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Som ni, som läser min spalt, säkert förstått fångar jag upp 
många av de idéer jag utvecklar här när jag läser tidningar. Det 
innebär att jag har en påse med tidningar som ej skall till den 
vanliga återvinningen utan som skall återvinnas när jag sätter 
mig för att börja skriva spalten till nästa nummer av Senior- 
Psykologen.

Stress och ohälsa
Jag vill denna gången börja med tankar från en programserie 
i SR:s Vetandets värld, som refererades och kommenterades i 
tidningarna för snart ett år sedan. Man hade i programserien 
försökt finna svar på frågan: ”Varför nutidsmänniskan stressar 
sig till ohälsa?” Mycket an sågs kunna förklaras med ett föränd-
rat arbetsliv, där arbete och fritid flyter ihop och en offent lig 
sektor där de anställda måste utföra alltfler uppgifter som inte 
har med deras yrkes kompetens att göra. Svårare att förstå är att 
hälften av alla 15-åringar uppvisar stressymptom. Skolan med 
läxor och prov har inte förändrats lika drastiskt som arbetslivet 
och bör inte vara förklaringen. Marie Åsberg, professor emerita 
i psykiatri vid Karolinska Institutet ger i artikeln en delförkla-
ring som hon benämner som ”Allt är möjligt” ideologin. Idag 
får ungdomarna höra att de kan bli vad de vill: ”Så länge du 
tror på dig själv kan du nå toppen”. Intentionen i dessa slagord 
är såklart god men det finns en baksida. Som professor Åsberg 
framhåller kan man faktiskt inte bli vad som helst. Hon pekar 
också på den värdering som ligger i detta att ”du skall utnyttja 
din fulla potential” och ständigt ”vara på väg framåt/uppåt”. 
Hur stressande är det för den person som antingen är nöjd med 
livet som det är eller vill söka sin personliga utveckling på an-
dra håll än genom arbetslivet och som är nöjd med att ha ett 
hyggligt och arbete och få lön varje månad. 

Gruppen 60+
Tyvärr har man ju nästan aldrig med gruppen 60+ i sådana här 
undersökningar. Jag skulle gärna vilja veta hur/om stressnivån 
hos dagens pensionärer har förändrats. Undersökningar visar 
att media har en tendens att ge en svart/vit bild av pensionärs-
kollektivet. Antingen är du aktiv, tränar, utvecklar nya kunska-
per och förmågor och erövrar världen eller så är du gammal och 
svag och med hjälpbehov. Vi vet ju alla att hela gråskalan finns 
däremellan men frågan är: Finns det en motsvarande stressdri-
vande del i denna onyanserade beskrivning motsvarande ung-
domarnas ”Allt är möjligt” ideologin som skapar ”jag borde” 
och är stressande?? 

När ni läser detta har ni förhoppningsvis också läst vår första 
e-tidning. Jag vet att det finns delade meningar om detta med 
internet och med att publicera två tidningar årligen via ”nätet”. 
Vi som medlemsgrupp är på intet sätt unika i detta. Låt mig 
ta fram några fakta ur en undersökning ”Svenskarna och in-
ternet” som genomfördes förra våren och redovisades i höstas. 
Idag har nio av tio över 76 år internetuppkoppling. Använd-
ningen av internet bland äldre har ökat men inte så mycket. 
De allra flesta av den halva miljon svenskar som inte använder 
internet är äldre än 65 år. De flesta av dessa svarar att de inte är 
intresserade. Det är inte pengarna, det är inte att det är krång-
ligt utan de vill bara inte och saknar intresse. Om några av våra 
medlemmar tillhör den halva miljonen kan vi ju hoppas på att 
e-tidningen blir så intressant att den väcker ett intresse.

”Bingetitta” 
Journalisten som refererade och kommenterade undersök-
ningen om vårt förhållande till internet lärde mig ett nytt ord/
uttryck: ”Bingetitta” Detta var något hon såg fram emot som 
pensionär och beskrev hur hon skulle ”titta ikapp på filmer och 
serier och se alla avsnitt i ett sträck”. Jag tolkade detta som att 
hon inte skulle ”ta sig ur bingen”. Ann Valentin Kvist som läste 
texten före redigering gav mig den korrekta tolkningen ”hets-
tittande” från det engelska uttrycket ”binge eating- hetsät-
ning”. Som skickliga psykologer kan ni ju fundera över vad min 
tolkning säger om mig. Även jag har som pensionär försökt se 
en del serier som jag tidigare missat men har då köpt dem på 
DVD och ej streamat dem och hittills bara sett några avsnitt i 
följd. Kanske läge att tänka om.

Vi har ju sedan förra numret av tidningen haft arbetspsykologi 
som tema. Vill därför avsluta med ett citat från Havamal som 
jag fick framför ögonen för ett tag sedan. En kärv men kanske 
från nutiden något avvikande syn på rehabilitering och åter-
gång i arbete? 
  

Enbent man rider
Döv man går vall
Enögd man duger till drabbning
Blott lik gagna föga till

 
Väl mött i Göteborg och vid vår studiedag!

 Gunvor

Från vår ordförande 
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I detta nummer:

Utgivning.
Manusstopp för text- och bildmaterial till nättidningen
SeniorPsykologene nr 3:2019 är 1 juli 2019.  

Skickas till Lars Ahlin lars.ahlin3@icloud.com eller till 
Ann Valentin Kvist valentinkvistann@gmail.com

Tidningen nr 4:2019 ges ut i oktober-november 2019 
och manusstopp är den 16 september 2019. Mottagare 
av material till höstens papperstidning är 
Ann Valentin Kvist valentinkvistann@gmail.com
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SeniorPsykologen 2:2019
Årgång 22 av vår tidning ges ut som två papperstidningar och två 
nätupp lagor. Det är löpande numrering på samtliga fyra tidningar 
per år, med ett e efter titeln på nät tid ningen.

Arbets- och organisationspsykologi är temat också i detta och 
nästa nummer av tidningen. Ann Valentin Kvist fortsätter den 
historiska överblicken av APU, Arbetspsy ko logisk utred ning. 
Ann har också intervjuat en av våra namnkunniga pionjärer inom 
områ det, Kristina Pollack, som har bidragit med sin psykologiska 
kunskap och erfaren het inom flyg säker hetsområdet. Och forsk-
nings arti keln hör till AO-psykologin, från Luleå tek niska univer-
sitet, avdel ningen tek nisk psykologi. Det är Kjell Ledin som har 
erfa renhet både som AO-psykolog i praktisk verk samhet och som 
forskare. Från Södra regionen får vi ett referat av Anns föreläsning 
om sin avhandling om att testa och bedöma in vandrares kompe-
tens.

Den aktuella fråge ställningen handlar om etik och psykolog-
professionen. An ders Wahlberg, ordförande i Sveriges Psykolog-
förbund höll ett föredrag i höstas som re fe reras i tidningen. Han 
tydliggör vissa utmaningar i vår yrkes roll som alltid måste balan-
sera mellan empati och förmåga till tydliga gränsdragningar.

Vår gemensamma förenings in formation från olika regioner i 
landet är alltid intresse väckan de med utflykter, kulturella evene-
mang och många intressanta föreläsningar. Och Lars informerar 
om vad som händer inom Psykologi historiska sällskapet.

Studeidagen och årsmötet den 17 maj och  

I västra regionen pågår planering inför studiedagen och årsmötet. 
Det slutgiltiga pro  gram met med datum för sista anmälan finns 
sist i tidningen. Hoppas att vi blir många som ses i Göteborg i 
den vackra årstid som närmar sig. Vi får ta del av pågående forsk-
ning vid Psyko logiska institu tionen i Göteborg och höra om ett 
kommunalt integrationsprojekt. På lör da gen gör vi en utflykt till 
Gunnebo slott med den vackra trädgården och parken. Välkomna 
till som jag tror inspirerande dagar!

Tack för mig!
Detta är sista tidningen som jag är redaktör för. I och med års- 
mötet efterträds jag av Ann Valentin Kvist. Ann och jag har sam-
arbetat kring det här numret och jag har lovat att fin nas som 
back-up inför utgivningen av nästa papperstidning, med Ann som 
redak tör. (Obs! inför 
nästa deadline skickas 
allt material till Anns 
e-postadress – se rutan  
längst ner till höger på  
denna sida).   
Det är mitt femte år som  
redaktör, en engagerande 
tid med många givande  
kontakter med er senior-
kolleger och med fors-
kare vid våra läro säten. 
Tack för mycket gott 
samarbete! Och välkom-
men Ann – det kommer 
att bli mycket bra! En 
härlig vår önskar

 Birgitta Rydén
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Arbetspsykologisk utredning inom  
vägled ning och arbetslivsinriktad rehabilitering1 

1 Detta är en fortsättning på Tema-artikeln i Seniorpsykologen 2018:3, ”Historisk bakgrund till APU – ArbetsPsykologisk Utredning”.  
 Den knyter också an till artikeln ”Psykologer på Arbetsförmedlingen” i samma nummer.

Arbetsmarknadsinstituten inledde sin verksam-
het den 1 januari 1980 och erbjöd psykologer 
och andra yrkesgrupper, som varit verksamma i 
olika former av väglednings-, utbildnings- och 
rehabilite ringsverksamhet att gå över till statlig 
tjänst inom Arbetsmarknadsverket. Merparten 
av psykolo ger na (ca 300) accepterade anbudet, 
men några stannade kvar i privat verksamhet, 
där bortfallet av upp  drag från Arbetsförmed-
lingen ersattes med utökat fokus på utbildning 
och handledning, terapeu tiska insatser, rekry-
teringsuppdrag, m.m. Den test- och metodut-
veckling som skedde på dessa insti tut fick ofta 
karaktären av affärshemligheter. 

De psykologer som accepterade erbjudandet 
om statlig tjänst möttes av ny arbetssituation. 
Till att börja med fick man en mängd nya kol-
legor, varav de flesta inte var psykologer. Ar-
betet bedrevs i lag, och i dessa ingick arbets-
konsulenter, psykologer, arbetsvägledare som 
stommen. Socialkonsulent, sjuk gymnast och 
sjuksköterska samt PRAOT-konsulent (prak-
tisk arbetsorientering) medverkade som resur-
ser till lagen. 

Dessutom fanns på vissa orter Arbetsmark-
nadsinstitut med särskilda resurser (Ami-S). 
Dessa hade i uppdrag att stötta individer med 
funktionsnedsättningar i form av synskada, 
hörselskada, döv het eller rörelsehinder, samt 
inledningsvis även intellektuella, socialmedi-
cinska och psykiska funk tions nedsättningar. 
Här fanns personalgrupper som sjukgymnas-
ter, arbetsterapeuter, audionomer, sjuksköter-
skor och läkare.

Psykologträdet
Perspektiven kunde vara olika. Arbetsförmed-
lingens handläggare fokuserade på att erbjuda 
lösningar inom bristyrken, som ofta var kopp-
lade till en arbetsmarknadsutbildning. Perso-
nal från SÖ utgick pri märt från medicinsk/
pedagogisk rehabilitering. Psykologerna hade i 
första hand ett individperspektiv, såg till klien-
tens behov, resurser och önskemål. Det kunde 
vara både utvecklande och inte sällan frus t re-
rande, när de olika perspektiven skulle mötas. 
På instituten fick psykologerna efterhand en allt 
bredare roll, som beskrevs i det s.k. Psykolog-

trädet. I denna trädsymbol utgörs stammen av 
den legitimerade psykologens kunskaper. Det 
arbete AMI-psykologen utförde formulerades i 
sex olika funktioner: Vägledare, Utredare, Kon-
sult, Utbildare, Metodutvecklare och Terapeut. 
Gränsen mellan att utreda och vägleda var fly-
tande; alla utredningar skulle innehålla vägle-
dande moment, samtidigt som en vägledning 
kunde leda till en fråga, som behövde utredas. 
Vägledningen bedrevs oftast i grupp, med flera 
personalkategorier i samverkan. Även deltagar-
na uppmuntrades att samverka med varandra 
och för att de processer som uppstod i gruppen 
skulle bli konstruktiva var psykologens kompe-
tens central. Många deltagare hade initialt en 
skepsis mot gruppinsatser, men utfallen blev 
mestadels både konstruktiva och ömsesidigt 
lärorika, trots att tiden var kort. 

Konsultfunktionen utvecklades huvudsakli-
gen i relation till Arbetsförmedlingens hand-
läggare, som kunde behöva psykologisk ex-
pertkunskap, både genom att få stöd i sin egen 
yrkesutövning och genom att psykologen gjor-
de en eller flera insatser direkt med den arbets-
sökande, utan att ta över handläggaransvaret. 

Rollen som utbildare skapades utifrån behov 
som uppstod, både i den egna och i andra 
personal kategorier, att få tillgång till psykolo-
gisk och pedagogisk kompetens. Psykologerna 
var ansvariga för inskolning och handledning 
av testledarna, som administrerade grupptes-
ten. För detta ändamål ska pades en strukture-
rad process och testledarna hade ofta påfallan-
de talanger att hantera de dyna mis ka processer 
som kunde uppstå i gruppen. Samtidigt var 
gruppsituationen och testledarnas bete en-
de kommentarer ytterligare en viktig källa 
utöver testresultaten till kunskap om hur den 
arbetssö kande reagerade på prestationskrav.

Rollen som metodutvecklare var även den 
styrd av de behov som uppstod i verksamheten. 
Arbetsförmedlingen hade och har inget upp-
drag att bedriva forskning, men en kontinu-
erlig metod utveckling var både önskvärd och 
nödvändig. Psykologernas bakgrund gjorde 
att de ofta tog initiativ till metodutvecklings-
projekt. Om förslagen mötte gillande kunde 
både finansiering och annat stöd komma från 
de länsövergripande kanslierna. Ett krav var 
naturligtvis att utfallet dokumenterades och 
psykologerna var ofta författare till de interna 
metodrapporterna.   

Rollen som terapeut var livligt och kon-
stant debatterad. Från Arbetsförmedlingens 
handläggare kom ofta önskemål om att bear-
beta olika hinder hos en individ att gå vidare 
i processen mot arbete. Lika så kom önskemål 
från de arbetssökande själva. Från ledningshåll 
fanns en oro att verksamheten skul le glida över 
i uppdrag, som egentligen ålåg andra myndig-
heter. Det fanns också en oro att en alltför stor 
del av psykologresursen skulle tas i anspråk. 
Sam talen skulle därför dels vara begränsade i 
tid, dels fokusera på arbetsrelaterade frågeställ-
ningar med målet att individen skulle frigöra 
resurser till arbetssökandet.   

Den arbetspsykologiska utredningen var fortsatt 
psykologens domän och en huvudsaklig upp-
gift. Formerna för APU på AMI blev mindre 
rigida. I stället för att erbjuda ett fast ”test-
paket” kunde såväl val av test som utredning-
ens upplägg anpassas till den individuella frå-
geställningen. Det blev t. ex. mer vanligt med 

Tema Arbets- och Organisationspsykologi 

År 1980 inrättades Arbetsmarknadsinstitut, som under statligt huvudmannaskap samlade de verk samheter 
som tidigare erbjudits av de kommunala arbetsvårdsinstituten, Skolöver sty relsens väg led nings- och om-
ställningskurser, samt insatser upphandlade från arbets psyko logiska institut. Arbets marknadsinstituten 
var en resurs, där Arbetsförmedlingens hand läggare fick tillgång till en bred kom petens att lösa olika 
arbetsrelaterade problem. Upp drags givare för såväl Arbetsför med lingen som Ar bets marknadsinstituten 
var länsarbets nämnderna, som i sin tur löd under dåvarande Arbets mark nads styrelsen, ”AMS” 
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Tema Arbets- och Organisationspsykologi 

individualtest, särskilt när det fanns en fråge-
ställning om funktionsnedsättning och/eller 
språksvårigheterna var påtagliga. En annan 
uppskattad förändring var, att man nu kunde 
arbeta med och följa en individ under längre 
tid. Psykologen kunde då validera de slutsatser 
som dragits från test och intervju genom ut-
fall i praktisk verksamhet. Individen fick också 
möjligt att utforska och utveckla sina resurser 
över tid i form av deltagande i aktiviteter inom 
institutets väggar samt arbetsprövning i arbets-
livet. 

De arbetssökande som skrevs in på insti-
tuten, skulle enligt direktiven till 40 % vara 
”arbetshan di kappade” och till 60 % ”yrkesvils-
na”, dvs i behov av vägledning och omoriente-
ring. Dessa proportio ner följdes aldrig slaviskt 
och efterhand försköts de alltmer. Fokus kom 
att ligga på att ge arbetsmark nads politiskt stöd 
till individer som av olika skäl var i behov av 
mer omfattande åtgärder för att finna sin plats 
i arbetslivet. I början av nittiotalet blev det 
också alltmer klart, att en inte så liten andel 
av de arbetssökande hade problem med läs-
ning o/e skrivning. Dyslexiutredningar växte 
fram. Efterhand breddades fokus till att handla 
om olika former av inlärnings- eller uppmärk-
samhetsproblematik samt hjärnskador. I dessa 
utredningar var testningen oftast enskild. 
Även personlighetsdiagnostik var ett område 
som utvecklades. Att individens problem eller 
begränsningar i dessa avseenden klargjor des 
uppskattades mycket av arbetsförmedlarna, 
som vid en konstaterad funktionsnedsättning 
kunde använda sig av olika anställningsstöd.

Testmaterial
De olika arbetspsykologiska instituten hade 
haft något olika profiler och det visade sig 
snart att det fanns en bred flora av test i om-
lopp. Vid en inventering, som genomfördes av 
metodkansliet på AMS, upptog listan över 100 
olika test! Det blev angeläget att i någon mån 
gallra i detta breda utbud. En stan dardisering 
av tillgången till test var nödvändig för att 
kunna hantera inskolning av nyanställda, fort-
bildning när nya rön skulle tillämpas, samt 
säkra att metodutveckling kring test var brett 
tillämp bar. Testförlagen behövde också en ram 
för att kunna fullgöra sina skyldigheter, såsom 
lagerhållning och snabb leverans av test, samt 
att uppdatering av normer, mm. 

Samtidigt tillkom nya test. I slutet av 
1980-talet kom de första datorbaserade tes-
ten. De möt tes av både intresse och skepsis. 
Inte minst var man orolig att de arbetssökande 
skulle reagera nega tivt på att genomföra test på 
dator. Den skepsis som man förväntade skulle 
komma uteblev i stort sett. Många av de tes-
tade hade inte så positiva erfarenheter från sin 
skoltid, och de pappersbaserade testen väckte 

ofta frustrerade minnen. En dator, däremot, 
påminde mer om arbetslivet. Det struktu re-
rade sätt datorn presenterar enskilda testupp-
gifter på passade också många av de testade. 
Det var t. ex. inte möjligt att starta testet utan 
att ha klarat av övningsuppgifterna. Genom att 
använda da tor ba se rade test blev det nu möjligt 
att mäta sammansatta funktioner, som var re-
levanta för arbets livet. Inte minst gällde detta 
för bedömning av lämplighet som t. ex. yrkes-
förare. Det blev också möj ligt att mäta min-
nesfunktioner i gruppmiljö. Testledarens (eller 
psykologens) arbete med att rätta och normera 
utfallet på testet underlättades också. 

Organisationsförändring
Den 1 januari 2008 avvecklades den länsvisa 
indelningen av arbetsmarknadspolitiken och 
den arbets livsinriktade rehabiliteringen. Ar-
betsmarknadsinstituten, Länsarbetsnämnder 
och Ar bets  marknads sty relsen gick upp i den 
nybildade myndigheten Arbetsförmedlingen. 
Organisa tions förändringen in ne bar att alla 
psykologer nu tillhörde samma organisation. 
Som en konse kvens därav kom bl. a sum man 
för testinköp att nå över den gräns där ett 
upphandlings förfarande krävs. 

Tillgången till testinstrument blev nu en 
komplicerad fråga. Enskilda instrument kan 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 
inte efterfrågas, utan till grund för upphand-
lingen ligger en beskrivning av vilka krav testet 
skall uppfylla. Det blir då viktigt att precisera 
såväl mätområde, som psykometriska egen-
skaper i form av t. ex. reliabilitet och validitet. 
Be skrivning av och kravställan på adekvata 
normer är en annan viktig fråga. Många test 
är stan dardiserade på kliniska grupper, utbild-
nings populationer, eller andra grupper, där 
data är rim ligt lätta att samla in. Uppdaterade 
normer som avser vuxna i arbetslivet är mer 
ovanliga.

Utifrån behovsanalys har underlagen för 
upphandling blivit omfattande, med femton till 
tjugo preciserade mätområden. Denna bredd är 
nödvändig för att täcka såväl olika utbildnings-
nivåer som inriktningar på arbetsmarknaden, i 
kombination med test som är känsliga för olika 
former av funk tions nedsättningar. 

Det har varit nedslående att konstatera, att 
inkomna anbud bara partiellt har kunnat täcka 
de definierade behoven. Flera mätområden har 
inte fått några anbud alls, och på de övriga har 
urvalet ofta varit mycket begränsat. Ett test 
som får anses centralt, nämligen Ravens Stan-
dard Progressive Matrices2 , har dock alltid fun-
nits tillgängligt. Det har många gånger kon-
staterats att testutveckling inte är ett lönsamt 
område att ägna sig åt och förmod ligen är den 
svenska testmarknaden alldeles för liten för att 
fungera enligt lagstiftarens intentioner.

Psykologens dilemma
Brist på adekvata instrument försvårar na-
turligtvis psykologens arbete, även om man 
i kraft av sin professionella kunskap ofta kan 
improvisera fram en kombination av test, 
som någorlunda täcker av det önskade områ-
det. Även detta förfaringssätt försvåras dock 
av att lagen kräver att upphandlingen endast 
är giltig fyra år. Det innebär att inskolning 
på nya test, insamling av referensdata och an-
nan uppföljning bara är giltig i fyra år. Däref-
ter måste ny upphandling genomföras, vilket 
ofta innebär att tillgången till testinstrument 
ändras. Proble met med tillgång till adekvata 
testinstrument har blivit ytterligare tillspetsat 
under senare år. Den forskning och utveckling 
som skett avseende kognitiva funk tioner stöder 
att dessa bör ses som hierarkiskt organiserade. 
På högre nivåer befinner sig funk tioner med ett 
brett, ospecifikt inflytande. På lägre nivåer in-
rangeras funktioner som har inflytande på ett 
mer begränsat om råde, men där detta ändå kan 
vara starkt. Vilken nivå i hierarkin som är in-
tres sant att utforska beror på frågeställningens 
art. Om prognosen ska avse ett brett område, 
t.ex. framgång i studi er på högskolenivå, bör 
diskussionen utgå från breda begåvningsområ-
den, som gene rell obun den problemlösnings-
förmåga och generell allmänbildning. Gäller 
frågeställningen ett mer spe ci fikt område, t.ex. 
en teknisk utbildning, bör förmågan att tolka 
hantera två- och tredi men  sionella ritningar och 
figurer beaktas. Om utredningen avser att klar-
göra någon form av nedsättning kan mätområ-
det vara mycket specifikt. Alla dessa mätfrågor 
kan hanteras i en datorbaserad testning, som 
kan skilja ut bidrag från olika kognitiva områ-
den i individens svars mönster. Men datorbase-
rade test befinner sig i en miljö, som omfattas 
av starkt integri tetsskyddande lagstiftning. 

Testleverantören måste kunna garantera en 
mycket hög nivå av säkerhetstänkande kring 
data han tering, vilket är både kostsamt och 
ibland tekniskt svårt. Eftersom psykologerna 
på Ar bets för med lingen utreder frågor som av-
ser funktionsnedsättning omfattas man också 
av jour nalföringsplikt och tillsyn från IVO, 
Inspektionen för Vård och Omsorg. Lagringen 
av test data måste ske under helt trygga former.

Utvecklingen på teorisidan har visserli-
gen inneburit en del bekymmer när det gäl-
ler tillgång till testinstrument, men har också 
gett många fördelar. Att psykologerna arbetar 
utifrån internationellt accep terade och aktuella 
begåvnings- och personlighetsteorier gör att 
internationella forskningsfynd ofta är möjliga 
att tillämpa även i vårt land. Det kan t.ex. gälla 
prognosförmåga för olika begåvnings områden 
eller personlighetsvariabler mot arbete. Det på-
går även studier där man utvärderar model ler 
som integrerar personlighetsdrag och kognitiv 
profil med intressen och motivation. 

2  Raven, J.C., Court, J.H., & Raven, J. (1998). Raven Manual: Section I general overview (1998 ed.). Oxford Psychologists Press Ltd.
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Tema Arbets- och Organisationspsykologi 

Författaren beskriver här konstruktion och utvärdering av ett psykologiskt test av gruppledarbeteende 
i mötessituationer. Han lyfter fram egenskapsmodellen och situa tionsmodellen och hur de samverkar

Test för urval och utveckling av chefer

Sammanfattning
I de psykologiska tester som används 
idag vid chefsurval mäts ofta personliga 
karakteristika (traits). Huvudsyftet med 
detta arbete har varit att utifrån ett em-
piriskt underlag utveckla ett gruppledar-
test som utgår ifrån olika gruppmötes-
situationer där deltagarna presenterades 
interventioner att ta ställning till. Det 
empiriska underlaget inhämtades från 
befintliga chefer genom att dessa fick ge 
förslag till ingripanden i 10 olika grupp-
mötessituationer. Förslagen gav upphov 

till en begreppslig referensram med vari-
ablerna; Styra, Informera, Utreda, Stöd-
ja, Avvakta som testet utvecklades från. 
Gruppledartestet har i ett assesmentcen-
ter jämförts med beteendeobservationer 
varvid 29 signifikanta samband erhölls. 
Normdatainsamling reliabilitetsberäk-
ning och en jämförelse med Leonard 
V Gordons personlighetsinventorium 
(Gordon, L.V. (1978) har genomförts. 
Resultaten visade att testets fem variab-
ler hade en tillfredsställande frekvensför-
delning och att de inte var positivt kor-
relerade med varandra. Jämförelser med 
Gordons personlighetsinventorium har 
gett en bild av testets variabelinnehåll 
(bilaga 1) Reliabilitetsberäkningar med 
test-retest metoden har visat en tillfreds-
ställande reliabilitet på 0,67. Testet var 
könsneutralt i 4 av de 5 variablerna.

Jämfört med de klassiska ledarnas teorier 
om auktoritärt ledarskap, demokratiskt 
ledarskap och laissez-faire ledarskap vi-
sade resultatet att dessa teorier kan kom-
pletteras med ett utre dande ledarskap, 
dvs att en ledare undersöker vilka bete-
enden behövs i situationen innan han 
styr, informerar, undersöker, stöder eller 
väntar. 

Detta test av gruppledares beteende 
skulle redan idag kunna fungera som 
komplement i befintliga testbatterier vid 
urval av chefer men också som underlag 
vid utveckling/utbildning av befintliga 
chefer. Den fortsatta forskningsplanen 

är att vidareutveckla testet också med 
hur ledare tänker, känner och verkar i 
mötessituationer och kartlägga hur bete-
ende, kognitioner och känslor samspelar 
med varandra.

Teoretisk bakgrund
För företag och förvaltningar innebär 
varje anställning en betydande investe-
ring. Kostnaderna för varje nyanställ-
ning, inklusive rekrytering, kan för kvali-
ficerade medarbetare uppgå till åtskilliga 
hundra tusen kronor. För företaget/för-
valtningen kan de vara förödande att ny-
anställa en chef som saknar de förutsätt-
ningar som behövs för att motsvara de 
krav som ställs. För de underställdas ar-
betsengagemang, arbetstillfredsställelse  
och arbetsresultat har ledaren stor be-
tydelse. Genomsnittligt grundar sig en 
fjärdedel av ett företags lönsamhet på le-
darskapet (Rubenowitz, 1994).
 
Om lämplighet för den aktuella befatt-
ningen är den avgörande urvalsprincipen 
aktualiseras frågan om urvalsmetoder-
nas träffsäkerhet eller prediktiva validi-
tet. Vanliga metoder som traditionellt 
används för att identifiera kvalificerad 
arbetskraft är intervju, referenstagning, 
granskning av självbiografiska data samt 
betyg och intyg från studier och tidigare 
arbeten (Mabon 2002). Alla dessa meto-
der har dock en låg prognostisk validitet 
(Schmidt & Hunter, 1998). Med detta 

Kjell Ledin

Arbetsförmedlingen idag och i en framtid
Psykologen på Arbetsförmedlingen idag befinner sig i en organisation 
som är politiskt ifråga satt. Den insats som psykologerna gör och de-
ras roll har dock inte ifrågasatts. Framtiden får visa, om de kom mer att 
finnas kvar i en sannolikt bantad organisation, eller om resursen orga-
niseras på annat sätt. 

En viktig fråga är också, hur psykologernas uppdrag framöver kom-
mer att utvecklas. Blir det – utifrån allt högre krav på prestation i arbets-
livet – än viktigare att kartlägga olika former av funktions ned sättning? 
Detta kan vara av stor vikt för att hitta kompensatoriska möjligheter. 
Men samtidigt måste det konstateras att andra samhällsaktörer har tyd-
liga uppdrag i detta avseende. Olika former av inlär ningssvårigheter bor-
de rimligen vara utredda redan under skoltiden. Annat kan falla inom 
vårdsek torns uppdrag. 

Samtidigt finns det stora grupper individer, som fortfarande är i behov 
av den fördju pade väg ledning som en arbetspsykologisk utredning ut-
mynnar i. Det gäller t.ex. vilsna ung do mar, vuxna som ställs inför en på-
tvingad eller frivillig omställning, och inte minst invand rare, som måste 

finna en yrkesidentitet i ett helt nytt sammanhang. Min förhoppning är 
att de ska mötas av ett offentligt finansierat erbjudande om kvalificerad 
hjälp. Jag är övertygad om att det inte bara är en vinst för individen, utan 
för arbetslivet i stort.

 Ann Valentin Kvist 

Ann Valentin Kvist är fil. dr., leg. psykolog och specialist i  
arbets- och organisationspsykologi

En del detta material är hämtat från den beskrivning Ulla-Britt  
Selander och Birgitta Svanberg har gjort av psykologrollen på Arbets-
förmedlingen. Den finns på Psykolog förbundets hemsida: https://www.
psykolog forbundet.se/foreningar-och-natverk/senior psykologer-berattar2/
Psykolog-i-arbetsmarknadsverket-pa-1900-talet-Birgitta-Svanberg-och-
Ulla-Britt-Selander/
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menas att metoderna endast i begränsad 
utsträckning kan förutsäga vilka aspiran-
ter som kommer att lyckas bäst i ett visst 
arbete.  

Psykologiska metoder i form av anlags-
test har en mångårig tradition och har 
ofta, om de varit relevanta i förhållande 
till arbetskraven, visat sig ha en högre 
prediktiv validitet än andra metoder 
som ostrukturerade intervjuer, referenser 
etc. (Kalke & Schmidt 2000). Person-
lighetstest har inte fullt så hög validitet 
men ändå högre än referenstagning och 
antal år i liknande jobb. En systematisk 
kombination av flera metoder och flera 
bedömare (assessment center) har enligt 
samma författare visat sig vara den bästa 
urvalsmetoden för att få rätt person till 
rätt jobb.  

Vid urval av individer till olika chefsbe-
fattningar används i ökad utsträckning 
personlighets-test som komplement i ur-
valsprocessen (Littorin,1994). Bland de 
sökande till en viss befattning vill man 
välja ut den eller de personer som har 
störst möjlighet att lyckas. (Holmqvist, 
1983). Som grund för vilka tester som 
används finns ofta en arbetskravsanalys 
som specificerar de krav som är viktiga i 
just denna befattning. Vid sammansätt-
ning av testbatterier rekommenderas för 
att uppnå en hög prediktiv validitet såda-
na tester som har en hög korrelation med 
något framgångskriterium och samtidigt 
låg korrelation med varandra (Cronbach, 
1966). Önskvärt är således att finna test 
som mäter mer av den ”okända” varian-
sen i förhållande till kriteriet. Personlig-
hetstest som mäter beteenden i olika ty-
per av situationer skulle kunna tillföra en 
annan dimension i befintliga testbatterier 
och därmed sannolikt förbättra träffsä-
kerheten vid urval.

I de personlighetstest som vanligtvis 
används idag vid chefsurval kartläggs 
personliga egenskaper (traits) genom att 
individen får skatta sig själv i ganska all-
mänt hållna påståenden. Enligt den si-
tuationsanpassade ledarskapsteorin är en  
ledares effektivitet och framgång mera 
beroende av dennes flexibilitet och an-
passning till olika situationers krav än 
av personliga egenskaper (traits). Situa-
tionsinventorier kan vara ett alternativt 
sätt att kartlägga befintliga chefsförut-
sättningar. I dessa presenteras för delta-
garna realistiska men svåra scenarier från 
verkliga livet. Varje scenarie åtföljs av ett 
antal interventioner som deltagarna får 
ta ställning till. Under de senaste 15 åren 
har forskning i USA och England acku-
mulerats till stöd för detta angreppsätt. 
Bl a har man funnit signifikanta korre-
lationer mellan situationsinventorier och 

chefsprestationer som är högre än med 
existerande anlags- och personlighetstest 
(Howard & Choi, 2000).

Vid urval till chefsbefattningar finns 
också ofta krav på individens förmåga att 
agera som gruppledare och därvid kunna 
hantera olika sorters händelser/situatio-
ner. Detta kräver att individen ser att det 
finns flera olika ingripanden som är möj-
liga i varje gruppmötessituation och dels 
att det hos individen finns en repertoar 
av ingripanden tillgängliga. En utgångs-
punkt är därvid att den individ som har 
en bred repertoar av ingripanden/beteen-
den och som kan använda dem flexibelt i 
olika situationer har bättre möjlighet att 
lyckas i chefsbefattningar som kräver för-
måga till gruppledarskap än den individ 
som förlitar sig på ett ensidigt mönster av 
ingripanden.

En ledares effektivitet i en grupp kan 
förklaras utifrån skilda utgångspunkter. 
En utgångspunkt är att framgångsrika 
ledare är unika individer som har spe-
ciella karakteristika eller ”traits”. Om vi 
kan ta reda på eller mäta/testa dessa ka-
rakteristika, dvs vad det är som utmärker 
framgångsrika ledare så borde vi också 
kunna predicera deras effektivitet. En an-
nan utgångspunkt utgår från att ledarens 
effektivitet bestäms av situationen, grup-
pens sammansättning, gruppstrukturen 
och vad ledaren gör i dessa situationer. 
Som ofta när två synsätt står emot var-
andra kan det finnas delar av sanning i 
båda. Dessa två synsätt har sedermera 
kommit att innefattas i egenskapsmodel-
len (Trait-model) och situationsmodellen 

(Situational-model). Teorier som tagit 
hänsyn till interaktionen mellan leda-
rens kvaliteer, situationens karakteristika 
och vad ledaren gör i sin roll har kommit 
att betecknas som interaktions-modeller 
(Contingency-model). Både situations-
modellen och interaktionsmodellen har 
beteendeteoretiska utgångspunkter och 
handlar om vad en ledare gör till skillnad 
från personteorierna (egenskapsmodel-
len) som handlar om hur en ledare är. 

Variabelinnehåll
Styra. Agerar som mötesledare genom 
att styra. Agerar utifrån en egen plan, 
initierar, styr, leder, sammanfattar, av-
bryter, påpekar, riktar sig till enskilda. 
Höga värden kännetecknar dem som i 
sitt beteende i grupp visar ledarskap/do-
minans, som kan sälja sig själv och sina 
idéer och som agerar självständigt och 
även ihärdigt. Deras utvecklingsområde i 
beteendet är lyhördhet samt att som mö-
tesledare utreda innan de agerar. Person-
lighetsmässigt har de som har höga värden 
en positiv självbild och ett starkt självför-
troende. De är dominerande och verbalt 
övertygande/påverkande. De är ansvars-
medvetna och genomför det som de har 
påbörjat (figur 1).

Informera. Agerar som mötesledare ge-
nom att informera/tydliggöra. Förklarar, 
visar, påminner, värderar och fokuserar. 
Höga värden kännetecknar dem som i 
sitt beteende i grupp visat ledarskap/do-
minans, som kan sälja sig själv och sina 
idéer, som agerar självständigt och även 
ihärdigt. Deras utvecklingsområde i be-

Forskning

     Direct intervention           Indirect intervention             Participative intervention  
          Task/structure target                Other target                          Personal/consideration target 
           Faktor 1.                                  Faktor 2.,5.                         Faktor 4. 
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1. Faktorstruktur för variabler
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teendet är att visa lyhördhet och att ta i de gruppstörningar 
som uppstår genom att utreda orsaker, styra eller stödja. Per-
sonlighetsmässigt är deras utvecklingsområde att ha förtroende/
tillit till andra.

Stödja. Agerar som mötesledare genom att stödja. Ser och 
tar hänsyn, efterfrågar, lyssnar, försöker finna gemensamma 
lösningar, försöker få medverkan och dialog, lättar upp stäm-
ningen, tröstar, uppmuntrar, hjälper och accepterar att känslor 
får komma fram. Höga värden kännetecknar dem som för att 
få/upprätthålla ett bra klimat tar hänsyn till andras informa-
tion och som även ser till att från andra få god respons på egna 
synpunkter. Deras utvecklingsbehov som mötesledare är att 
initiera, leda och påverka men också att utreda orsaker innan 
de stödjer. Personlighetsmässigt har de förtroende/tillit till an-
dra.

Utreda. Agerar som mötesledare genom att utreda/analysera. 
Diskuterar igenom, tar reda på orsaker, försöker få fram sa-
ker, ställer frågor för att få förklaringar, samtalar enskilt och 
i grupp. Höga värden kännetecknar dem som i sitt beteende 
uppvisar intellektuell rörlighet, kunskaper och lyhördhet. De-
ras utvecklingsbehov som mötesledare är att initiera, leda/på-
verka, utreda. Personlighetsmässigt är de nytänkande, vetgiriga 
och intresserade av att sätta sig in i nya/komplexa frågor.

Avvakta. Agerar som mötesledare genom att avvakta. Förblir 
tyst för att ge andra chans att vara aktiva, delegerar mötesle-
darfunktioner, undviker att hämma gruppen genom ledning/
styrning, låter småsaker passera, avleder. Deras utvecklings-
område som mötesledare är att ta i de gruppstörningar som 
uppstår genom att initiera, styra, stödja eller utreda. Personlig-
hetsmässigt är deras utvecklingsområde dominans och att agera 
övertygande/påverkande. Nytänkande och självförtroende/
självbild kan också höra till deras utvecklingsområden.

 Kjell Ledin 

Kjell Ledin är leg. psykolog och fil. lic. vid Engineering  
Psychology, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden
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Av intresse

”Att aktivera sig är en västerländsk syn på ett gott åldrande”
(Från Ann Lagercrantz Idag-artikel i SVD den 25 februari 2019)

Sandra Torres varnar för att politiska beslut inom äldreomsorgen 
som bygger på föreställ ningen att det samma som att åldras väl är 
att hålla sig så aktiv som möjligt. En sådan före ställning utesluter 
många andra synsätt för att åldras väl – också i vårt land varierar 
synsätten.

Hon har skapat en vetenskaplig modell om hur föreställningar 
om ett gott åldrande är kopplade till kulturella värderingar. Man 
kan pröva sina tankar om åldrandet mot fyra områden. Om man 
som äldre prövar sina egna tankar om åldrandet mot följande fyra 
områden så färgas svaren av olika faktorer beroende på de många 
sammanhang som byggts upp och blivit ens etno-kulturella vär-
deringar. 

Sandra Torres modell: 
• Tid 
I väst är det vanligt med en framtidsinriktad blick när man tän-
ker på det goda åldrandet. I andra kulturer är ett gott åldrande 
kopplat till dåtidsinriktning – förankring i ens historia är det som 
stimuerar och det har man med sig även om man blickar framåt.

• Aktivitet 
I västvärlden är det typiska att aktivitet är att göra, handla, vara 
aktiv men i exempelvis asiatiska kulturer och Mellanöstern lägger 
man större vikt vid att vara, ägna sig åt att finnas till.
Hos oss är ett typiskt synsätt att vara oberoende, klara sig själv, 
köra på så länge en kan hålla krämporna stången. Men det finns 

olika synsätt även i vårt samhälle och inom äldrevården, både 
inom hemtjänst och på äldreboende är det viktigt att känna till 
olika synsätt. En äldre som mediterar över något långt tillbaka 
eller njuter av en meditativ stund kanske inte vill ”bli aktiverad”. 
Och detta är viktigt att personal görs medvetna om.

• Relationer/autonomi 
Om man anser att det är viktigt att vara självständig så länge som 
möjligt då vill man kanske tänka att man inte vill bli en börda för 
närstående. Men autonomi betyder inte samma sak på alla håll 
ens inom EU. I södra Europa är det självklart att man försöker 
klara sig själv så länge som möjligt med hjälp av barn och andra 
närstående. 

• Människa-natur/bemästra kroppen 
Att se ung och pigg ut premieras i svensk reklam. Det ska helst 
inte synas att man åldras. Vilken press innebär inte detta synsätt! 
Varför stannar vi inte upp inför en gammal människas ansikte 
och ser skönheten i en kropp där ett helt livs erfarenhet satt spår? 
I ett högindustri ali serat land finns tro på att kunna bemästra na-
turen. Detta är inte särskilt typiskt i de asiatiska kulturerna.
Men – Sandra Torres är noga med att poängtera detta – det vi 
kallar typiskt i en kultur, det gäller inte alla människorna som 
finns där. Även hos oss i västerlandet finns många som inte iden-
tifierar sig med vad som anses typiskt för vår kultur. Det är viktigt 
att inte generalisera. Och hon hoppas att hennes modell kan bidra 
till att öka förståelsen för äldres olika föreställ ningar om det goda 
åldrandet och vara användbar som ett diskussionsmaterial t.ex. 
inom hem tjänsten för att få förståelse för vad olika synsätt kan ha 
för betydelse i bemötandet av äldre. 

 Refererat av Birgitta Rydén

I väst tänker man gärna att det enda sättet att åldras väl är att hålla sig aktiv så länge som möjligt. 
Men det finns en mängd andra synsätt, säger Sandra Torres, professor i sociologi, särskilt social- 
gerontologi, vid Uppsala universitet.

En meditativ läggning

Sandra Torres är en av Europas ledande socialgerontologer 
och leder en arbetsgrupp i europeiska forskningsnätverket 
ROSE-net: Reduce Old Age Social Exclusion.

Den aktive senioren
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Aktuell frågeställning

Etik, etisk stress och lagstiftning  
kring barns rättigheter
Anders Wahlberg, ordförande i Sveriges Psykologförbund talade 
vid Mödra- och barn hälsovårdspsykologernas Nationella konferens 
i höstas, 2018, om evidens och etik, etiska regler, etisk stress och 
etiska dilemman i relation till psykologprofessionen – en alltid lika 
aktuell frågeställning

Han nämner om APA, American Psychological Association, 
psykologförbundets motsvarighet i USA som kritiserades – 
många medlemmar lämnade – när man uttalat sig oklart och 
inte tagit ställning mot tortyr. Han är glad att en person som 
Dr Phil inte är medlem i vårt förbund.

På 1980-talet togs etiska regler visavis psykologyrket fram. 
Europeiska psykologer påbörjade ett gemensamt arbete kring 
etik under 1990-talet och dessa har nu anpassats till europeiska 
förhållanden.

Den allmänna yrkesetiken i samhället räcker inte för vår  
yrkesroll. Våra professionella möten kan gälla mycket sårbara 
och sköra personer, men kan också gälla ytterst manipulativa 
och också utagerande beteenden.

Vi måste vara mer specifika och beakta flera betydelsefulla fak-
torer som:
• beroende, autonomi, integritet
• skyddande av klienten
• stöd i samspelet mellan kolleger och andra samarbetspart-

ners
• upprätta förtroende för psykologers yrkesutövning
• förstå grunden för andra råd och riktlinjer i samhället
• skapa en grund för att främja etisk reflektion

Huvudprinciper
En grundläggande hållning som är ett måste i alla professio-
nella sammanhang som psykolog utgörs framförallt av:
• respekt för individens värdighet och rättigheter
• yrkesmässig kompetens
• ansvar
• yrkesmässig integritet

Speciella företeelser och psykologrollen

Glesbygspsykologi
Som psykologer måste vi medvetandegöra och beakta vissa spe-
ciella förhållanden som gäller för psykologprofessionen. T.ex 
blir rollen som psykolog utsatt om man arbetar helt ensam på 
en ort och saknar kolleger p.g.a. geografiska avstånd.
Glesbygdspsykologi, ”rural psychology” där bygrannar obser-
verar och tycker, och där det är givet att man som psykolog 
träffar på klienter ute i vardagslivet, i affären, vid akti vi teter 
i bygden. Hur förhåller man sig vid alla dessa möten? Vi har 
alltid ansvar både för vår egen och den andres integritet vid 
sådana sammanträffanden.

#metoo
Hur såg det ut med den yrkesmässiga integriteten när det inom 
#metoo-upproret blev tydligt med övertramp. Fanns det psy-
kologer som brast i sin professionella integritetet? 

Uppropet #vården som svek avslöjade att psykologer var den 
största gruppen där övergrepp hade begåtts. Det visade sig 
främst vara manliga psykologer, medelålders män, som själva 
befann sig i en livskris och mådde dåligt.

Vilka övertramp gjordes? Det handlade om otydlig gränsdrag-
ning och reella övertramp: alltför stor omsorg och för intimt 
tröstande av klienten; psykologen hade åkt hem till klienten; 
man etablerade en sexuell relation med klienten. I de flesta fall 
arbetade dessa psykologer ensam ma.

Dessa avslöjande ger mycket att tänka över och stanna upp inför 
som professionell. Vilka stödfunktioner behöver finnas i vår yr-
keskår som kan förhindra att sådana övertramp upp repas. Hur 
mycket medvetandegörs exempelvis behovet av gräns drag ningar 
och respekt för integritet? Frågor som väcktes i auditoriet bland de 
ca 100 psykologer som deltog i kon ferensen. 

Psykologförbundet vill bidraga till det svenska  
samhället och staten med att 
• mänskliga rättigheter lyfts och relateras till psykologyrket
• tydliggöra psykologisk kunskap och erfarenhet gentemot 

lagen – visavis juridiken
• förbundet granskas externt – i en dialog kan förbättringar 

ske 
• sprida kunskap, främja etisk reflektion – en samhällsplikt 

för psykologer att föra ut sin kunskap på många håll i vårt 
samhälle

Hur? 
genom att
• ge råd i samhällsfrågor, till myndigheter
• inte vara repressiv i påpekanden utan gå in i en dialog (etis-

ka rådet har många fler rådgivande samtal än anmälningar 
att hantera)

• lyfta begrepp som skam och utveckling i samhällsdebatten 
och till myndigheter

Här finns mycket att klargöra, ex skambeläggande i samhället, hur 
skam styr beteenden. Och det för vår yrkeskår tydliga begreppet 
utveckling som inte är lika självklart för andra: detta blev tydligt 
bl.a. i den attityd som speglas i Socialstyrelsens Nationella rikt-
linjer vid vård av depression och ångestsyndrom. I myndighetens 
ramar saknas utvecklingstanken. Antingen har man en sjukdom 
eller inte. Och har man den så ska den behandlas och botas. Ett 
svart-vitt tänkande som finns på många håll i samhället och som 
inte ser till människors utveck lings  potential över tid. (Synpunkter 
som väcktes bland konferensdeltagare).

Etiska dilemman för psykologer idag
• produktionskrav och pinnar
• vittnesmål och intygsskrivande (att skilja mellan vad man 

faktiskt vet och vad man anar)
• privat - professionell, noggrann gränsdragning (risk om 

man inte har någon att rådgöra med)
• #vården som svek – att gå vidare med frågan om integritet 

och gränser
• i ett hårdare samhällsklimat – psykologer i dilemman in-

för den vårdpolitik som förs
• ensamhet i yrkesrollen som psykolog i en arbetsgrupp
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Av intresse

Framväxt av den akademiska psykologin
Psykologihistoriska sällskapet har med stöd från Kungliga  
Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien anordnat ett psyko-
logihistoriskt symposium. Symposiet ägde rum under två dagar i 
april 2018 vid Kungliga Vitterhetsakademin 

Syftet med symposiet var att klargöra intressanta utveck-
lingstendenser under den tid då den akademiska psykologin 
började etablera sig på all var under 1950- och 60-talen. En 
viktig utgångspunkt var forskningen inom perception och 
psykofysik med företrädare som Gunnar Johans son  och Gös-
ta Ekman. Vid detta symposium, som förhoppningsvis kan 
följas av flera framtida, berättade seniora forskare, som ar- 
betat i kontakt med eller inspirerats av den tidiga forskningen, 
om hur den därefter ut veck lades vidare. För att möjliggöra en 
vidare spridning av innehållet har symposiet filmats och före-
dragen kommer att publiceras i en sympo sievolym. 

Föredragen hölls under huvudrubriken  ”Svensk psykolo-
gisk forskning: Utvecklingen från perception och psyko- 
fysik”. Ingemar Nilsson, Claes von Hofsten, Sverker Runesson, 
Henry Montgomery, Yvonne Waern och Karl Halvor Teigen var 
några av föreläsarna. 

Under 2019 kommer du som är medlem i sällskapet att kunna 
se och höra ett antal av dessa föreläsningar via Youtube. Pre-
miärvisning av några filmer hölls under Psykologikonferensen 
där Psykologihistoriska Sällskapet också medverkade med en 
monter. Du som ännu inte är medlem kan enkelt anmäla dig 
på hemsidan www.psykologihistoriska.se Som ny medlem i 
sällskapet och tillika seniorpsykologmedlem får du rabatt så att 
du bara betalar halv avgift första året.

 Lars Ahlin

Besvärliga människor:  
offerrollen avkodad – lär 
dig hantera besvärliga  
människor  
författare Thomas Silfving 

En ny bok, just utgiven (2019, Lava förlag) och författad av en 
medlem i seniorpsykologföreningen

I Adlibris beskrivning av boken står det:

”I Besvärliga människor varvar författaren, som själv har många 
års erfarenhet som psykolog och parterapeut, sina egna erfa-
renheter med vetenskapliga studier och rapporter inom rela-
tionspsykologi. Förutom att hänvisa till vedertagna teorier om 
olika personlighetstyper appli cerar han också dessa rön i nya, 
mer moderna områden såsom sociala medier. Han frågar sig 
vad som är drivkrafterna till näthat och att vilja ta del av an-
dras inte endast positiva utan ock så negativa upplevelser och 
hur vi i vår tur låter oss påverkas. På samma sätt som du är 
upp hovsman till din egen passivitet och negativitet, och låter 
dig påverkas av andras, kan du bli upphovsman till din egen 
livsintensitet och kreativitet: Till framgång i livet”.

SeniorPsykologen planerar att i ett nummer framöver referera 
Thomas bok.

En önskan från redaktionen till alla er kollegor:

Anmäl gärna en bok som du uppmärksammat och skriv gärna 
ner dina tankar, kanske ett referat från en bok som engagerat 
dig i kommande nummer av tidningen. 

 Redaktören

Kring dessa fenomen behövs både facklig aktivitet och kolle-
giala samtal.

Hantering
Hur hanterar vi dessa utmaningar
• bryta mot riktlinjer – här fordras mod av den enskilde psy-

kologen att ta upp med arbets ledningen att vissa åtgärder 
inte går att genomföra och ta ansvar för om inte rimliga 
arbets villkor finns

• föra fram kritik – att våga påtala brister i beslut och i sam-
arbetet med andra i ex. ett team

• tydlighet om vem som tar ansvaret i en vårdsituation

Inom varje organisation behövs kompetensutveckling och 
handledning och dessutom ett forum för etiska reflektioner. 
Och i varje organisation behövs det definition av ett tydligt 
personalansvar.

 Refererat av Birgitta Rydén 

Etik & moral
Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som 
betyder sed och begreppet moral kommer från 
det latinska ordet moralis och betyder det som rör  
seder. Med begreppet etik menar vi de teoretiska  
resonemang som vi för kring vad som är rätt eller 
fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt  
praktiska agerande.
http://religionsfroknarna.se/?page_id=174
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En detaljerad beskrivning av Kristinas karriär, utveckling av om-
rådet flygsäkerhet och en presentation av arbetssätt och metoder 
finns på https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-nat-
verk/seniorpsykologer-berattar2/Militarpsykologins-historia-ur-
mitt-eget-perspektiv/

Det är inte sin smått unika karriär hon har i fokus när Senior-
Psykologen får en pratstund. I samtalet med Kristina Pollack 
är det snarare hennes engagemang i och djupa erfarenhet av 
området arbets- och organisationspsykologi (AO) som blir 
framträdande. Hon har sett vilken viktig roll den arbetspsyko-
logiska kompetensen spelar när det gäller säkerhet och fram-
gång i kritiska situationer. Vid haverier och incidenter förelig-
ger bristerna oftast inom det organisa toriska ansvarsområdet. 
Det kan gälla rutiner och struktur i arbetssättet, inkompetens, 
ett ose riöst förhållningssätt till verksamheten eller svagt ledar-
skap. I flygets värld blev man tidigt medveten om dessa bris-
ters betydelse för säkerheten och ekonomin. Bidragande var 
naturligt vis också operatörens egen vilja att ”överleva”. Men 
dessa allmängiltiga kunskaper och meto der skulle kunna ge 
stora bidrag även inom många andra områden. 

Hennes egen väg in i AO-området startade tidigt med en 
praktiktjänstgöring i Försvars makten som ledde till fast an-
ställning. Hon arbetade först tillsammans med tio andra 
psyko loger med att utifrån kravprofiler genomföra lämplig-
hetsprövningar på sökande till områden som strids pilot, yrkes-
officerare i flygtjänst, teknisk personal och trafikledare. 

Kristina Pollacks psykologiska kunskaper  
kommer till användning
Så småningom kom hon att fundera alltmer på hur organisa-
tionen kunde ta vara på och nyttja dessa ”ur många avseenden 
extremt dugliga människor”. Hon satte sina tankar på pränt 
och skickade dem till Flygvapnets dåvarande Flygsäkerhetsin-
spektör. Där kunde processen stan nat av, men i stället blev hon 
kallad till möte som slutade med att hon erbjöds ingå i den 
ar bets grupp som utvecklade stridsflygplanet JAS Gripen, med 
uppgift att ta fram en psyko lo gisk kravprofil för JAS-piloter. 
Så småningom fick hon i uppgift att ingå i Statens Haveri-
kommissions utredningar, med fokus på ”den mänskliga fak-
torn”. Här tog Kristina chansen att orientera sig om hur såda-
na utredningar bedrevs i USA och Australien och införlivade 
denna kompetens i svenskt utrednings- och säkerhetsarbete. 
Här kom också aspekten ”före byg gande säkerhetsarbete” in 
i bilden. Detta perspektiv inkluderade såväl individuella som 
tekniska och organisatoriska förutsättningar. ”Human factor”-
begreppet vidgades till att inklu dera ”människans mentala och 
psykiska förutsättningar, sett i den kontext som organisa toriska 
och tekniska förutsättningar givit aktuell(a) individ(er)”. Fram-
över kom haveriutredningar att omfatta alla dessa aspekter och 
därmed kom även det förebyggande säkerhetsarbetet i fokus.

Mänskliga haverier
Arbetssättet och modellen har visat sig vara användbar i en 
mängd sammanhang, där man utreder vad som kan kallas 
”mänskliga haverier”, t ex mobbing, trakasserier och kränkande 
särbehandling. Orsakerna till det inträffade är ofta komplexa 
och kan knytas till såväl individ- grupp- som organisatorisk 
nivå. Modellen är numera välkänd och används inom andra 
verksamhetsområden som kärnkraft och vård. Kristina har 
haft uppdrag inom dessa områden och erfarit att i synnerhet 
vården haft svårt att ta till sig arbetssättet. Hon funderar kring 
att detta kan bero på kulturen inom vården, med t ex ”lex Ma-
ria”, som fokuserar på att lägga ansvar för missförhållanden 
och därmed leta syndabockar, och vårdens hierarkiska förhåll-
ningssätt. Ingetdera gagnar ett förebyggande säkerhetsarbete. 
En säkerhetsutrednings enda syfte är att ta lärdom av det som gått 
snett. Hon menar att vården skulle behöva större insatser och 
stöd från central nivå som tillsynsmyndighet och från politi-
kerhåll för att kunna skapa det förtroendefulla klimat som är 
nödvändigt i förebyggande arbete. 

Den egna karriären
Kristinas egen karriär utvecklades positivt och hennes enga-
gemang i internationella uppdrag tog också fart. Likväl stötte 
hon på hinder, inte minst från just det medicinska etablisse-
mang et. Trots motstånd lyckades hon lyfta den psykologiska 
kompetensen till en autonom, samlad funktion inom Försvars-
makten. När hon som president för EAAP drev frågan gent-
emot det brit  tiska och franska medicinska etablissemanget var 

Mittuppslaget

Kristina Pollack har gjort en mycket framgångsrik karriär inom flygsäkerhetsområdet, såväl  
militärt som civilt, i Sverige och internationellt. Hon har haft titlar som försvarsöverpsykolog i Svenska  

Försvarsmakten, haveriutredare vid Statens Haverikommission, Human Factor expert vid Försvars- 
maktens Säkerhetsinspektion, samt President för European Association for Aviation Psychology (EAAP) 
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Du ska
• vara nyfiken på och ödmjuk inför det sakområde du 

ger dig in i och skaffa kunskap och förståelse för vad 
deras operativa värld innebär 

• samtidigt kunna både motivera och argumentera 
för dina ståndpunkter på ett sakligt sätt, med ett 
språk som är fritt från akademisk jargon och anpas-
sat till sakområdet

• vara beredd att stå för din kunskap men också vid 
behov ompröva din ståndpunkt 

• visa att du är där för deras skull, beredd att förstå de-
ras roller och organisationen och därigenom bygga  
upp förtroende och tillit 

• påvisa din kompetens genom hårt arbete och resul-
tat, inte genom att ställa krav 

• vara nyfiken, vara intresserad av att vidga blicken, 
kunna tänka i nya banor

• ha förmåga att fånga tillfället i flykten, se de rätta 
tillfällena och de rätta människorna som kan hjälpa 
till att bana en ny väg

• kunna smälta in i kulturen men samtidigt ha ett 
professionellt förhållningssätt och vara tydlig med 
din roll

• vara lite orädd, inte nedslås av eventuella motgång-
ar eller av att du kan ha fått en och annan ”fiende” 
på vägen

Mittuppslaget
hon mindre framgångsrik. Hon såg en uppen bar maktstrid, 
där man från medicinskt håll ville inordna arbetspsykologin 
under sitt eget kompetensområde och mandat.  

Den organisatoriska inplaceringen av försvarsöverpsykolo-
gen, med uppdrag att strategiskt leda den arbetspsykologiska 
funktionen, borde enligt Kristina vara nära förknippad med 
den operativa verksamheten. Beslutet blev emellertid en orga-
nisatorisk placering på personalavdelningen, en mindre kraft-
full placering. Kristina förknippar detta beslut med bris tande 
beställarkompetens, något hon ser även i myndigheter och nä-
ringsliv. Alltför många lik ställer human resource-kompetens 
med arbetspsykologisk kompetens, vilket vittnar om bris tan de 
kunskap inom området. 

Behov av AO-psykologisk kompetens
Hon framför sin oro över hur denna bristande beställarkom-
petens och brist på kunskap om det arbetspsykologiska områ-
det leder till problem inom flera områden. Utifrån sina sam-
lade erfa renheter från arbete med bl a säkerhetskommittén 
för kärnkraftsfrågor i Oskarshamn och sä ker hetsfrågor inom 
IT har Kristina en stark övertygelse om att det finns ett stort 
behov av psy ko loger med AO-kunskap ute i samhället. Inom 
flygsäkerhetsområdet är vinsterna uppenbara och direkta; de 
handlar om att piloten ska överleva sitt uppdrag och samti-
digt hantera de syn nerligen kostsamma flygplanen. Inom an-
nan verksamhet är processerna långsammare och de mänskliga 
och ekonomiska kostnaderna för felaktiga beslut och misstag 
mindre tydliga, men ofta av samma storleksordning. Kristina 
framhåller gärna att psykologens kompetens har be tyd ligt bre-
dare tillämpningsområden än vad man kan ana när man är 
under tidig utbildning. Det är allmänt känt och accepterat att 
psykologen har stora kunskaper när det gäller hur indi vider 
fungerar, men psykologen har också omfattande och värdefull 
kunskap att föra fram när det gäller hur grupper och organi-
sationer fungerar.

Samhället behöver psykologisk kompetens 
Hon är övertygad om att det är viktigt att psykologer lyfter 
stora, mer socialt övergripande samhällspolitiska frågor till 
debatt. Efterhand som hon sett hur vårt samhälle utvecklats 
har denna övertygelse stärkts än mer. Den psykologiska kom-
petensen har stor betydelse för att på bästa sätt ta tillvara det 
mänskliga kapitalet och utveckla såväl säkerhet som effektivi-
tet, sam tidigt som hon betonar vikten av att detta görs med 
stor ödmjukhet. ”Vi behöver öppna dörrar och bryta ny mark.” 

Områden där arbetspsykologisk kompetens skulle kunna ge 
ett konstruktivt bidrag är exem pelvis rekryteringar av höga 
befattningshavare. Många har fått lämna sina befattningar i 
förtid och kostnaderna för samhället blir höga. 

Ny myndighet föreslås
För att säkerställa professionell kvalité skulle Kristina vilja se 
att en myndighet skapas. Hon förordar en statlig myndighet 
utifrån modell av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, med 
uppdrag att serva statsförvaltningen med arbetspsykologisk 
kompetens. I uppdraget för denna myndighet bör ingå att ta 
fram kravprofiler och genomföra bedömningar vid tillsättning 
av tjänster som t. ex generaldirektörer, att genomföra interna 
Human Factor-utbildningar, därtill genomföra utredningar på 
såväl individ- som organisationsnivå, liksom interna säkerhets-
utredningar. Andra uppdrag kan vara att göra regelbundna 
uppföljningar och bedriva kontinuerligt metodutvecklingsar-
bete. Kristina ser hur ett sådant förfaringssätt skulle kunna 

hindrat en och annan politisk kris. Med ordval och perspektiv 
från flygsäkerheten menar hon att ”krisen är ett haveri”.

Tills sist 
För den som framöver känner sig motiverad att anta Kristi-
nas utmaning att öppna nya dörrar för den arbetspsykologiska 
kompetensen i samhället har hon, sin vana trogen, formu lerat 
en kravprofil för en ”entreprenör i psykologi”. Se faktaruta!

När Kristina ser tillbaka vill hon framhålla sin tacksamhet 
för alla de erfarenheter hon er bjudits hos Försvarsmakten. Med 
alla sina funktioner, om än lite annorlunda organiserade, speg-
lar den samhället i stort. Försvarsmakten ger individer breda 
möjligheter att utvecklas och få ny kunskap. Inte minst gäl-
ler detta unga, vilsna människor som här kan få erfarenheter 
som är svåra att förvärva någon annanstans. Hon uppmuntrar 
dessa att pröva på olika områden och kanske finna en väg som 
passar. 

 Ann Valentin Kvist

FAKTARUTA

Kristina Pollack
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Händelser i regionerna

”Du får väl säga som det är”
Christina Renlund var hos Seniorpsykologerna/Norra den 23 jan 
2019. Matcha några variabler: nypensionerad psykolog; nyutkom-
men bok; geografisk relativ närhet; enligt lokalpressen flitig före-
läsare. Vad får man då?

Jo, då får man upp en sådan som Christina Renlund, psykolog 
och psykoterapeut. Nypen sio nerad, inte alldeles fullbokad får 
man hoppas, kanske gör hon det rentav gratis. Knivsta utgör 
Uppsalas relativa närhet. Och enligt tidningsartiklar har hon 
just kommit ut med ytter ligare en bok inom sitt specialområde 
som är obekant för oss andra. En lyckträff !

Efter en bakgrund som bl.a. barnpsykolog och erfarenhet av 
personer med utvecklings stör ning, placerade på institution, 
kom Christina att engagera sig för barn med funktions hinder 
men inte minst för personer med – ett för oss nytt begrepp 
– sällsynta diagnoser. Därtill kom som en naturlig följd in-
tresset för alla dessa personers anhöriga. Avgörande för hennes 
arbets inriktning blev att medverka till att låta den som har den 
sällsynta sjukdomen (eller funktions hindret) och alla dennes 
anhöriga få prata. En av hennes böcker heter därför ”Opratat”.

De anhöriga
Både personen där i mitten, med sin diagnos, och alla runt-
omkring har berättat om längtan efter att kunna prata om det. 
Att både få älska och sörja. Att få säga som det är. Christina 
har i sin nya bok samlat berättelser från de tidigare inte mycket 
hörda: de anhöriga. De kan vara föräldrar, syskon, barn, andra 
släktingar. Men en person med en sällsynt diagnos behöver sin 
stab av anhöriga för sitt vardagsliv, och om man som psykolog 
ägnar sig systematiskt åt att lyssna på dessa, vad får man då? 
Man får nya berättelser, fyllda av kärlek. Här finns livskraf-
ten, stoltheten och glädjen. Här finns sårbarhet och det nästan 
outsägligt svåra. 

Utöver mötet med personerna och deras anhöriga har Christi-
na varit starkt engagerad för att deras villkor ska uppmärksam-
mas på högre sjukvårdspolitiskt plan, att tunga institu tioner 
ska rivas, att det bildats ett Nationellt kompetenscentrum för 
anhöriga, att det publice rats tillgängligt material. Hon har va-
rit totalengagerad!

En övergripande aspekt av att få en gäst på detta sätt till våra 
samlingar, är att vi ofta inviterar till ett ömsesidigt samtal, ett 
möte bortom prestige och krav men byggt på många psykolo-
gers långa och rikhaltiga erfarenheter. Jag vill påstå att Chris-
tina och vi andra trivdes i varandras sällskap.

Christina skriver i förordet: I arbetet har jag hört stjärnorna 
sjunga.

 Hans Åberg

Några av Christina Renlunds boktitlar (ensam eller tillsam-
mans med medförfattare):

2004: Jag har en sjukdom men är inte sjuk. (Rädda Barnen).
2007: Doktorn kunde inte riktigt laga mig. (Gothia Förlag).
2009: Litet syskon – om att vara liten och ha en syster  
 eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning.   
 (Gothia Förlag). 
2017: Du får väl säga som det är. (Vulkan).

Norra regionen 

Christina Renlund

The effects of war on social and emotional  
development in refugees
Den amerikanska forskaren Sara Haas vid Baby-lab föreläste i 
februari om sitt stora forsk ningsprojekt som går ut på att un-
dersöka hur traumatisering av föräldrar och barn i krig på-
verkar barnens sociala och emotionella utveckling. Data skall 
samlas in i Sverige och i flyk ting läger i Irak och Turkiet. Bar-
nen genomgår testningar och föräldrarna intervjuas.

Sara Haas beskrev sin studietid vid olika universitet i USA. 
Hon har studerat vid unive r siteten Carnegie Mellon Universi-
ty, Brown University och slutligen vid University of Mary land 
där hon doktorerade på en avhandling om autism.

Vid Uppsala Universitet har Sara Haas en post doc anställ-
ning. Arbetsgruppen hon in går i består av Gustav Gredebäck, 
Jonathan Hall, Joshua Juvrud, Uppsala universitet och Seth 
Pollak, University of Wisconsin-Madison.

Det forskningsprojekt hon håller på att starta handlar om hur 
upplevda traumatiska hän  delser hos flyktingbarn påverkar kon-
centration och upplevd stress i testsituationer. Man skall testa 
huruvida barnen kan hålla fokus på arbetsuppgifter trots dist-
raktorer i form av ansikten som uttrycker känslor. Med ett annat 
test mäter man risktagande. Det ställer man i relation till upp-
levd ängslan. Bakgrundsfaktorer som t.ex ålder för upple velse av 
trauma kan spela roll. 

Professor Jonathan Hall på Institutionen för freds- och kon-
fliktforskning, som forskat på vålds  utsatta vuxna, har kontakt 
med ett team med flyktingintervjuare, som delvis kan ingå i 
Sara Haas projekt. Dessa intervjuare och testledarna talar ara-
biska och flyktingfamiljerna litar på dem. De har själva erfa-
renheter som flyktingar.
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Intervjuerna sker i flyktingläger i Syrien och Irak. Man under-
söker 500 flyktingfamiljer i Irak. Ett flyktingläger ligger nära 
Mosul i Irak, man undersöker även familjer som bor i själ va 
Mosul. Familjerna upplevde trauma bland annat då Mosul 
rensades från IS. Man under sö ker även 500 barn från Syrien 
och Irak i flyktingläger i Turkiet. Det är viktigt att tänka på 
sä ker   heten för intervjuarna i båda länderna.

Pilotundersökning
Det har även nyligen skett en pilotundersökning i Uppsala, 
med flyktingfamiljer från Syrien med 9 månader gamla barn. 
Dessa familjer hade upplevda trauman olika långt tillbaka i 
tiden. De har varit här från några månader upp till flera år. 
Gruppen bestod av 40 flickor. Man inter vjuade föräldrar an-
gående barnens temperament. Mödrarna fick även fylla i ett 
formulär om egen ångest. Barnens uppgift var att söka efter ett 
objekt på en skärm. Det dök också upp dist rak torer på skär-
men i form av ansikten som uttryckte känslor. Man under-
sökte hur mycket bar  net distraherades i testningen av detta. 
Detta kopplades till bakgrundsdata.

Undersökningen i flyktinglägren i Turkiet och Irak startar om 
ett par veckor. Barnen är från 6 år och uppåt. Undersökningen 
går till så att barn och föräldrar besöker en testlokal under två 
och en halv timme. Föräldrarna intervjuas och barnen testas 
parallellt i ett annat rum. Man un der söker upplevt trauma hos 
barn. Föräldrarna intervjuas om i vilken ålder barnen var ut-
satta för trauma. Föräldrarna frågas även om hur barnets om-
givning ser ut nu, om den är kao tisk, samt vilken socioekono-
misk status föräldrarna har. Det sker utifrån ett standardiserat 
formulär med 30 frågor. 

Barnens testningar
Man kommer att testa hypotesen upplevd ängslan, som ett 
resultat av trauma och hur detta påverkar fokuseringen på ar-
betsuppgifter. Ett test handlar om igenkän ning av ansiktsut-
tryck. Här håller man på att utarbeta ett testmaterial, som är 
gjort på ansikten från arabländer. Trau matiserade barn brukar 
snabbare känna igen arga ansiktsuttryck. Det finns även kog-
nitiva testuppgifter, som bland annat kan mäta planering och 
kontroll. Man för sö ker även fastställa IQ hos barnen. Barnen 
får inte frågor om trauma utan endast testupp gifter, då det inte 
finns re surser i flyktinglägren att bearbeta trauma.

Exempel på test:
Visuell uppmärksamhet, Rädsla och Handling. Barnen får visu-
ella testuppgifter på en data skärm, testuppgifterna störs då och 
då av att ett ansikte som uttrycker ilska dyker upp på skär men. 
Sedan mäter man i vilken utsträckning barnet störs av detta 
och blir fokuserade på hotet i stället för på testuppgiften.
Risktagande. Testet Bart mäter risktagande
Datortest. Barnen skall pumpa upp ballonger. De får fler po-
äng ju mer ballongen blåses upp. Om den spricker förlorar de 
alla poäng. Man mäter hur mycket barnet vågar blåsa upp bal-
longerna och det är kopplat till deras upplevda ängslan. Det 
brukar vara så att traumatiserade barn är mer obenägna att ta 
risker.

Deltagarna i projektet deltar helt anonymt, utifrån säkerhets-
skäl. Föräldrarna får inte respons på barnens testresultat, då 
undersökningen är stor och resultaten redovisas på en generell 
nivå. Vi slutet av den 2,5 timme långa intervjun och paral-
lella testningen får familjen en typ av de briefing. Familjen 
sitter ner och talar om sin framtid. Föräldrarna önskar göra 
undersökning en mycket utifrån att de önskar en bra framtid 
för sina barn.

Min personliga reflektion är att det faktum att föräldrar och 
barn blir sedda och att för äldrarna får berätta sin historia har 
betydelse för familjens välmående. 

Sara Haas höll en intressant föreläsning. Hon är mycket enga-
gerad i sitt forskningsprojekt och mån om att den här kunska-
pen skall spridas. Vi ser fram emot en återkoppling när resulta-
tet av undersökningen är klar.

Testmetoder vid pilotundersökning av 9 månaders flickor
De test som användes var:
Temperament: Infant Behaviour Qestionary-Revised (IBQ-R) 
intervjuformulär
Maternal Anxiety: The Positive and Negative Affect Schedule 
(PANAS) intervjuformulär
EmotionPrime: Happy, angry, fear, scrambled 
Familarity: Mothers or strangers
Visual Search: Latency during neutral pop out search tasks 0 
distractors or 4 distractors

Testmetoder av barn 6 år och uppåt:
Emotion processing tasks: RISE Face detection Task (Pollak & 
Sinha, 2002) Emotion Priming Visual Search (Haas et al., 
2017)
Risk Taking/Associate Learning Tasks: BART (Lejuez et al., 
2002)
Cognitive Tasks: AX-CPT (Braver et al., 2009)

 Gunilla Eriksson

Sara Haas
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Att testa och bedöma invandrares kompetens – 
risker och möjligheter 
Årets första föreläsning för seniorpsykologerna i Lund hölls av 
Ann Valentin Kvist med mångårig erfarenhet som arbetspsy-
kolog och fil dr. Ämnet som var hämtat från Anns avhandling 
hade titeln: Att testa och bedöma invandrares kompetens. Risker 
och möjligheter. Frågor som Ann ställt sig inför denna upp-
gift var: Är det etiskt för svarbart att använda kognitiva test, 
standardiserade för en svensk population, på in vand rare från 
europeiska och icke-europeiska länder? Finns det en obunden 
kultur definition? Hennes svar blev: Vi måste försöka.

Varför fokusera på kognitiva test? Flertal studier har visat att 
kognitiva test (general mental ability test) har varit framgångs-
rika som prognosinstrument. Inom arbets mark naden har man 
under många år använt kognitiva test och anlagstest för att 
göra urval till olika yrkesutbildningar. Strukturerad intervju, 
GMA test och arbetsprov har haft ett bra prognostiskt värde.
 

Målet med Anns avhandling var att undersöka validitet i rela-
tion till kognitiva test med invandrargrupper och dess förut-
sättning att prognostisera möjlighet att klara yrkesutbildning. 
Avhandlingen omfattas av tre delstudier.

Studie 1 är tolkningar gjorda utifrån Catells (1987) Invest-
ment Theory. Denna studie visar att de största skillnaderna 
mellan grupperna är på det språkliga området. Den mer ge-
nerella begåvningsfaktorn uppvisar mindre skillnader mel-
lan grupperna. Slutligen visar studie 1 att påverkansmönster 
mellan olika kognitiva faktorer på specifika test är lika mellan 
grupperna.

Studie 2 avsåg psykologernas tolkningar av testresultaten och 
deras förmåga att bedöma gruppernas förmågor till yrkesut-
bildning. Psykologerna hade en tendens att släppa igenom 
lägre prestationsresultat på språkliga test medan de inte fullt 
ut värde rade den allmänna förmågan i invandrargruppen.

Studie 3 innebar att de kognitiva testresultaten, psykologer-
nas ”bedömning” , samt att personerna blivit lovade yrkesut-
bildning, sattes i relation till arbetsgivarens bedöm ning och 
fortsatt anställning. Den lägre andelen anställningar inom in-
vandrargruppen kan endast till en del förklaras med resultaten 
på de kognitiva testen.

Sammanfattningsvis ligger de största skillnaderna mellan 
grupperna i de språkliga tes ten medan den generella begåv-
ningsfaktorn inte uppvisar större skillnader mellan grupperna. 
Variationen är här större på ett individplan än inom grupper-
na. Ann påpe kar att många invandrare lär sig en talad vardags-
svenska. Detta säger ingenting om deras förmåga att behärska 
läsning, ordförståelse, tolkning av text m.m. Detta blir en fälla 
när de ska in i utbildningar av olika slag där bristerna blir syn-
liga. Avslutnings vis ställde Ann frågan: Går det att använda 
kognitiva test för gruppen analfabeter?

En föreläsning som gick alltför fort då många frågor väcktes. 
Förhoppningsvis får vi möjlighet att återkomma med dessa till 
Ann vid ett senare tillfälle.

 Ewa Palmér-Wikdahl

Ann Valentin Kvist

Tack för gott samarbete i programgruppen

Avtackning av medlemmar i Södra regionens  
programkommitté

Efter mångåriga och ovärderliga insatser i Södra regionens 
programkommitté avtackades Anna Lindström-Chylicki 
och Elisabeth Almroth i samband med föreläsningen den 19  
februari.

Stort tack Anna och Elisabeth!

Helt klart – i beaktande av mångåriga och ovärderliga insatser 
– måste ständigt läckra bullar till kaffet och all fin omtanke 
lyftas fram!

Verkligen berömvärt och en stor eloge! Den fina bilden ovan 
förstärker intrycket!

Vårhälsningar från

 Lotta Linge
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 Västerbottenregionen

Här i Umeå har vi träffats vid två trevliga luncher. Som tidi-
gare så återkommer vi med fylligare berättelse om händelser i 
verksamhetsberättelsen efter hela det här året. Vi gläds också 
åt och välkomnar en ny medlem. 

 Britt Wiberg

 Västra regionen

Skrivelse till socialministern och företrädarna  
för socialpolitiska frågor i samtliga riksdags- 
partier
I västra regionen har seniorpsykologerna samlats vid två tillfäl-
len för att utifrån Bengt Hedbergs föredragningar (2017 och 
2018) diskutera dels Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
vård vid depression och ångestsyndrom dels behovet av för-
nyelser och förändringar av vårdutbudet vid psykisk ohälsa i 
nutid. Efter diskussionerna beslutade gruppen att enas om en 
skrivelse till ansvariga politiker utifrån dessa frågeställningar.

Den 30 januari i år samlades vi ca tio seniorpsykologer för att 
dela upp oss i två diskus sions grupper och diskutera vad vi vill 
poängtera i skrivelsen. Engagemanget var inte att ta miste på 
och det blev en diger sammanställning med alla våra synpunk-
ter. Skrivelsen håller nu i skrivande stund på att sammanstäl-
las och kommer förhoppningsvis regering och riksdag till del 
innan den här tidningen har gått i tryck.

I ett kommande nummer av vår tidning kommer vi att sam-
manfatta vad vi framför till politikerna.

 Birgitta Rydén

Röhsska muséet i Göteborg

Röhsska muséet är landets enda specialmuseum för konst-
hantverk och design och musei byggnaden i sig, i den vackra 
nationalromantiska utformnigen, är värd ett besök.

Muséet, som varit stängt i två år dels p.g.a. en svårlöst perso-
nalsituation dels också för att det behövde fräschas upp, öpp-
nades igen i slutet av februari. Vi seniorpsykologer förlade vår 
kulturträff för säsongen dit, sista onsdagen i februari.

Vi njöt av den vackra miljön och gladdes åt en atmosfär av 
påtaglig ”revival” och åt den nya prägel som till del säkerligen 
sätts av den nya chefen, Nina Due med erfarenheter som ku-
rator både på Victoria and Albert Museum samt Design Mu-
seum i London.

Inspirerade, inte minst av de östasiatiska samlingarna som är 
kända för sin mångfald, både den kinesiska avdelningen och 
den japanska, och inte minst av den kända stora Buddhan som 
möter besökaren i trapphallen på översta våningen, och också 
av montrarna längre ner i muséet med modern design, så sam-
lades vi för Afternoon tea i caféet.

Vi diskuterade vidare vår skrivelse till politiker som gruppen 
håller på att formulera utifrån våra diskussioner vid mötet i 
januari, jämte våra planer inför den kommande studiedagen 
i maj.

 Programgruppen

Buddha-figurer

Design i monter
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 Östra regionen

Östras besök på Nationalmuseum
Första mötet i februari den här terminen blev ett välbesökt 
möte på nya Nationalmuseum.

Vi hade förberett oss på att det skulle vara kö in till muséet, 
men inte att det skulle vara glashalt och svinkallt! Men alla 
lyckades forcera svårigheterna och vi träffades inomhus i den 
nya Skulpturgården med jättestatyer i marmor. 

Efter en kort diskus sion delade vi upp oss i mindre grupper 
för att utforska efter intresse. Några startade högst upp med 
1500-talet, andra gick direkt på konsthantverk eller Skattkam-
maren med smycken och miniatyrer, och jag och några till 
började med en stärkande kopp kaffe i nya kaféet, där man satt 
med utsikt över Strömmen och Slottet och bara njöt av den 
vackra synen och läckert bröd och gott kaffe. 

Det finns också en filmintroduktion nära entrén som berättar 
om hur man planerat ombygg naden. Tanken har hela tiden 
varit att öppna upp muséet och göra det ljusare utan att moder-
nisera så mycket att det bryter mot den ursprungliga stilen. 
Och det finns mycket personal överallt, som är kunniga och 
vänliga och hjälper till och berättar om man har frågor. Den 
som är bra på appar kan skaffa en sådan eller få gratis hörlurar 
med vidhängande apparat med inspelade texter till alla verk i 
muséet. 

Om man börjar högst upp kan man följa en tidslinje från 
1500-tal till i dag. Och det tar lång tid, så jag rekommenderar 
varmt att man tar några bitar i taget, eller delar upp på fler 
besök. Än så länge är det fritt inträde.

Medan man vandrar runt upptäcker man hela tiden nya de-
taljer och nya konstverk och blir imponerad av att det finns 
så mycket man inte upptäckt tidigare. Salarna har målats om 
i vackra nyanser som framhäver konsten. Nationalmuséet har 
blivit ett museum man verkligen vill återvända till. 

 Brita Tiberg

Sorg

Damen med slöjan – Konstnärens hustru Suzanne Roslin
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Ulla-Britt Selander
Ulla-Britt började arbeta som psykolog på PA-Rådet på 1960-ta-
let. Hon arbetade där huvudsakligen med det som vi idag kallar 
APU (Arbets Psykologisk Utredning). 

Efter förstatligandet av de arbetspsykologiska instituten och 
bildandet av Arbetsmarknads institut – AMI – 1980 fortsatte 
Ulla-Britt en kort period som psykolog innan hon först tog kli-
vet till att bli biträdande chef och senare chef för ett AMI i 
Stockholmsområdet. I början av 1990-talet blev Ulla-Britt an-
svarig för metodutveckling av den arbetspsykologiska verksam-
heten inom Arbetsmarknadsverket. Rollen som chefspsykolog 
behöll hon till sin pensio ne ring för 13 år sedan.

Ulla-Britts fokus i det arbetet liksom i annat som hon företog 
sig var att tydliggöra och utveckla psykologrollen och den orga-
nisation som de verkade i samt att se till att psykolo ger na hade 
bra metoder att använda i sitt yrkesutövande. Att hon lyckades 
mycket bra med detta handlar bland annat om hur Ulla-Britt 
var som person. Hon var sedan barnsben en före nings människa 
och ”lagspelare”. Hon såg människor och deras styrkor och var 
duktig på att starta upp och få saker att hända. Hon ville sällan 
själv stå i centrum, hellre vice ordförande än ord fö ran de, men 
visade hela tiden sitt intresse och var väldigt stöttande till den 
som tog ledarrol len. Vi kan se detta i vår förening. Ulla-Britt 
har sedan lång tid varit engagerad i arbetet och varit med om 
att starta upp till exempel sådant som ”Psykologer berättar” och 
hon har i mång a år varit vice ordförande men aldrig velat bli 
ordförande.
 
Andra personliga egenskaper som funnits med och drivit Ulla-
Britt i hennes strävanden efter att utveckla psykologprofessio-
nen och kvaliteten i de metoder som psykologerna använder 
var nyfikenhet, intresse för att utvecklas, beslutsamhet och ett 
stort mått av kreativitet. Hennes enga gemang i Specialistut-
bildningen startade redan då ekvivaleringsfasen inleddes 1994 
och varade tills hela organisationen i den ursprungliga formen 
avvecklades. 

På samma sätt var hon engagerad i gruppen som arbetade 
med ”Riktlinjer och policies för arbetspsykologiska test” tills 
det arbetet togs över av STP – Stiftelsen för Tillämpad Psy-
kologi liksom hon också en period satt i styrelsen för Psykologi-
förlaget så länge detta var kvar i Psykologförbundets ägo.

Ulla-Britt står som medförfattare till ett antal böcker som givits 
ut på Studentlitteratur och som författare eller medförfattare 
till rapporter/utvecklingsprojekt inom AMV. Samtidigt var 
hon ”ekonomisk moder” till än fler rapporter/utvecklingspro-
jekt just genom sin beslutsamhet och kreativitet. Vi är många 
som förundrats över hur hon i denna stora statliga organisation 
lyckades få fram pengar för att finansiera de utvecklingsplaner 
vi hade.

Minnesord

Det finns givetvis mycket mer att berätta om Ulla-Britts yr-
kesliv. Om det talar väl, om inte annat, att en grupp psykologer 
i höstas tänkte nominera henne till ”Stora Psykologpriset”.

Ulla-Britt och jag möttes första gången 1979 i något samman-
hang inför bildandet av AMI- organisationen. Våra vägar har 
sedan mötts många gånger under såväl våra yrkesliv som efter 
pensioneringen. Som vän såg jag Ulla-Britts stora intresse för 
andra människor och hennes lojalitet för det som hon åtagit 
sig. Hon engagerade sig alltmer i Röda Korset och det krävdes 
något mycket viktigt för att hon skulle svika de ungdomar som 
hon träffade och gav läxhjälp eller att svika sina pass i second-
handaffär. Att påverka och skapa utveckling var väl det som låg 
bakom att hon inte bara dansade internationell folkdans utan 
givetvis också var engagerad i dansföreningens styrelse. Seriöst 
men samtidigt väldigt avkopplande tror jag att Ulla-Britt upp-
levde körsången och att deltaga i körsångsveckan i Dalarna var 
något som hon varje år såg fram emot. 

Jag saknar inte bara en kollega utan också en vän och inser att 
det ej kommer att bli några fler kvällar då vi sitter och smuttar 
på vinet som är kvar efter en god middag samtidigt som vi små-
pratar och ser på biljard på TV.

 Gunvor Bergquist

Ulla-Britt
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Studiedag och årsmöte

Nationell Förening för seniorpsykologer

Studiedag, årsmöte och sociala aktiviteter i Göteborg  

Studiedagen den 17 maj

Plats: Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1 (vid Linnéplatsen)

Tema är aktuell forskning vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.  
Vi får också ta del av ett aktuellt integrationsprojekt i Göteborgs kommun

09.30 - 10.00 Samling, registrering och kaffe i stora ankomsthallen vid cafterian

10.00 - 10.15 Prefekt Jesper Lundgren vid Psykologiska institutionen inleder

10.15 - 10.45 Universitetslektor Karin Strid: Har små barn en medfödd känsla för rättvisa?

11.00 - 11.30 Universitetslektor Kristina Holmqvist Gattario:  
 Vad är positiv kroppsupp fat t ning och hur får man en sådan?

11.30 - 12.30 Projektledare Bagir Kwiek: Romano center, ett integrationsprojekt med romer

12.30 - 14.00 Lunch, Konstepidemins restaurang

14.00 - 14.45 Docent Anne Ingeborg Berg: Förutsättningar för ett gott åldrande

14.50 - 15.20 Professor Carl-Martin Allwood: Stress och utbrändhet i tre yrkes grupper:  
 lärare, präster och psykologer

15.25 - 15.45 Förbundsordförande Anders Wahlberg:  
 Aktuellt i Sveriges Psykologförbund

15.45  Kaffe - thé -paus

16.00  Årsmöte i Nationell förening för Seniorpsykologer

19.00  Gemensam middag på FeskarBrittas Kro, vid Eriksbergs kaj

Kl. 11.00 Utflykt till Gunnebo slott, Mölndals kommun, med promenad i parken  
 och träd gården med den omtalade odlingen av grönsaker och blommor.
   
 Lunch eller fika i restau rangen och möjlighet till guidad visning  
 kl. 12.00 à 120 kronor per person

Välkomna till Göteborg i vårens tid!
Programgruppen
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senast 23 april 2019 till:

Ulla Davidsson davidssonulla@gmail.com Postadress: Trädgårdsvägen 6A 43361 Sävedalen 

Birgitta Rydén rydenb@gmail.com Postadress: Signalgatan 4B 413 18 Göteborg

Anmäl om du vill delta i:

• Studiedagen (studiedagen är kostnadsfri inkl. kaffe. Lunch betalar var och en i restaurangen) 

• Årsmötet

• Festmiddagen på fredag kväll (prisbild 375 kr exkl dryck) och om du har önskemål om speciell 

kost (gäller även lunchen) 

• Lördagens utflykt till Gunnebo slott och om du vill delta i guidad visning

Efter anmälan får du meddelande från oss om 

• tänkbara hotell (meddela om du vill ha förbokat rum) 

• resvägar, buss/spårvagn och trafikkort

• detaljer om restaurangen på fredag kväll 

• utflykten till Gunnebo slott

OBS! Ange till vilken adress du vill få svarsbrevet, helst e-post-adress.

Slottsvisningar – Välkommen Till 1700-Talets Gunnebo.
http://gunneboslott.se/inlagg/slottsvisningar-valkommen-till-1700-talets-gunnebo/

Studiedag och årsmöte
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DAGORDNING

Årsmöte Nationell förening för seniorpsykologer  
inom Sveriges Psykologförbund

Göteborg den 17 maj 2019

 §1 Mötets öppnande

 §2 Val av ordförande för mötet

 §3 Val av protokollförare för mötet

 §4 Fastställande av föredragningslista

 §5 Mötets stadgeenliga utlysande

 §6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 §7 Upprättande av röstlängd

 §8 Styrelsens verksamhetsberättelse

 §9 Ekonomisk redogörelse

 §10 Revisorernas berättelse

 §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 §12 Val av ordförande

 §13 Val av styrelseledamöter

 §14 Val av två revisorer jämte deras suppleant

 §15 Val av valberedning

 §16 Beslut om medlemsavgiftens storlek

 §17 Motioner inkomna till styrelsen

 §18 Övriga frågor

 §19 Årsmötet avslutas 

Studiedag och årsmöte
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Norra regionen

ONSDAG DEN 24 APRIL
Teaterlunch ”Trumbäraren”
Uppsala stadsteater
Anmälan, tid och kostnad
enligt senare besked

TISDAG 28 MAJ
Segling till Örsundsbro
Heldagsutflykt

Programgruppen:
Gunilla Eriksson (medlemsansvarig)
076-241 24 49 erigun57@gmail.com
Inga Hedberg Sowa
070-337 90 59  
inga.hedberg-sowa@telia.com
Hans-Olof Lisper
070-720 63 67 hans-olof@lisper.se

Södra regionen

ONSDAG DEN 10 APRIL
Om Münchhausen by Proxy –
reflexioner och erfarenheter
Kati Falk
Kl. 15.30 – 17.00
Lokal P206
Institutionen för psykologi
Lund

ONSDAG DEN 22 MAJ
VÅRUTFLYKT till Vanås slott
Kl. prel. 12.00 – 16.00
(inkl. lunch)

Programgruppen:
Lars Ahlin (medlemsansvarig)
0730-65 38 80 lars.ahlin3@icloud.com
Ann Hildingsson 070-545 11 73
Bertil Nordbeck 044-24 18 44
Göran Skogman 070-883 23 75
Ewa Palmér-Wikdahl 070-531 92 45
Britt-Mari Lindqvist

Regionernas vårprogram

Västerbottenregionen

FREDAGEN DEN 3 MAJ
FREDAGEN DEN 7 JUNI
Gemensam lunchträff med samtal
Utifrån aktuella frågeställningar
Lokal: ”mellanrummet”
(intill konferensrummet)
på Kafé Station
centrala Umeå
Kl 12.30

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

Västra regionen

FREDAGEN DEN 17 MAJ
Studiedag och årsmöte
Nationell förening för
Seniorpsykologer
Se program tidigare i tidningen

LÖRDAGEN DEN 18 MAJ
Social aktivitet
i samband med studiedagen
Se program tidigare i tidningen

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

Östra regionen

TORSDAGEN DEN 25 APRIL
Vad kan vi som psykologer göra 
när det gäller klimatet?
Ett annorlunda seminarium  
om en svår fråga!
Diskussion där allas synpunkter  
är viktiga.
Kl. 16.45
Lokal: Vasagatan 48 nb

TORSDAGEN DEN 23 MAJ  
 START FÖRMIDDAG
Vårutflykt till Sundby Gård, Huddinge
Gården ligger vackert belägen vid  
sjön Örlången.
Vi planerar ett besök på Litografiska  
muséet som finns i området.
Resväg: Pendeltåg till Flemingsberg,
därefter ordnar vi bilskjuts från stationen!
Anmälan till Brita Tiberg, 070-739 85 95
eller mail: brita.tiberg@telia.com
senast 20 maj.
Välkomna!

Programgruppen:
Margreth Reiniusson (medlemsansvarig)
tel 076-165 34 00
Brita Tiberg tel 070-739 85 95
brita.tiberg@telia.com
Agneta Zotterman-Molin tel 08-753 04 38

VÄLKOMNA!

Regionernas vårprogram från april tom juni 2019



Sedan oktober 2018 har sjutton nya medlemmar tillkommit
Följande medlemmar hälsas välkomna:

 Eva Sund Uddevalla Karin Dittmer Hägersten
 Binnie Kristal-Andersson Stockholm Irene Altschul Enskede 
 Eva Magnusson Umeå Kaj Rosenberg Lindome
 Toty Bosatta Uppsala Lars Gustafsson Strömstad
 Helena Hjerne Stockholm Sevil Bremer Stockholm
 Jannika Broome Lund Lennart Nyberg Värnamo
 Anders Sundin Märsta Lena Bäckström Sösdala
 Christina Mannerfeldt Vällingby Gunilla Lindén Lund
 Anita Wäster Furuby

Medlemsinformation

Gunvor Bergquist, ordförande, Torp,  
Alingsåker 1, 461 98 Trollhättan, 070-783 11 44  
gunvor.bergquist01@gmail.com   
   
Lars Ahlin, Bankgatan 26, lgh 1101,   
223 52 Lund, 073-065 38 80.     
lars.ahlin3@icloud.com
   
Gunilla Eriksson, kassör, Kyrkogårdsgatan 27,   
753 12 Uppsala, 018-46 98 91, 076-241 24 49.  
erigun57@gmail.com   

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

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

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

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


