningarna. Idag är det jämnare köns-
fördelning mellan män och kvinnor på 
läkarutbildningen. Psykologutbildning-
en har tidigare haft 1/3 pojkar och 2/3 
flickor. Även där har en viss utjämning 
skett. Fortfarande är 75% av professorer-
na män i den akademiska världen.

Var tar pojkarna som inte går ut gym-
nasiet vägen? Denna fråga väckte en 
intressant diskussion. Killarna mår bra 
framtill att de inte kommer in någon-
stans. Men vad händer med dem sen? I 
diskussionen fanns funderingar kring 
klasstillhörighet, skolutvecklingen som 
skett sedan 90-talet, segregation och 
mängden av fria val. Hur har detta på-
verkat flickorna respektive pojkarna? 
Svaren får sökas vidare genom ny forsk-
ning.

 ▶ Ewa Palmér-Wikdahl

kakor som kompensation för att han 
kom lite sent för att släppa in oss. I caféet 
finns också en liten shop där man kan 
handla t.ex. DVD-boxar med Hasse & 
Tage-filmer.

Vid kaffebordet utvecklades och in-
vecklades snart ett flertal diskussions-
teman med utgångspunkt i såväl upp-
levelser från muséet som den aktuella 
samhällssituationen jämfört med den på 
Hasse och Tages tid (läs ”den i vår ung-
dom”).

 ▶ Göran Skogman
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BOKANMÄLAN
Det är med glädje som jag skriver om två böcker utgivna i år, 2019 och författade av två medlemmar i vår förening. 

Besvärliga människor vänder sig till ge-
mene man, till oss med psykologiska 
kunskaper, till människor med intresse 
för psykologi och relationer och inte 
minst till dem som är fast i ansträngda 
relationer. Det är lätt att anta en offer-
roll, fastna i den och känna sig kränkt 
– med inte sällan en uppgivenhet som 
följd. Det är detta som Thomas Silfving 
vill komma åt, både benägenheten att 

skylla ifrån sig, lägga skulden på den an-
dre eller ge upp. Visst har vi erfarenhet 
av besvärliga människor – de dyker upp 
litet varstans i samhället. Inte minst på 
högsta politiska nivå. Och vi som psy-
kologer bär på många exempel från vår 
praktik av svåra och låsta positioner 
människor emellan.
Författaren påpekar att ibland förekom-
mer helt låsta lägen då man reellt blir 
ett brottsoffer. I sådana situationer kan 
det tyckas närmast naivt att föreslå ett 
annorlunda förhållningssätt. När man 

är brottsoffer ”på riktigt”, offer för cy-
niskt och maktfullkomligt agerande och 
grova brott, då hjälper det sällan hur jag 
själv beter mig. I sådana omständigheter 
får man skador på djupet.

Men det finns många svåra lägen, där vi 
skulle kunna ta några steg utanför vår 
sårade och kränkta känsla och se på den 
andre, vad hen är offer för och fundera 
över våra egna reaktioner. Det är till 
hjälp att kunna lyfta sig över skuldbe-
läggande och känslor av orättvisa och 
hämnd. Resonemangen i boken kan 
hindra oss från att hamna i bitterhet – 
ack så vanligt förekommande och så de-
struktivt både för personen själv och för 
hens omgivning.

Boken börjar med en citerad bön av 
Isaac Bashevis Singer:
Min Gud, bevara min tunga för onda ord, 
mina läppar för bedrägligt tal. Må min 
själ tiga inför dem som smäda mig, må 
den vara som stoft inför allt sådant ...
Omintetgör skyndsamt deras planer och 
stäck deras anslag, vilka ha ont i sinnet 
mot mig   

Citatet ger bokens inriktning. Den 
börjar med En liten läsanvisning där 
författaren påpekar hur utbredd 
offerrollen är i journalistik och 
rapportering som ibland nästan 
frossar i hur mycket elände som 
finns runtom i vår värld. Och detta 

parat med letandet efter en syndabock. 

Boken omfattar fyra avsnitt: Inledning, 
med sexton avsnitt, distinkta korta ka-
pitel, som ger exempel på besvärliga 
människor: den som lägger över allt 
negativt på sin nästa, energitjuven, den 
man ständigt hamnar i konflikt med, 
näthataren och många andra. Här bely-
ses också hur jag själv blir en besvärlig 
människa när jag fastnar i en sådan re-
lation: med skuldbeläggande, passivitet 
och brist på ifrågasättande, smitandet 
från eget ansvar, svarslöshet m.m. Om vi 
istället tar ett eget ansvar så leder detta 

till någon form av handling: avsluta rela-
tionen, förändra relationen, reagera an-
norlunda.

Det andra avsnittet heter Personlighets-
störningar. Åtta olika personlighets-
störningar beskrivs, bl.a. narcissistisk 
personlighet, borderlineproblematik 
och paranoid läggning. För en klinisk 
psykolog är igenkänningsfaktorn tydlig 
men för lekmannen kanske denna in-
delning kan bli svårgripbar. Här kanske 
ett annorlunda sätt att ge typexempel på 
maktproblematik, känslomässig obe-
härskning, manipulativa drag, egocen-
tricitet och paranoid läggning hade va-
rit mer överskådligt och lättillgängligt. 
Men det är en god ambition att ge för-
klaringar till vad som kan ligga bakom 
svåra beteenden.

Det tredje avsnittet Offerillusionen eller 
”stackars jag”. Här ställs vi inför alter-
nativa förhållningssätt i mötet med den 
som ser sig som offer och gärna utnyttjar 
sitt upplevda underläge för känslomässig 
utpressning. Nio olika infallsvinklar på 
offerrollen ger många tankeställare.

I fjärde delen Ett alternativt synsätt re-
sonerar författaren kring det personliga 
ansvaret. Han frågar sig vart detta har 
tagit vägen i vår nutid. ”Ansvarsfulla 
människor … skyller inte på någon. Inte 
ens på sig själva” (sid 131).  

Boken slutar med ett värmande tilltal 
från författaren: 
“Kanske borde jag tillägga att jag är fullt 
medveten om att det finns verkliga offer: 
som verkligen levt under avskyvärda om-
ständigheter som får både dig och mig att 
undra hur de kunnat klara sig med livet i 
behåll. De känner nog snarare tacksam-
het, både för att de har överlevt och för 
livet självt. Tacksamhet får anses som en 
av de mest värdefulla och uppskattade 
mänskliga känslorna …”
Läs boken! Den ger många tankar!

Besvärliga människor
OFFERROLLEN AVKODAD – Lär dig hantera besvärliga människor
Thomas Silfving, Lava förlag 2019. 
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Boken engagerar och bygger på stor erfa-
renhet och kunskap. Eva Magnusson är 
professor emerita vid Umeå universitet 
och har innehaft den enda professuren 
i genuspsykologi i vårt land. Författaren 
frågar vad det är, inom forskning, i sam-
hällsdebatter, i möten med människor 
som triggar ispelsättandet av könstill-
hörighet? Kanske att författarens kun-
skaper och erfarenheter som psykolog 
bidrar till att ge liv åt teoretiska reso-
nemang. Hennes många möten med 
studenter runtom på våra lärosäten och 
deras frågor har varit en stor inspira-
tionskälla till boken. 

Bokens fyra delar, granskar var-
dagstänkande och forskning, om hur 
ispelsättandet av könstillhörighet sker. 
Principer, normer och orsaker till ispel-
sättandet granskas. Vi ges en genom-
gång av språkliga begrepp, fokusering på 
vår benägenhet att kategorisera, ögon-
öppnande förslag i synen på forsknings-
frågor och hur vi ska bli bättre när vi ar-
gumenterar kring kontroversiella frågor. 

Påbud om ispelsättanden 
av könstillhörigheter 
Påbud är kulturella företeelser, dik-
tat, föreskrifter, lagar m.m., påbud om 
skillnader mellan kvinnor och män har 
rötter långt tillbaks i historien. Genom 
lagstiftning och nya regelsystem har 
tydliga förändringar skett i vårt land. I 
rikspolitik och offentlig verksamhet har 
ojämlikhet i maktstrukturer radikalt 
förändrats, men inom privat närings-
liv och börsnoterade företag är fördel-
ningen ojämnare. Kanske finns det här 
illegitima påbud som påverkar? I både 
vetenskap, religion och samhälle har det 
i historien funnits misogyna strömning-
ar. Kvinnan har setts som moraliskt un-
derlägsen, som fresterska. Samtidigt har 
det ställts hårdare skötsamhetskrav på 
kvinnan. Kontrollen av kvinnans sexu-
alitet gällde bl.a. risken för utomäkten-
skapliga barn – i traditionellt patriarkala 
samhällen går arvet längs fädernelinjen. 

Förändringar och 
kvardröjande påbud
Kvinnor uppmanas numera att utbilda 
sig inom tidigare manliga domäner. 

Men männen, uppmuntras de i lika hög 
grad ta sig till en värld som betraktats 
som kvinnlig? Historiskt kända mönster 
upprätthålls: nutida kroppskorrigering-
ar som bröstimplantat och stilettklackar 
kan ses som en fortsättning av de åtstra-
mande korsetterna och råden till kvin-
nan om stillasittande etc. Och män har 
fortfarande högre löner vid samma ar-
betsinsats. 

Vilka principer styr ispelsät-
tandet av könstillhörigheter
Fler mödrar än fäder tar hand om sina 
små barn. Varför? Både i forskning och 
i vardagstänkandet reducerar vi för att 
kunna greppa ett sammanhang. Kon-
sekvenser av reducerande förklaringar 
präglar människosyn och upplevelse av 
mening.

Förklaringar som att det är ”något 
biologiskt inre”, ges moderskap, två-
könsmodell, heterosexualitet och tra-
ditionella mönster. Feministiska neu-
ropsykologer och evolutionsbiologer 
varnar för neurosexism: att fördomsfulla 
föreställningar om kvinnor och män 
tillåts styra hypoteser och slutsatser i 
forskningsprojekt. 

”Det är något psykologiskt inre”
Fram till mitten 1800-tal sattes könstill-
hörighet i spel av religion, tradition och 
moral. Vilka förklaringsgrunder styr oss 
idag? Vi har fått nya begrepp att förhålla 
oss till: omedvetet, försvarsmekanis-
mer, komplex, inre konflikter, beting-
ning, attityder, intelligens, utveckling, 
anpassning-missanpassning, kognition, 
familjerelationer, gruppdynamik, mas-
kulinitet, femininitet. En psykologisk 
intimsfär har skapats: rädslor, tidiga er-
farenheter, ångest, attityder, relationell, 
konflikter, förföljelsekänslor, önskning-
ar, begär, fantasier, skuldkänslor.

Det motsatta könet
– ett uttryck som tidigare ofta hördes. 
Kvinnliga psykologiforskare på 1960-ta-
let ville studera likheter och förmågor 
hos båda könen. Biologiska karakteris-
tika som penis, bröst och livmoder anses 
som tecken på kategorisk skillnad, dvs 
ingen overlapping mellan grupperna – 

men inte heller 
detta är själv-
klart. 
Vilka skäl har 
människor till 
varför de beter 
sig och hand-
lar som de gör, 
hur tolkar de 
sina handlingar 
och val? Vad har 
människor för mo-
tiv? Tolkande för-
klaringar ger rätt-
visare bedömning 
av ispelsättandet av 
könstillhörighet. 

Kön i tal och tanke 
I senare delen av boken ger författaren 
oss en ordbok. Varför säger vi kvinnlig 
civilingenjör men inte manlig? Varför 
säger vi manlig sjuksköterska och inte 
kvinnlig? Och hur tänker vi när vi hör 
att någon är gruvarbetare, civilingenjör, 
kirurg, pilot? Och när vi hör att någon 
är förskollärare, barnsköterska, sjukskö-
terska, sekreterare? Vi får följa utveck-
lingen av pronomina hen och en och 
tänka över könsidentiteter bortom två-
könsmodellen. 

Och så förs ett resonemang kring 
människans behov av kategorisering. 
Kategorisering pågår ständigt. Det är 
snubblande nära att kategoriseringen le-
der in i fördomsfullhet och värdering av 
att vara ”rätt”. 

Verktyg i vardagen
Hur lär vi oss att ”tänka från utsidan”. 
Både i forskning och i vardagslivet behö-
ver den egna tankestilen kunna osäkras, 
att kunna släppa taget om den ”självkla-
ra” sanningen. Det är i krocken mellan 
osäkrade tankestilar som en förändring 
i synsätt och tänkande kan ske. 

Boken avslutas med ett resonemang 
kring argumentation. För att åstadkom-
ma förändring behöver vi kunskaper – 
och förmågan att föra fram dessa. Hur 
finner vi sakliga argument i mötet med 
tvivlare och motståndare, argument som 
konstruktivt öppnar upp för ett djupare 
synsätt och utvecklingsmöjligheter? Hur 
lär vi oss att argumentera fredligt? 
En läsvärd bok som jag hoppas blir själv-
klar på psykologutbildningen och ett 
måste i lärar- och juristutbildningar och 
i utbildning till olika vårdyrken.

 ▶ Birgitta Rydén 

KÖNSTILLHÖRIGHET
FÖRKLARINGAR, NORMER, BETYDELSER 
Eva Magnusson, 2019. Natur & Kultur



”Sedan maj 2019 har sju nya medlemmar tillkommit. 
Följande nya medlemmar hälsas välkomna:

Medlemsinformation

Hur gör man för att bli medlem i vår förening?

Gå in på Psykologförbundets hemsida www.psykologforbundet.se med ditt medlemsnummer
(se baksidan av Psykologitidningen). Klicka på Seniorpsykologerna och på: att bli medlem

Skriv ditt namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. Medlemsregistret skickar ut en
betalningsavi med medlemsavgiften 150 kronor/år och du är därmed medlem.

Flera medlemmars e-postadesser och telefonnummer har upphört att gälla. Du kan själv ändra och 
kontrollera medlemsuppgifterna via psykologförbundets hemsida. Obs! Uppdaterad e-postadress är 
ett måste för att få nättidningen som skickas ut via e-post till samtliga medlemmar med början 2019.

Medlemsansvariga
Norra regionen: Gunilla Eriksson erigun57@gmail.com 018-46 98 91, 076-241 24 49
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

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund

Erngrund Karin Stockholm
Forsström Britta Stockholm
Allwood Teresa Göteborg
Backenroth Gunnel Stockholm

Backenroth Jan Skövde
Eriksson Monica Skanör
Thörne Eva Stockholm”

Gunvor Bergquist, ordförande.  
Torp, Alingsåker 1, 461 98 Trollhättan 
070-783 11 44  
gunvor.bergquist01@gmail.com
Lars Ahlin, vice ordförande. 
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 alt. 076-241 24 49 
erigun57@gmail.com
Britt Wiberg 
Herrgårdsgatan 11, 913 35 Holmsund 
070-508 81 37 
britt.m.wiberg@gmail.com

Kristina Pollack 
Ängsklockevägen 127, 181 57 Lidingö 
073-524 06 72 
pollack.kristina@gmail.com
Margreth Reiniusson 
Källskuruvägen 1, 137 71 Dalarö 
076-165 34 00 
margreth.reiniusson@gmail.com  
Sven-Erik Dahlgren 
Ingareds Skolgata 22, 441 65 Alingsås 
070-696 05 82 
sven-erik.dahlgren@telia.com
Redaktör SeniorPsykologen: 
Ann Valentin Kvist 
Tårepilsvägen 1, 239 33 Skanör  
070-448 28 12 
valentinkvistann@gmail.com
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