
 
 

 

I detta nummer 
Vår ordförande rapporterar från en helt digital kongress och nyvalda 

förbundsordförande Kristina Taylor svarar på frågor.  
Vi får rapporter från intressanta regionmöten, som hanns med under våren, 

och därtill tips om läsvärda böcker.  
Vi tittar närmare på pedagogisk psykologi, och en läsare hoppas på 

reaktioner på sin fråga.  
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FRÅN VÅR ORDFÖRANDE 
 
Håll er rena 
Res inte i onödan 
Respektera statens restriktioner 

Visst skulle det kunna vara dagens uppmaning 
nu i Coronatiden, men det är den information 
som gick ut till folket när pesten svepte in över 
Sverige under åren 1710 – 1713. Dåtidens 
myndigheter gjorde vad de kunde för att 
begränsa smittan men var chanslösa när 
farsoten drog fram över landet. Sverige var då i 
ett annat läge än idag. Flera års missväxt, dyra 
krig som utarmat landet, andra sanitära 
förhållanden och trångboddhet.   

Trots att man försökte tona ned pestens 
härjningar så såg man riskerna. Hösten 1710 
evakuerades både riksrådet och hovet från 
Stockholm. Riksrådet flyttades till Arboga och 
hovet inkvarterades en tid i Sala. Man gick till 
och med så långt att man isolerade Arboga. 
Personer från pestsmittade orter, bland annat 
Stockholm, fick inte komma in i staden, ens om 
de hade sundhetspass, vilket annars var något 
som gjorde att man kunde resa till annan ort.  

Även om vissa städer och områden införde 
karantän där väktare såg till att invånarna inte 
tog sig förbi avspärrningarna så fanns även på 
den tiden en mjukare modell i förhållande till 
befolkningen. Det var överlag inte stenhårda 
förbud där man tvingades till begränsningar 
utan mer som idag restriktioner och 
rekommendationer. Hur övriga Europa och 
världen gjorde på 1700-talet vet jag ej. 

Jag skriver detta i månadsskiftet april-maj. Vi är 
mitt uppe i Covid-19 pandemin och vår 
värld/patienten befinner sig i ett akut skede 
vad beträffar smittspridning, antal döda, 
arbetslöshet och ekonomi. Regeringar världen 
över ägnar sig tillsammans med experter åt att 
få kontroll på spridning av viruset och att få 
vården att fungera för att rädda insjuknade. 
Man söker efter verksam medicinering och 
vaccin. När det gäller ekonomin försöker man 
stilla blodflödet, minimera konkurser och 
arbetslöshet. Allt sker utifrån den kunskap och 
erfarenhet som man besitter idag. Om denna 

är adekvat eller ej vet vi först den dag 
patienten/världen står på benen igen och kan 
beskriva vad som hänt.  

I många länder är det just nu en kamp emellan 
fortsatt hård isolering, så kallad ”Lockdown” , 
försiktigt öppnande av samhället eller helt 
öppnande, så kallad ”Reopening”.  Kampen står 
mellan epidemier, en medicinsk och en 
ekonomisk.  Risken för ökad smittspridning, 
insjuknande, sjukvårdens kollaps och ökande 
dödstal står mot försörjning, mat på bordet och 
tak över huvudet.  Heta känslor, oro och ångest 
präglar kampen när man tittar på till exempel 
delar av USA. En psykologiskt omöjlig kamp om 
man betänker att bägge sidor företräder de 
grundläggande behoven på Maslows 
behovstrappa – mat, tak över huvudet eller 
fysisk säkerhet.  

Mitt i denna kamp använder man sig också av 
arbetspsykologisk forskning från 1980-talet. Då 
i ett USA där man förlorade arbetstillfällen på 
grund av globalisering, rationaliseringar, 
robotisering och andra förändringar på 
arbetsmarknaden gjordes en stor studie där 
man ville se hur ökningen av arbetslösheten 
påverkade landet på makronivå. Det man fann 
– resultat som stöddes vid upprepningar på 
annat håll i världen - var att med en ökning av 
arbetslösheten, som fick kvarstå, med 1 
procent så ledde det till ökad dödlighet på 
37 000 personer.  

Det förvånade mig mycket när ”Reopening-
förespråkarna” använde sig av denna 
undersökning i sina demonstrationer.  
Förklaringen är att Brad Pitt i filmen ”The big 
short” 2015, som handlar om finanskrisens 
vinnare och förlorare, använde sig av ett 
avrundat resultat från denna undersökning. I 
filmen och säger han att varje procents ökning 
av arbetslösheten får 40 000 amerikaner att 
dö. Detta använder sig nu ”Re-open” 
förespråkarna av och ställer den dramatiskt 
ökande arbetslösheten i relation till 
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Coronavirusets bedömda dödlighet.  Om 
arbetslösheten kommer att kvarstå eller vilken 
dödlighet ett fritt härjande Coronavirus har vet 
ingen förrän patienten/världen tagit sig 
igenom krisbehandlingen och rest sig upp igen. 

Styrelsen har under 2020 hittills haft 5 
telefonmöten. Tänkt var att vi skulle ha mötts 
fysiskt i Stockholm i januari men en 
vattenskada i förbundets konferensavdelning 
omöjliggjorde detta. Vi skulle också ha mötts 
fysiskt i Lund i samband med studiedag och 
årsmöte men Corona satte stopp. Detta 
innebär att nuvarande styrelse enbart mötts 
fysiskt 1 gång sedan den valdes i maj 2019. 
Uppskjutandet av årsmötet har ju fört med sig 
att denna styrelse fortfarande är vår styrelse 
och jag dess ordförande. Nya val kommer att 
ske så snart som det bedöms säkert att samla 
ett årsmöte, förhoppningsvis efter sommaren.  

Frågor som var aktuella under årets första 
möten var utöver planering av studiedag och 
årsmöte, utgivning av tidningen samt 
utformningen av den enkät som gått ut till alla 
förbundets medlemmar som är över 60 år. När 
svaren på denna enkät har analyserats kommer 
vi att skriva om det i tidningen. 

Mötena de senaste månaderna har som ni 
förstått mer handlat om avbokningar, 
uppskjutande av årsmöte och de juridiska 
möjligheterna för detta, förändring i utgivning 
av tidningen – nu ytterligare en e-tidning 
istället för en papperstidning.  

Själv tillhör jag de lyckligt lottade som har en 
stor trädgård att röra mig i och ta hand om och 
följer noga och med glädje varje förändring i 
denna. Tyvärr, så här i Coronatider, bor jag på 
landet omgiven av skog och ängar och har inte 
ens möjligheten att prata med grannarna över 

häcken. Saknaden av sociala kontakter och inte 
minst barn och barnbarn är därför stor. 

HÅLL AVSTÅND 

TVÄTTA HÄNDERNA 

RES INTE I ONÖDAN  

och ta hand om er så att vi kan ses när 
Coronapandemin är över hälsar 

Gunvor 
gunvor.bergquist01@gmail.com 

Historiska fakta har jag hämtat från en artikel i TTELA från 
den 22/4 i år. Denna var skriven av Jens Lerbom, docent i 
historia och lektor vid högskolan i Halmstad.  

Undersökningen från USA som publicerades 1981 kan jag 
för mitt liv ej komma på vem som publicerade. Detta trots 
att jag tidigare haft denna med då jag undervisat i 
”Arbetslöshetens effekter” i ett samhälle. Har heller inte 
kunnat finna upphovsmannen på nätet.  
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REDAKTÖRENS SPALT

Studiedag med årsmöte uppskjutet, 
regionernas vårprogram inställda, 
Psykologförbundets kongress digitaliserad, 
styrelse- och programgruppsmöten per 
telefon. Och det som så snabbt och radikalt har 
förändrat vår föreningsverksamhet har skett i 
oändligt större skala för människor i snart sagt 
hela världen. Allt från arbetsliv, fritid, 
relationer och resor till daglig livsföring har fått 
en ny aspekt, som vi behöver ta hänsyn till. 
Att ett mikroskopiskt virus kan medföra så 
dramatiska konsekvenser är häpnadsväckande. 
Men man kan också förundras över hur snabbt 
människor och organisationer har kunnat ställa 
om. Uppfinningsrikedom och samarbetsvilja 
syns överallt. ”It is not the strongest species 
that survive, nor the most intelligent, but the 
ones most responsive to change”. Detta är ett 
citat, som ofta tillskrivs Darwin. Han sa aldrig 
exakt så, men det sammanfattar mycket av 
hans utvecklingslära. Och det visar, att 
mänskligheten alltid haft olika utmaningar att 

hantera. De arter som inte kunde möta 
förändring finns inte längre kvar. Vi är nog 
många som hoppas att de förändringar som nu 
skett när det gäller till exempel klimatpåverkan 
kan bli bestående, och helst öka.  
När styrelsen hade sitt telefonmöte i början av 
april var jag orolig att det knappt skulle finnas 
något material att publicera i kommande 
nummer av SeniorPsykologen. Definitivt inte 
tillräckligt för att fylla en tryckt tidning på 24 
sidor. Styrelsen beslutade då om ännu en e-
tidning. Jag borde haft större tilltro till alla våra 
aktiva medlemmar. Här kommer ett – givet 
omständigheterna – välmatat nummer, som 
jag hoppas ska ge trevliga läsupplevelser. Men 
det behöver inte stanna vid läsning. Vi har fått 
ett läsarbrev, som vi hoppas ska inspirera 
många av er att gå till tangentbordet och skicka 
era synpunkter, både på den fråga som lyfts, 
men också allt annat, som vi gärna vill ta del av. 
SeniorPsykologen är ett garanterat virusfritt 
dialogforum! 

 

 
Ø Ann Valentin Kvist 

 

  

Nästa nummer av SeniorPsykologen blir också en e-tidning. Vi siktar på att den ska komma ut i slutet 
av augusti. Manusstopp blir då vecka 32. Material skickas till valentinkvistann@gmail.com 
 

Tidningen SeniorPsykologen Ansvarig utgivare: Nationell förening för seniorpsykologer inom 
Sveriges Psykologförbund. Redaktör: Ann Valentin Kvist Layout: Lars Ahlin  
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TEMA PEDAGOGISK PSYKOLOGI  
 

Introduktion till Pedagogisk Psykologi 
Förra året presenterade ett antal författare området 
Arbets- och organisationspsykologi. Nu har turen 
kommit till en fördjupning kring Pedagogisk psykologi. 
Ingela Palmér har mångårig erfarenhet inom området 
och har skrivit ”Skolpsykologins historia” i serien 
”Seniorpsykologer berättar” på vår hemsida – 
Nationella Föreningen för Seniorpsykologer – på 
Psykologförbundets hemsida. Här ger hon oss en 
introduktion till hur området utvecklats och 
konsoliderats, och även en del framtidsperspektiv. 

 

 
Ingela Palmér 

 
PEDAGOGISK PSYKOLOGI 
 
Pedagogisk psykologi har under de senaste åren 
kommit att bli ett etablerat område inom det 
psykologiska området. Utifrån egen erfarenhet och 
kunskap om hur begreppet pedagogisk psykolog 
började etablera sig kan jag se framförallt två olika 
bakgrunder.  
Det ena perspektivet är det internationella och 
gemensamma arbetet inom framförallt den 
europeiska arenan. I arbetet inom EFPA, 
(European Federation of Psychologists' Associations), 
var begreppet Educational Psychology väl etablerat. I 
Sverige påbörjades under 1970-talet arbetet med att 
skapa en specialistordning och 1992 antog kongressen 

ett program om Specialistutbildning. Från början 
fanns tre huvudområden: 

Ø Klinisk psykologi 
Ø Skol- och utbildningspsykologi 
Ø Arbetslivets psykologi 

Inom ramen för modellen fanns utrymme för nya 
områden och det fanns dessutom olika funktioner 
inom respektive områden. Modellen har under åren 
utvecklats på olika sätt, och idag har vi en väl 
genomarbetad och professionell specialistutbildning. 
Förhoppningsvis mer om detta i en kommande artikel! 
I arbetet med att utveckla specialistordningen under 
90-talet och att anpassa den till den europeiska 
benämningen blev det tydligt att vi behövde byta 
namn på området Skol- och utbildningspsykologi. 
Arbetsnamnet blev ”Pedagogisk psykologi”, som nu 
har blivit helt etablerat. 
Det andra perspektivet på hur beteckningen 
”Pedagogisk psykologi” då kom att etableras, var i 
olika verksamhetsområden. I de 
verksamhetsområden som omfattades bestod 
arbetsuppgifterna av olika pedagogiska insatser; 
undervisning, fostran, habilitering, och förebyggande 
verksamhet. Benämningen pedagogisk psykologi blev 
under hand mer tydlig. I reglementet för 
Specialistrådet 2012 gavs en beskrivning av uppgifter 
inom aktuella verksamheter. Det psykologiska arbetet 
skulle innebära uppgifter i form av pedagogiska, 
utvecklande, hälsofrämjande eller fostrande insatser 
och bedrivas inom barnomsorg, förskola, skola, 
universitet, högskola, mödra- och barnhälsovård, 
socialtjänst och förebyggande hälsovård. 

 

Pedagogisk psykologi – aktuella verksamheter 
De olika tillämpningsområden som idag finns inom 
den pedagogiska psykologin utgörs framförallt av 
arbete inom förskola och skola, men också av arbete 
inom mödra- och barnhälsovård samt förebyggande 
hälsovård. Inom förskola och skola återfinns en stor 
del av de yrkesverksamma psykologerna inom 
området pedagogisk psykologi. I den följande texten 
kommer en beskrivning av hur det skolpsykologiska 
arbetet har utvecklats. Förhoppningsvis kommer 
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framöver en beskrivning av utvecklingen inom 
förskolan, samt också för mödra- och 
barnhälsovården.  
I kommande nummer av SeniorPsykologen hoppas jag 
kunna ge en bild av utvecklingen av specialistområdet 

Dessutom vill jag presentera den kvalitetsmodell som 
den nationella föreningen Psifos1 har utvecklat för 
psykologer inom elevhälsan. 

Pedagogisk psykologi. 
 
 

Psykologverksamhet i skolan  
Inom skolan har psykologverksamheten sedan lång tid 
kommit att bli väl etablerad, den har utvecklats och 
varit efterfrågad. Men den har också varit föremål för 
indragningar och begränsningar. Det är inte helt 
enkelt att idag få en klar bild hur många som arbetar 
som psykologer i skolan. Hur ser det verkligen ut? Det 
är därför mycket intressant att det nu ska utredas hur 
många skolpsykologer det finns och hur statistiken ska 
förbättras. 
Jag har under många år varit engagerad i det 
skolpsykologiska arbetet. Har arbetat länge som 
skolpsykolog både lokalt och som chef, arbetat med 
yrkesfrågor inom psykologförbundet och i 
Specialistrådet som ordförande i det pedagogiska 
utskottet. 
Utifrån mitt engagemang för psykologens roll i skolan 
och hur arbetet har utvecklats skrev jag om 
”Skolpsykologins historia”, 2015. Det blev en av 
många berättelser i Seniorföreningens serie om 
seniorpsykologer som berättar sin historia. Nedan 
kommer en kortfattad version av min berättelse, 
därefter en beskrivning av vägen till lagstöd för 
psykolog i skolan och hur lagen förhoppningsvis 
kommer att utvecklas och bli starkare.  

 

Skolpsykologins historia 
Den första skolpsykologen i Sverige anställdes 1953. I 
början av 1960-talet kom så de första kommunala 
tjänsterna och därefter ökade antalet tjänster 
markant. På Skolöverstyrelsen var Barbro Wiking en 
av de första som uppmärksammade att psykologernas 
arbete hade utvecklats från diagnos till behandling 
och förebyggande arbete. 
Under de följande åren gjordes flera större 
utredningar inom skolans område, det kom olika  

 
1 Psifos står för Sveriges Psykologförbunds nationella 
förening för psykologer verksamma inom förskola och 
skola. 

 
 
 
 
läroplaner och förslag om skolans arbetsmiljö och 
elevvårdens inriktning. År 1973 fanns det 312 
psykologtjänster i kommunerna och antalet 
psykologer ökade efter hand, år 1981 fanns det 528 
psykologtjänster.  
En annan beräkningsgrund är antalet elever per 
psykologtjänst, år 1973 var det 3 386 och 1981 var det 
2 136.  
Det var alltså en ökning av antalet psykologer i 
Sverige, men det var en stor ojämlikhet och skillnad i 
underlaget elever per psykolog. Cirka en femtedel av 
landets kommuner saknade skolpsykolog.  Efter att 
det skett en ökning av antalet skolpsykologer märktes 
under 90-talet en minskning samtidigt som antalet 
elever ökade i skolan. 

 

Efterfrågan på psykologer i skolan 
Under 90-talet uppmärksammades barns och ungas 
hälsa och levnadsvillkor utifrån olika aspekter. Flera 
större utredningar lyfte fram behovet av elevvård, 
samt stöd och insatser för eleverna i skolan. Man 
betonade att skolrelaterade problem skulle hanteras 
inom skolan men också att det fanns stora skillnader 
mellan kommunernas satsningar på elevvården. 
Sveriges Psykologförbund uppmärksammade tidigt 
aktuella frågor för skolpsykologerna. Redan på 70-
talet föreslog man att det skulle vara 1 000 elever på 
en psykologtjänst. Även psykologernas arbete 
uppmärksammades, flera psykologer beskrev nya 
arbetssätt, metodutveckling och arbete i enlighet med 
de nya läroplanerna som tillkom. 
Psykologförbundet arbetade med att lyfta frågan om 
lagstöd för psykologer i skolan. 1997 beslutade 
regeringen om att legitimerade psykologer inom 
skolan skulle betraktas som hälso- och 
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sjukvårdspersonal när de undersöker, vårdar och 
behandlar elever.  

 

2000-talet – vägen till lagstiftning om psykologer i 
skolan 
Den statliga utredningen som regeringen tillsatte år 
1998 överlämnade efter två år sitt förslag ” Från 
dubbla spår till Elevhälsa”. Förslaget innebar att 
elevvård och skolhälsovård skulle benämnas 
elevhälsa. Inom elevhälsan skulle det finnas följande 
kompetenser: social, psykologisk, medicinsk, 
omvårdnad, specialpedagogisk och studie- och 
yrkesvägledande. Utredningen föreslog vidare att det 
skulle skrivas in i skollagen om Elevhälsa. 
Regeringen föreslog senare att elevhälsan skulle bilda 
ett eget verksamhetsområde och presenterade en 
proposition: ”Hälsa, lärande och trygghet”, 
2001/2002:14. Där betonades att arbetet skulle vara 
förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. 
Efter några år presenterade Skollagskommittén ett 
förslag till ny skollag som antogs av riksdagen 2010. 
Den nya skollagen lyfte fram rektors ansvar för att 
leda och samordna arbetet i skolan. Elevhälsan ska 
främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men 
också ge stöd till elever med ett särskilt ansvar för att 
undanröja hinder för varje elevs lärande. 
I lagstiftningen talades det om att det inom elevhälsan 
ska finnas tillgång till psykolog. Tillgången såg dock 
olika ut både mellan och inom kommuner. 
Psykologförbundet har haft som målsättning att det 
skulle finnas 500 elever per psykolog. Med den 
målsättningen skulle det finnas en god möjlighet att 
tillgodose skolans möjlighet att arbeta i enlighet med 
den nya skollagens intentioner, att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande, samt att ge stöd 
till elever och bidra till en bra arbetsmiljö i skolan. 
 
Lagstöd för psykolog i den nya elevhälsan – hur 
blev det? 
Efter att riksdagen beslutat om att det skulle bli 
lagstöd för tillgång till psykolog i skolan fick 
Socialstyrelsen och Skolverket i uppdrag att skriva en 
” Vägledning för elevhälsan”, 2016. I vägledningen 
gjordes en genomgång av hur det fortsatta arbetet 
inom elevhälsan skulle se ut samt beskrivning av 
huvudmannens styrning och ansvar för 
genomförandet.  

En viktig del i den nya lagen kom att bli skrivningen att 
det skulle finnas tillgång till psykolog i skolan. Det ska 
finnas tillgång till den personal och de resurser som 
krävs för att elevhälsan ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter utifrån vad som anges i skollagen och 
andra lagar och författningar på området. 
I den nämnda Vägledningen beskrivs några av de 
tillsynsärenden som rapporterats från 
Skolinspektionen. En del av de punkter som togs upp 
var att skolan inte har tillgång till samlad elevhälsa, 
eleverna saknar tillgång till elevhälsa, det saknas 
gemensamma rutiner för arbetet med elever i behov 
av särskilt stöd. I vissa fall har skolinspektionen 
utfärdat vitesföreläggande med anledning av de 
brister som framkommit vid tillsyn. Man skriver också 
om fall där elevhälsans bemanning inte räcker till för 
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
 
Ny utredning om elevers möjligheter att nå 
kunskapsmålen 
I anslutning till en tidigare utredning (U 2017:07) om 
att utreda möjligheterna för elever att nå uppsatta 
kunskapskrav har regeringen beslutat om 
tilläggsdirektiv om att kartlägga och analysera 
skolornas stöd- och elevhälsoarbete.  
I direktiven till utredningen i det nya tillägget (dir 2020 
:18) hänvisas till det inte finns några närmare 
föreskrifter eller riktlinjer om tillgången till elevhälsa. 
I direktiven hänvisas till att den nationella 
samordnaren för psykisk hälsa anfört att elever önskar 
att elevhälsan ska vara tillgänglig i skolan varje dag. 
Även från OECD har påtalats om brister i 
elevhälsoarbetet vid svenska skolor. Man talar om att 
det finns brister i svenska skolor med låg tillgång till 
skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer. 
Den nya utredningen har även fått i uppdrag att 
föreslå hur man kan bygga upp en nationell statistik 
för antalet inom de olika professionerna inom 
elevhälsan. En redovisning av antalet skolläkare, 
skolsköterskor och skolpsykologer kan göra det 
möjligt för uppföljning och utvärdering av arbetet 
inom elevhälsans område, både lokalt och nationellt. 
En nationell statistik gör det också möjligt att få en god 
grund för analys och utvecklingsarbete. 
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Tankar inför framtiden…. 
Skolan har varit i fokus på många sätt flera år, och 
skolan har utvecklats i takt med tiden. 
Kunskapsutvecklingen har ökat kring inlärning, barns 
och ungdomars utveckling och behov. Betydelsen av 
skolans arbetsmiljö både för elever och personal har 
lyfts fram. 
1900-talet skulle bli barnens århundrade menade 
Ellen Key. Visst kom barnen i centrum alltmer och 
barnens rättigheter uppmärksammades särskilt i 
samband med FN:s Barnkonvention. Från och med i 
år, 2020, är Barnkonventionen lag i Sverige. 
Alltmer förväntningar ställs på skolan och skolan 
hamnar i fokus utifrån olika frågeställningar. Skolan 

lyfts ofta fram som mycket betydelsefull i den 
allmänna debatten. Det kan till exempel handla om 
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, 
ungdomsbrottslighet.  
Till sist vill jag gärna lyfta fram alla kolleger som 
kämpat för att barn och ungdomar ska få en så bra 
skolgång som möjligt och utvecklas i både lärande och 
hälsa. Genom att utveckla nya modeller och metoder 
har de bidragit till att det skolpsykologiska arbetet 
vilar på en stabil grund, är efterfrågat och välkänt. 
Med förhoppning om att vi så småningom kommer att 
få en alltmer tydlig skollag ser jag fram emot att skolan 
ska kunna ge alla barn och ungdomar rätt till en så bra 
skolgång och utveckling som möjligt. 
 

Ø Ingela Palmér 

 
 

 

 
 
 
 
 
FRÅN KONGRESSEN 
 

GUNVORS RAPPORT 
Första gången jag var på en kongress var år 1995. Vi 
hade då under en tid haft ett ekvivaleringsförfarande 
inom specialistutbildningen som jag hade deltagit i. 
Vid kongressen skulle det nu tas beslut om att inrätta 
en specialistutbildning och ledamöter till de olika 
utskotten skulle väljas.  Jag minns än idag min förfäran 
över mängden kongressmaterial och hur tungt det var 
att släpa med sig detta till Stockholm där kongressen 
ägde rum. Jag minns också väl hur imponerad jag var 
över hur professionellt hela kongressen var upplagd, 
med vilket allvar delegaterna deltog i diskussionerna 
och hur skickligt presidiet ställde det ena 

beslutsunderlaget mot det andra. Även middagen på 
kvällen inleddes allvarstyngt och med seriösa samtal 
runt bordet. Jag minns också hur allt ändrades då vår 
dåvarande ordförande - Birgit Hansson - grep 
mikrofonen, hälsade oss välkomna till middagen, 
tackade för bra arbete under dagen och berättade 
några smått snuskiga och enormt roliga vitsar. Tyvärr 
minns jag inte vitsarna men jag minns att det efter det 
blev en mycket trevlig kväll. 
Nästa gång jag deltog i en kongress var 2013 då det 
var dags att överlämna specialistutbildning från oss 
förtroendevalda till en kansliorganisation. Vår baby 
hade då vuxit upp till en smått ohanterlig tonåring 
som inte längre gick att ta hand om på 
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frivilligarbetarnivå – arbetsbördan blev helt enkelt för 
stor. Den gången släpade jag inte med mig allt 
kongressmaterial. Jag var där enbart som åskådare 
utan vare sig rätt att tala eller lämna förslag. 
Förra kongressen deltog jag som ordförande för 
Seniorpsykologerna. Tyckte mig då ha en viss vana att 
delta i kongresser, läste igenom materialet men 
lämnade det hemma. Tur var det för 2017 hade den 
digitala världen tagit ett första steg in i vår kongress. 
Varje deltagare fick under kongressen tillgång till en 
padda. I denna fanns allt kongressmaterial inlagt, via 
den begärde man ordet och röstade. En annan nyhet 
vid förra kongressen var att de långa och ibland 
ganska tröttande diskussionerna i plenum hade 
minskats ner genom att deltagarna delades in i 
grupper, som hade att diskutera ett visst antal 
propositioner och motioner, komma överens om ifall 
man höll med Förbundsstyrelsen eller ansåg att 
kongressen skulle lägga fram ett annat/nytt förslag 
eller göra förändringar i det som låg. Gruppens 
beredning presenterades sedan i plenum, ibland med 
diskussion och ibland utan, där beslut togs. 
Årets kongress hade, på grund av pågående 
Coronapandemi, tagit ett jättekliv in i den digitala 
världen eftersom den, som ni alla vet, var helt digital. 
Förberedelserna denna gång startade inte med att 
läsa in kongressmaterial utan med att ladda ned 
program till datorn. För egen del innebar det också att 
jag var tvungen att skifta web-läsare. När detta var 
gjort kände jag mig hyggligt förberedd för att delta i 
den övning som skulle ske i veckan före kongressen. 
Jag följde alla informativa instruktioner som hade 
skickats ut men…… Det var bara svart. Efter 10 
minuter funderade jag på att ge upp alltsammans då 
jag ur den svarta rutan hör en röst som säger något i 
stil med ”Det krånglar”. Förstod då att det var 
systemet och inte mina nyinstallerade program som 
krånglade och efter en kort stund kom både ljud och 
bild och jag kunde logga in till min allra första digitala 
konferens. 
 
Årets kongress  
Vid övningstillfället före kongressen togs frågan upp 
om hur det hade kommunicerats ut att alla 
medlemmar i förbundet har rätt att delta i en 
kongress. Detta resulterade i att ett mail gick ut till 
samtliga medlemmar dagarna före kongressen med 
information om hur man skulle kunna delta. Nu tror 

jag inte att det var så många som hörsammade denna 
inbjudan. Då kongressen öppnades på lördag morgon 
hade 165 personer loggat in varav 69 var 
röstberättigade.   
Man kan delta i en kongress på tre ”nivåer”. De som 
”bara” deltar såsom medlemmar i gemen och 
funktionärer. Man kan delta med rätt att yttra sig 
liksom med rätt att yttra sig och lämna förslag. De 
sistnämnda är till exempel rådsordföranden och 
ordföranden för nationella föreningar och slutligen 
har vi de som också har rösträtt, vilket är de valda 
kongressombuden. 
Utförlig beskrivning av kongressbeslut brukar finnas i 
Psykologtidningen och vissa beslut har redan skickats 
ut på mail till samtliga medlemmar så jag kommer mer 
att kommentera sådant som fastnade lite extra hos 
mig eller sådant som jag tror att ni som läsare har ett 
intresse av. 
 

Rösträknare  
Traditionsenligt valdes rösträknare tills någon kom 
med den geniala frågan. Vad gör en rösträknare i ett 
digitalt system? Givetvis är systemet i sig en 
rösträknare som för varje röstning kan ange hur 
många som varit inloggade och hur rösterna har 
fördelats. Kanske en onödig punkt på dagordningen i 
framtiden? 
 
Lite blandat från förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse 
Vi var i december 2019 11 828 medlemmar.  
Rekryteringen av psykologstuderande till förbundet 
har gått dåligt eller som någon uttryckte det ”varit 
urusel”.  
De studeranderepresentanter som deltog i 
kongressen pratade om att de behöver hjälp – ”Det är 
inte lätt för oss att rekrytera klasskamrater”.   
En ordförande för en nationell förening tog upp frågan 
om kanske detta är något för de nationella 
föreningarna att hjälpa till med. 
Specialistutbildningen har under gångna 
kongressperioden förändrats en del. 
Introduktionsutbildningen och specialistkollegierna 
har delvis fått nytt innehåll med inslag av 
ledarskapsfrågor och evidens. 
Arbetet fortsätter med kvalitetssäkring, ett nytt 
Specialistråd valdes under kongressen och visionen är 
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fortfarande att samhället skall ta över såväl 
utbildningen som ackrediteringen av specialister. 
2019 ansökte 263 personer till specialistutbildning 
och 103 nya specialister lämnade den. 
Svårigheten att finna ett fungerande system för 
vidmakthållandet av utfärdad specialistbehörighet 
gör att man för tillfället lagt denna fråga på is.  
De yrkesetiska principerna och EBPP – Evidens 
Baserad Psykologisk Praktik - har under föregående 
höst reviderats bland annat med utgångspunkt från 
att EBPP behövde inrymma bredden av olika 
inriktningar inom förbundet. Förslaget som lades fram 
till kongressen antogs efter att ytterligare några 
justeringar gjorts för att förtydliga bredden. 
PsykologTidningen har liksom nästan all annan press 
tappat i annonsintäkter och därmed tvingats att dra 
ner på personal. De är idag 1,6 anställda och 
därutöver en del frilansjournalister. Samtidigt röner 
tidningen stor uppmärksamhet och har omkring 
200 000 besökare på nätet och har nominerats som en 
av tre till ”Bästa fackliga tidning”. 
Påverkansarbetet har ägnats stor energi och 
Förbundet har gått ifrån att vara en sekundär 
påverkare till en primär påverkare vilket innebär att 
Förbundet inte längre behöver be om att få vara med 
i olika sammanhang där psykologiska frågor lyfts utan 
de ombeds att vara med. 
 
Nya Nationella Föreningar 
Två nya nationella föreningar upptogs 
ANDTS - Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel 
är den ena föreningen som samlar de som arbetar 
med beroendeproblematik och  
PHU – Psykologer för Hållbar Utveckling är den andra. 
I och med dessa nya föreningar finns det för 
närvarande 13 Nationella föreningar och dessutom 5 
Nätverk. 
 

Hedersledamöter 
Eva Tideman och Stefan Jern utsågs till 
hedersledamöter, något man enligt våra stadgar kan 
kallas till ”om man gjort sig synnerligen förtjänt 
därav”.  
Det kom en del frågor kring detta. Hur många 
hedersledamöter finns det? och vad innebär det? 
Någon var ganska bestämd på att det finns 16 stycken 
och vad det innebär kunde vår tidigare 
förbundsordförande och tillika hedersledamot Birgit 

Hansson ge besked om: ”Man får vara med på allt 
roligt som förbundet anordnar och slipper dessutom 
betala medlemsavgift”. 
Om jag minns rätt utsåg kongress 2017 Heidi Fried till 
hedersledamot.  
 
Medlemsavgifter  
Förbundet har under ett antal år haft ett 15-tal olika 
medlemsavgifter eftersom denna varit baserad på 
inkomsten. Ett svårhanterligt system som dessutom 
byggt på att medlemmarna varit tvungna att själva 
komma ihåg att ändra inkomst när det skett 
förändringar. Vi har också varit ett av de förbunden 
inom SACO med högst medlemsavgifter. 
Nu antogs ett system där alla arbetande betalar 
samma avgift, 360 kronor i månaden, vilket halveras 
vid arbetslöshet eller längre sjukdom. Detta innebär 
en höjning av avgift för 40% av medlemmarna och en 
sänkning för 60%. Såväl höjningen som sänkningen är 
givetvis olika stor beroende på tidigare uppgiven 
inkomst. 
För de ”icke arbetande grupperna” dvs seniorer och 
studenter kvarstår tidigare medlemsavgift 70 
respektive 30 kronor. En del av de pengar som vi som 
seniorer betalar i medlemsavgift till förbundet går 
tillbaka till seniorverksamheten eftersom vi senaste 
kongressperioden beviljats ett årligt anslag. Ansökan 
om ett sådant för kommande kongressperiod kommer 
också att ske. 
 

Ny modell för val av kongressombud 
Såväl vid förra kongressen som vid ett antal 
Rådskonferenser har frågan om ”en ny 
basorganisation” varit uppe. Idag är Sverige indelat i 
89 lokala föreningar och det är dessa som nominerar 
de kongressombud som vi som medlemmar kan rösta 
på. Vi kan då rösta på de som tillhör samma lokala 
förening som vi själva tillhör och utöver det på en 
representant från annan valkrets.  
Såväl de lokala föreningarna som förbundsstyrelsen 
ser svårigheter med att hålla den regelbundna 
kontakten och därmed demokratin levande. 
Nuvarande system tar hänsyn till den geografiska 
spridningen. 
Till denna kongress hade ett nytt system för 
basindelning av oss medlemmar arbetats fram. Detta 
var baserat på fyra kriterier; Geografisk spridning, 
verksamhetsområde, arbetsgivare och livsfas. Det 
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skulle bland annat ha inneburit att vi seniorer liksom 
studeranden – livsfas – skulle utgjort en egen 
basorganisation och haft rätt att nominera 
kongressombud. Tyvärr återremitterades 
propositionen av rädsla för att den geografiska 
spridningen ej skulle bli tillräckligt tillgodosedd. 
Låt mig avsluta med de ord som fastnade i mitt huvud 
sedan Psykologförbundets vision för kommande tre år 
hade antagits: 

HUMANT, HÅLLBART, HÄLSOFRÄMJANDE, 
SAMHÄLLSNYTTA 
Jag förmodar att visionen i sin helhet kommer att 
tryckas i PsykologTidningen. 
 

Ø Gunvor Bergquist, subjektiv referent

FRÅGOR TILL KRISTINA TAYLOR 
nominerad som ordförande för Sveriges Psykologförbund  
I samråd med programgruppen i region Stockholm har Kristina Pollack författat ett antal frågor till Kristina Taylor, 
som hon vänligen besvarat. Detta skedde innan hon blev vald till Psykologförbundets nya ordförande, men hon har 
gett sitt medgivande att vi nu publicerar hennes syn på förbundet och sin nya roll.  

 

VAD ÄR DIN FRÄMSTA ROLL SOM FÖRBUNDSORDFÖRANDE? 
Förutom de uppenbara funktionerna att representera psykologprofessionen i olika sammanhang och att leda 
förbundsstyrelsens arbete, tänker jag (och har uppfattat valberedningens inställning så) att en förbundsordförande 
bör vara modig och inte väja för att initiera och leda arbete och samtal om komplexa/laddade frågor, samt ha en 
tydlig auktoritet i kombination med en ödmjuk hållning och förmåga att leda och samla många olika tankar och 
handlingar från medlemmar och föreningar runt om i landet. 
 
HUR SER DU PÅ PSYKOLOGFÖRBUNDET IDAG? 
Jag är väldigt fäst vid förbundet, och jag tror att det är ett band som aldrig kommer brytas, även om det ibland har 
tänjts ut väldigt långt då jag tyckt annorlunda i en specifik fråga, eller velat se ett annat sätt att hantera vissa 
processer. När jag träffar psykologer runt om i Sverige, på arbetsplatser eller i utbildningssammanhang, slås jag alltid 
av den höga grad av engagemang som finns i kåren och hos många enskilda psykologer. Ett engagemang för 
samhället, patienter, verksamhetsutveckling, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, etc. Samtidigt är 
medlemsaktiviteten mycket låg vid exempelvis nomineringar till förtroendeposter och röstning på kongressombud. 
Det finns ett glapp här, som jag är mycket angelägen om att förstå och ta tag i! 
 
HUR SER DU PÅ PSYKOLOGYRKET? (UPPGIFTER? BREDD? MANDAT? FRAMTID) 
Oj vilken stor fråga; Uppgifterna och bredden är obegränsade, framtiden öppen och mandatet i olika verksamheter 
vårt to claim! 
 
VILKA FRÅGOR SKULLE DU FRÄMST VILJA LYFTA SOM FÖRBUNDSORDFÖRANDE? 

1) Att öka spridningen och närvaron av psykologer och psykologisk kunskap i olika sektioner av samhället, samt 
utveckla hur psykologisk kunskap delas. 

2) Att utveckla kommunikationen med medlemmarna i en reciprok process, där förbundet centralt hittar 
effektiva sätt att nå ut till medlemmar, och där medlemmarna erbjuds kreativa och enkla sätt att komma 
med input. 
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3) Att bidra till att förbundet och dess medlemmar står för mod och integritet, och en tydlighet när det gäller 
att lyfta, diskutera och hantera komplexa frågor utifrån kunskap, auktoritet, ödmjukhet och ett försvar för 
mänskliga rättigheter. 

4) Villkorsfrågor – arbetsmiljö, verksamhetsutveckling, lön, mandat etc. 
 
VAD HAR DU FÖR UPPFATTNING OM PSYKOLOGUTBILDNINGEN IDAG? 
Det behöver jag bli mycket mer insatt i för att kunna ha en åsikt om. 

 

VAD ÄR DIN UPPFATTNING OM SPECIALISTUTBILDNINGEN? FRAMTID? 
Att det fortfarande är en fråga där det finns en stor spridning i erfarenheter och åsikter i kåren, och att det 
omfattande arbete som många i förbundet har gjort med att bygga, utveckla och genomföra den specialistordning 
vi har idag behöver fortsätta. Det är en mycket komplex fråga med många olika dimensioner, men att vi som 
profession bör utveckla våra möjligheter att specialisera oss och därmed kunna bidra på fler sätt i olika verksamheter 
tror jag starkt på. 

 

HUR SER DU PÅ PSYKOLOGFÖRBUNDETS ROLL PÅ DEN POLITISKA KARTAN? 
Vilka politiska frågor och riktningar som förbundet ska prioritera bör jag inte som potentiell ordförande ha för tydliga 
egna åsikter om. Den ordförande som ombuden väljer på kongressen ska ju vara medlemmarnas röst. Men jag kan 
säga att jag definitivt anser ATT förbundet bör vara synliga på den politiska kartan, och att jag är övertygad om att 
SPF kan vara en viktig röst i flertalet högaktuella politiska frågor. Jag menar också att det är viktigt att ett 
professionsförbund vågar ha en röst i politiska frågor. 

 

FÖR VILKA PSYKOLOGER ÄR PSYKOLOGFÖRBUNDET TILL FÖR? (svaret givet) Följdfråga: VARFÖR ÄR DET SÅ 
MÅNGA PSYKOLOGER INOM A/O OMRÅDET SOM INTE ANSLUTER SIG TILL PSYKOLOGFÖRBUNDET?  VAD 
SKALL MAN GÖRA ÅT DET? 
Ja ni, det behöver vi fråga A/O-psykologerna om. Den nationella föreningen för A/O-psykologer är ju mycket aktiv 
och inbjuder ofta till i mitt tycke kreativa och intressanta medlemsevents. I mitt nuvarande uppdrag har jag haft 
kontakt med många psykologer inom A/O-fältet som menar att förbundets yrkesetiska principer inte är tillämpliga i 
deras praktik. Det leder alltid till intressanta samtal, men hittills har ingen lyckats övertyga mig. Jag tror att förbundet 
centralt behöver vässa sin pedagogiska förmåga så att medlemskap och engagemang blir ett självklart och attraktivt 
val för fler A/O-psykologer.

Ø Kristina Taylor 
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HÄNDELSER I REGIONERNA 
 
UMEÅ 
 
Planeringen för våren 2020 var att fortsätta med 
lunchträffar den första fredagen i varje månad för 
samvaro och samtal kring aktuella frågeställningar. 
Vårt lunchställe på Västerbottens museum innebär 
också möjligheter att ta del av utställningar. Vid 
lunchträffen i februari, när vi i den nya 
programgruppen tillfrågade våra kollegor, framkom 
önskemål om en lagom mix av social samvaro och 
intressanta teman. Medlemmarna vill framförallt 
träffa gamla arbetskamrater men gör gärna också 
någon gemensam aktivitet. Tyvärr innebar Corona-
pandemin och det faktum att många av oss tillhör 
riskgruppen 70+ att vi ställde in träffarna i april och 
maj. Museet tog det säkra före det osäkra och stängde 
redan den 1 april, så vårt bokade tema kring 
ungdomshälsan fick flyttas till senare tillfälle. Vi 
hoppas om möjligt genomföra junimötet med en 
guidad tur i Umedalens skulpturpark och kanske en 
utomhuspicknick.  
Som en bonus vid våra möten har vi också kunnat tipsa 
varandra och bjuda in till olika evenemang som kan 
vara intressanta för oss seniora psykologer. Den 20 
februari bjöd till exempel seniorpsykologmedlemmen 
Eva Magnusson in till en programkväll som hon höll 
tillsammans med Skuggteatern i Umeå på 
Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Rubriken var 
”Fångar i biologin? Kvinnor och mentalvård i historisk 
belysning”.  
Det blev ett mycket välbesökt evenemang för både 
unga och äldre med intresse för mentalvård och 

genus. Evas föreläsning spelades in och går att lyssna 
på via länken till Kvinnohistoriskt museums hemsida: 
https://www.kvinnohistoriskt.se/5.720593f116fc5e4
57982c24d.html Där finns också en länk till en lista 
med litteraturtips för de frågor som föreläsningen 
belyste. 

 

 
Västerbottens museum ligger vackert i Gammlia friluftsområde i Umeå. 
Länets kulturhistoria skildras i museets basutställningar liksom 
nybyggartiden och samernas liv, men även aktuella utställningar som 
speglar Umeås rika kulturliv. Muséets logga, som syns på bilden, är en 
avbildning av en bronslänk från en tusenårig samisk grav i Vargviken vid 
Vindelälven. Museets fik har fått omnämnande i White Guide och serverar 
gott fika och goda gröna lunchrätter. Tyvärr är museet stängt för 
närvarande och även under sommaren. 

 

 
 
Vi från programgruppen har också försökt hålla viss 
kontakt via e-mail för att visa att vi finns och 
tillsammans kan hantera den nya tillvaron med 
osäkerhet och fysisk distans. Frågan har diskuterats 
om vi som seniorpsykologer kunde erbjuda oss att, 
(pro Bono) ge psykologiskt stöd via telefon eller Skype 
till riskgrupper. Kontakt med lokala Röda Korset har 

dock visat att fokus främst varit på att rekrytera nya 
volontärer som kan ge praktisk hjälp och socialt stöd 
och att resurser saknats för att kvalitetssäkra 
psykologiskt stöd. Vid utökade behov hänvisar de 
istället till nationella hjälplinjer och till sjukvård och 
socialtjänst. 

Ø Carina Folkesson, Kerstin Cajander, Eva 
Magnusson 
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UPPSALA 

Referat från presentation för seniorpsykologerna 
27 februari 2020 
Vad säger SCB:s och BRÅ:s brottsstatistik? Är vi 
svenskar inne på brottets vägar, och vad händer när vi 
invandras? Finns svaret hos Patrik Engellaus Stiftelse: 
Den nya välfärden? Frågor belystes i en PowerPoint-
presentation där intresset för statistiken hölls vid liv, 
interfolierade med fotografier från en biltur med Aie 
och Jeppe: Åland, östra Finland till Norges Nordkap 
och sedan Norges västkust till Oslo, avslutad med visit 
på Karlstads universitet. 
Bakgrund till det hela: Annonstidning i SvD där 
Stiftelsens ordförande Patrik Engellau redovisar en 
uppföljning av BRÅ:s jämförelse av svenskar och 
invandrares brottlighet. En statistik som visar: 
”Gradvis har personer med utländsk bakgrund ökat sin 
andel av brotten från 32 till 58 procent”. I texten 
citerar Engellau Morgan Johansson, Justitie- och 
migrationsminister: ”Det har gjorts både i Sverige 
tidigare och det finns otaliga internationella studier 
som alla visar ungefär samma sak. Att 
minoritetsgrupper ofta är överrepresenterade i 
kriminal-statistiken, men när man rensar för 
socioekonomiska faktorer så försvinner det nästan 
helt och hållet. Så den politiska slutsatsen som jag ska 
dra, den kan jag redan dra med de internationella och 
svenska studier som finns.” 
Engellau invänder: ”Johanssons inställning är underlig 
för redan de gamla BRÅ-rapporterna visade på sådana 

överrisker för brottslighet bland olika 
invandrargrupper. Han försökte smussla undan detta 
med ett kriminologiskt trick av innebörd att om 
invandrare inte haft den sociologiska sammansättning 
som de faktiskt har utan en annan så hade deras 
överrisk varit lite mindre.” 
Citaten visar på två nivåer av komplexitet i beskrivning 
av den alltid mångfaldig verkligheten. Mångfald, är för 
mig, att många faktorer påverkar något, och så är det 
oftast. Johansson hänvisar till en tvåfaldig förklaring 
och Engellau använder en enfaldig förklaringsmodell. 
Engellaus enfald startar i Brottsförebyggande rådets 
jämförelse av antalet brott för svenskar och 
invandrare under två femårsperioder; 1985‒1989 och 
1997‒2000. Engellau följer upp med en egen analys av 
BRÅ:s siffror för åren 2002‒2006 och 2013‒2017. Han 
finner då att invandrares andel brott ökat över åren, 
och det finns ingen anledning att ifrågasätta 
beskrivningen. Samtidigt pekade Johansson, också 
helt riktigt, att andra faktorer kan förklara skillnaden. 
Utifrån antagandet att båda har rätt illustrerade jag 
den kombinerade sanningen med bilder, med två 
OBV2: Invandring och Bostadsområde. Det senare 
innefattar det socioekonomiska, men framför allt 
tillförs miljön utanför familjen. Det ger en tvåfaktoriell 
bild av Engellaus resultat. För tar hänsyn till att storlek 
på gruppen använder han brottslighet per 1 000 
personer. Jag använder i nedanstående modell 
approximativt hans siffror.  

 
 

 
2 OBV: Oberoende variabel/variabler 
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Vad bilderna visar är sättet att beskriva utfall av ett 
experiment med två OBV, och huvudeffekter. Den 
vänstra figuren beskriver huvudeffekt invandring. 
Data finns från Område (Normalt och 
Problemområde). Engellau har enbart en OBV och 
Område blir ovidkommande variabel (OVV3). Vi vet, 
Engellau vet dock att Område påverkar. Om 100 % 
svenskar bor i No och alla Invandrare bor i Po blir 
resultatet enligt prickade linjen, en huvudeffekt av 
område. Det betyder att båda de enfaldiga 
hypoteserna om Invandrare och om Område 
bekräftas. Vi vet då inte mer än vad vi trodde oss 
säkert veta! Företrädare för respektive enfald kan 
argumentera för sitt till tidens slut. Observera att 
tänka i termer av ett faktoriellt experiment är möjligt 
även utanför experimentets naturliga ramar! 
Den andra bilden visar huvudeffekt område, och ingen 
effekt av invandring. Ändå blir resultatet med 
Engellaus enfaldiga modell, som inte tar hänsyn till 

OVV område, blir enligt siffrorna i bilden. Antar vi att 
10 % i No är invandrare och i Po är 10 % svenskar. 
Medelvärdet för invandrare höjs från sanna 
resultatets 95 till 119 per 1 000. Samtidigt minskas 
svenskar från 95 till 71 per 1 000. Alltså en tydlig, men 
dock helt felaktig bild av invandrares brottslighet. 
På samma sätt kan jag visa att den ojämna 
fördelningen, andelen svenskar är mindre än 
invandrare i problemområden och andel invandrare 
är mindre än svenskar i vanligt boende. För att lösa 
detta kan vi närma oss experimentet. Slumpa fram 
1 000 personer ur BRÅ:s grunddata för de fyra 
kombinationerna av Boende och Etnicitet. Det ger då 
direkt antal brott per 1 000, i ett tvåfaktoriellt 
upplägg, i relativt billig studie. 
En annan aspekt togs upp, upplevelse av olika 
statistiska presentationer. Den vänstra figuren visar 
Engellaus siffror, andelen brott utförda av svenskar 
(blått) och invandrare (andra färger). 

 

                                    
I den högra figuren redovisas brottsligheten i relation 
till hela befolkningen, Längst ner skymtar brotten. I 
cirkeldiagrammen finns ingen motsvarighet till den 
referensramen. Vi ser inte där att få ur populationen 
faktiskt begår brott. I högra figuren framgår också att 

befolkningen ökat från 2009 till 2018, samtidigt som 
antal brott minskat med 2 500 per år från 2009. Den 
totala brottsligheten har alltså inte utvecklats på det 
sätt som ofta beskrivs i politiska sammanhang. 

Ø Hans-Olof Lisper föredrag och referat 

 
 
  

 
3 OBV påverkar och i experimentet prövas effekten av 
variabeln. I samma helhet finns andra variabler som också 
påverkar BV. Dessa variabler kallas OVV och ska 

kontrolleras i experimentet. Hur anges i metodavsnittet i 
rapporten. 
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STOCKHOLM 

Referat från Birgitta Ingridsdotters presentation 
för seniorpsykologerna 20 februari 2020 
En fjärdedel av vår befolkning är idag över 65 år, 
konstaterade geropsykologen Birgitta Ingridsdotter i 
inledningen av sin presentation. 
Geropsykologi har inte varit en domän inom 
psykologin som har någon framträdande roll. Det har 
genom åren varit relativt få psykologer som engagerat 
sig i detta område. Våra universitet har inte fört upp 
ämnet på agendan i utbildningen. Trots detta är det 
en stor grupp bland våra ”pensionärer” som mår 
dåligt, känner sig ensamma och övergivna i sina 
reflektioner om livets mening och en annan stor grupp 
är dementa och drabbade av fysiska åkommor, men 
Birgitta betonade att geropsykologi lika mycket 
handlar om ett normalt åldrande.  
I Sverige blir man ”pensionär” vid en viss ålder och 
därmed är man kategoriserad utifrån ett 
samhällsperspektiv. Begreppet ”pensionär” är 
därmed ett politiskt ställningstagande när yrkeslivet 
skall upphöra. Många yrkesgrupper kan dock fortsätta 
sin yrkesverksamhet men då inte som fast anställda.  
Birgitta går sedan över och vill klargöra att åldrandet 
inte enbart är relaterat till en biologisk ålder, men ej 
sällan uppfattar en ”pensionär” sig själv som 
”gammal” liksom även omgivningen.  Att vara 
”pensionär” är dock inte liktydigt med att vara 
”gammal” En allt för grov hållning till en grupp 
individer med många variationer och dimensioner.  
De som passerat en formell pensionsgräns borde 
snarare kategoriseras i tre steg:  
SENIOR                                      ÄLDRE                              GAMMAL 
Denna indelning behöver inte alls sedan stämma 
överens med den faktiska biologiska åldern utan är 
helt beroende av individens kognitiva förmåga, liksom 
sociala och affektiva förmågor. Hur dessa förmågor 
eventuellt förändras med stigande ålder har inget 
linjärt samband med den biologiska åldern och 

varierar givetvis från individ till individ. En 85-åring 
kan således ligga i spannet ”SENIOR” och vise versa. 
Vårt samhälle idag stirrar sig blint på den biologiska 
åldern och behandlar individer, 65+, utifrån 
stereotypa fördomar och har en föreställnings att de 
alla är lika. Man drar alla över en kam och förutsätter 
när man möter en äldre person att man t.ex. måste 
tala högt och långsamt och individen kan stundtals 
uppfatta sig bli behandlad som ett barn och som 
grupp sällan får komma till tals. 
Däremot framhåller Birgitta att med ökad ålder 
uppfattar de flesta att tiden rinner ifrån en. Man 
drabbas av fler förluster i livet och därmed förändras 
ens liv. De mer existentiella frågorna dyker upp och ej 
sällan frågan ”Vad är meningen med livet”. Birgitta 
hänvisar till österrikaren psykiatern och filosofen 
Viktor Frankls böcker som ”Man´s Search for 
Meaning”. 
Genom att förebygga ett gott åldrande måste man 
som individ få lära sig eller själv ha kommit till insikt 
att acceptera sig själv och det liv man levt och lever. 
Man skall på sin ålders höst våga vara sig själv och vara 
tillfreds. Lätt att säga tänker jag som åhörare, men 
också allmängiltigt livet igenom. Man skall leva i nuet 
och skapa relationer hur små de än är.  
Birgitta ställer frågan till auditoriet, vi ca 30-tal 
seniorpsykologer. ”Vad har ni för förebilder i livet? 
Många relaterar till sina egna mammor eller 
mormödrar och de kända namnen i världshistorien 
som Mandela. Birgitta fortsätter med att ställa frågan 
hur vi ser på dagens ungdom och kontentan av den 
diskussionen blir att vi alla lever med fördomar. Vi har 
också lätt för att ”bunta ihop” dagens ungdom med 
några onyanserade ställningstaganden liksom de gör 
med oss som är 65+.  
En tänkvärd och väl upplagd presentation som borde 
nås av många människor i dagens samhälle  
Tack BIRGITTA INGRIDSDOTTER! 

Ø Kristina Pollack 
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GÖTEBORG 
 
Från Göteborg kommer två referat som borde varit 
med redan i förra numret av SeniorPsykologen. 
Redaktören beklagar förseningen! Lyckligtvis är det 
texter som har läsvärde över tid. 

Presentation för seniorpsykologer oktober 2019 
En ruggig dag i slutet av oktober 2019 föreläste Hans 
Åberg för oss, en grupp seniorpsykologer i Väst, om 
våld i nära relationer. (Hans har hållit den här 
föreläsningen för seniorpsykologer på andra håll i 
landet med referat i vår tidning, kanske därför viss 
upprepning. Det här är vår beskrivning från 
föreläsningen i Göteborg). 
 
Handelsresande i våld och fanstyg   
Att arbeta med våld i nära relationer ger en stor egen 
tillfredsställelse, för att man har möjlighet att använda 
sina psykologiska verktyg och därigenom medverka till 
att mannen slipper bli mördare, de direkta offren – 
oftast kvinnor o barn – kan räddas och man sprider 
hopp om förändring (som t.ex. vid Hans besök i 
Ryssland, där studenter och psykiatriker genom Hans 
arbete fick upp ögonen för att detta arbete är möjligt. 
Annars var attityden: ”Det går väl inte att göra något 
med dom karlarna”. 
Hans Åberg har gedigen erfarenhet av att arbeta med 
våld. Han är initiativtagare till Mansmottagning mot 
våld i Uppsala (Rikskriscentrum för män, bl.a. i 
Göteborg, fanns sedan 1980-talet). Det finns 65 
mottagningar i Sverige som arbetar med 
våldsproblematik. De är numera utsatta för hårda 
ekonomiska villkor. Kommunerna bär ansvaret för 
mottagningarna.  
Hans har varit delaktig i ett våldsprojekt inom Sida, 
arbetat i Ryssland och andra grannländer, bl.a. i Minsk 
och hållit kurser med kollegor. Hans bok: ”Arbeta med 
våld: vägledning till psykologisk våldsbehandling” 
(Studentlitteratur, 2014) menar han kom till efter 
uppmuntran av handledaren, framlidna Gunvor 
Engfors. 
 
Definition av våld: 
Varje riktad handling mot en person som skadar, 
smärtar, skrämmer, kränker och som får denna 
person att göra något mot sin vilja eller avstå från att 
göra det den vill. Hans påminner om den 

internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 
november – en viktig dag att uppmärksamma. Dagen 
instiftades av FN år 1999, som en påminnelse om 
Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. 
Grundantagande om våld: 

• Utövaren har alltid ansvar för våldet. 
• Våld är ett könsproblem. 
• Våld är ett försök att hantera en upplevelse av 

vanmakt. 
Fokus på våldsproblematik ses med fördel utifrån 
VASKA-modellen (Våld, Ansvar, Sammanhang, 
Konsekvenser, Alternativ). 
 
Vad upprätthåller våldet? 
Osynliggöranden, externalisering, fragmentalisering, 
bagatellisering. Våld är alltid effektivt: det är 
hierarkiskt, ofta cykliskt, våld föder våld, våld är farligt. 
Ett viktigt påpekande är att det idag är lika många 
mammor som pappor som har gjort sitt barn illa. Det 
är viktigt att uppmärksamma tre aktörer i 
sammanhanget: utövare, vittne och utsatt. 
  
Fördomar och antaganden: 

• man kan ingenting göra 
• man kan inte förstå 
• männen söker inte hjälp 
• männen vill inte förändra sig 
• våld i parrelationer förekommer inte i 

universitetsvärlden 
- traditionella anklagelser mot kvinnan: Varför går du 
inte från mannan? Varför gör du inte motstånd? 
 
Hur arbetar man som psykolog med 
våldsproblematik? 
Att jobba med våld är att pröva sig själv. Och det är 
viktigt att i behandlingsarbetet uppmärksamma kön 
och könsproblematiken. Ett arbetssätt som Hans 
använt mycket är rollspel. Han iscensätter en sådan 
episod med oss, inspirerad av hur han jobbade med 
berörda, bl.a. förövare, den utsatta, behandlare, 
poliser och politiker i Minsk. Detta illustrerade tydligt 
att det gick att nå förståelse dem emellan och en insikt 
om att det går att göra något åt våldet. En 
återkommande behandlingsmodell vid mottagningen 
är grupparbete: 8 deltagare och en gruppledare som 
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Hans inleder sessionen med: vad har hänt sedan sist? 
vad vill ni ta upp? vad har ni varit med om?  
Hans berättar om några episoder och ger oss några 
citat från gruppmedlemmar: ”Intressant att forska på 
sig själv!”, ”Det är skönt att göra gott efter att ha gjort 
ont”, ”Mamma störtade ner mig från trappan”. De 
flesta som utövar våld har själva varit våldsutsatta. 
Hans poängterar vikten av en försoningsprocess. I 
parförhållanden är försoning väsentlig att försöka nå 
fram till, utan syfte till återförening, inte minst för att 
bryta destruktiva mönster så att de inte förs vidare i 
nästa relation. Vi får ett exempel på försoning men 
inte återförening: kvinnan som utsatts för övergrepp 
som 16-åring, missbrukade och överpresterade. 
Mannen förnekade att han misshandlat, höll ifrån sig, 
gick in i ungdomsarbete och hade många sexuella 
kontakter och flyttade till Australien. De möttes i 
Kapstaden och kunde nå fram till försoning och kunde 
sedan resa tillbaka var för sig. 

Följande böcker rekommenderades: 
Thordis Elva & Tom Stranger. På andra sidan 
förlåtelsen: en sann historia. Forum, 2017. 
Per Isdal. Smittet av vold. Fagbokforlaget, 2017. 
Per Isdal (2017). Meningen med våld. Gothia 
Fortbildning AB, 2017. 
 
Avslutningsvis påminde Hans om en internationell 
konferens 2020: Interpersonal Violence Interventions 
(IPVI) Conference, University of Jyväskylä, Finland  
10.6-12.6 2020. Föreläsarens många och översiktliga 
power-point-bilder går att få från hans@hansaberg.se 
Tiden räckte inte till att diskutera alla frågor som 
väcktes, men vi i gruppen enades om att diskutera 
vidare vid nästa föreningsmöte i november som kom 
att ägnas åt fördjupad diskussion om, till psykologi, 
relaterade frågor som vi som seniorpsykologer vill 
väcka och diskutera utifrån våra gemensamma 
erfarenheter från ett långt yrkesliv. 

Ø Marianne Nilsson och Birgitta Rydén  
 

 

Psykologi och samhälle – diskussion kring aktuella 
samhällsfrågor utifrån vår erfarenhet som 
psykologer.  
 
Den 27/11-19 ägnade vi seniorpsykologer i väst mötet 
åt att diskutera, helt spontant, aktuella frågor som 
angår oss som psykologer. Vi har som plan att vika en 
månatlig träff varje termin åt en sådan diskussion och 
skriva, bland övriga referat från vad som hänt i 
regionen, i vår tidning SeniorPsykologen, och därmed 
också sprida våra tankar via vår hemsida.  
 
Vår förhoppning är att sådana diskussioner där vi 
erfarna psykologer pekar på behov av psykologisk 
kunskap i samhället kan vara ett bidrag till 
Psykologförbundets ambition att förmedla synsätt, 
förankrade i psykologin från vetenskap och praktisk 
erfarenhet, till staten och olika samhällsfunktioner (se 
referat från en föreläsning av Anders Wahlberg i 
SeniorPsykologen 2:2019, sid 10). 
 
Så här blev vår diskussion – högt i tak: två teman 
utkristalliserades: Våld i nära relationer och i 
samhället – uppföljning av Hans Åbergs föreläsning i 
oktober, och Var och hur kan vi förmedla psykologisk 
kunskap till olika samhällsfunktioner? 

 

I Våld i nära relationer – och i samhället 
I behandlingsarbetet med våldsverkare är respekten 
för klienten mycket viktig, att förhålla sig till den skam 
som drabbar den som slår. Det handlar om 
förintandet av hela ens värdighet – därav 
förnekandet.  
 
Om ökat våld under graviditeten. Hur kan man slå när 
det är ett gemensamt livsprojekt? Om hur impulserna 
hämtar näring ur avund, svartsjuka, brist på och 
oförmåga till närhet och känsla av utanförskap. Hur  
kan sådant våld förebyggas? Om våldsscreening som 
görs av barnmorskan vid mödravårdscentral med  
möjlighet till samarbete med psykologen vid 
Mödravårdscentral. Men resurser till både 
psykologhandledning av personal och möjlighet till 
psykologisk insats är inte en självklarhet. Men, 
medvetenheten om problematiken finns på agendan. 

  
I stort är det mindre våld i samhället nu än tidigare, 
men till viss del har det flyttat t.ex. till fotbollsbråk 
som tar många polisiära insatser i anspråk istället för 
att gå till att begränsa gängkriminalitet. Vem får 
tillgång till polisinsatser?  Är det rätt att judiska 
församlingen själv måste bekosta bevakning när 
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statliga polisinsatser självklart används vid fotbolls-
matcher? I England har man fått ner supporterbråket. 
Hur har man gått tillväga? 
 

Om jaget och impulserna 
Det är viktigt att förstå kopplingen mellan jaget och 
kroppen, dess inkarnation i kroppen. Människors jag 
är mer eller mindre inkarnerat i deras kropp. Alkohol 
påverkar den förbindelsen liksom vid olika 
funktionsnedsättningar som autism med ofta 
utagerande aggression – våld. En studie med en grupp 
unga vuxna med svår autism visar att förbindelsen 
mellan jaget och kroppen inte fungerar. Hur ter sig det 
fysiska uttrycket och den intellektuella förmågan? De 
reagerar ofta med stark aggression. Om jagets ansvar 
för vad kroppen gör. Det hör ihop med andra 
jagfunktioner och dess förbindelser. Man har inte 
verktyg att klara av impulser. 
Och hur hänger detta ihop med självdestruktivitet och 
självskadebeteende? 
 

Våld mot könet 
Varför vill fler flickor än pojkar byta kön? Om det 
absurda i att sätta igång utredning om könsbyte utan 
en ordentligt tilltagen psykologiskt baserad 
samtalsomgång för att komma åt vad det handlar om. 
Varför kan man inte förmedla attityden: jag har fått 
denna kropp sedan födelsen. Den har jag utgått ifrån. 
Och hur mycket beaktas identitetskriser i tonårstiden? 
Är man kapabel att ta sådana livsavgörande beslut 
mitt i en ofta turbulent övergångstid? Och varför 
fordras inte att man är myndig för ett sådant 
avgörande ställningstagande när man i samhället på 
flera andra områden är noga med myndighetsåldern? 
Är detta reglerat i lag? 
 

Hur har barnen det? 
Vad får barn för vuxenmodeller? Att man har tillåtit 
barnvagnar där barnen sitter vända utåt från 
föräldrarna är svårt att förstå. Man tror att det ger 
barnet stimulans, utan att man har förstått och 
beaktat barnets ålder relaterat till mängden intryck 
och behovet av att dela dessa intryck i samförstånd 
med vårdhavare. Studier har visat att barn som utsätts 
för detta har sämre språkutveckling. Hur influeras, 
påverkas människor, i det här fallet föräldrarna. Om 

trender inom olika områden, som detta med 
barnvagnar.    
 
Och mobiltelefoner och föräldraskap, i vissa fall ser 
man som förälder inte barnets signaler för att man 
själv är så upptagen av sin telefon så att man inte 
lyssnar till barnet. Till och med har drunkningstillbud 
påtalats i simhallar för att man som vårdare har fokus 
på telefonen istället för barnet. Och om det lilla barnet 
skriker i vagnen och föräldern ger mobiltelefonen med 
glittrande bilder och ljud, istället för att ta upp barnet 
eller möta barnet med ögonkontakt och förståelse – 
vad gör detta med barnet och inte minst med 
relationen och utvecklingen av samspel med andra?  
 

Hur överföra psykologisk kunskap till andra 
yrkeskategorier som arbetar med relationer? 

Förskolan 
Hur är det i förskolan? Hur mycket koncentreras på 
det mätbara, metod, utredning? Och kraven för intag 
på lärarutbildning blir allt lägre. Vem blir lärare? Det 
är en politisk fråga att man koncentrerar 
samhällsfunktioner inom vård, skola till fakta och me-
toder, på bekostnad av fantasi och känslomässig 
utveckling, t.ex. att väcka barnets förståelse mellan 
jaget och kroppen och utveckling av sådan reglering. 
 

Skolan och lärarens roll 
Om rädslan hos många lärare att inte våga ta i en 
utagerande, upprörd elev för att man är rädd att bli 
anmäld – med rätta i vissa fall. Hur kan vi förmedla 
psykologisk kunskap om konstruktivt hållande: att 
klara av att ha koll på sina egna känslor och förmedla 
till eleven: det här klarar vi tillsammans. Det saknas 
den här sortens kunskap om vad som sker med mig 
själv som den vuxne i sådana utagerande situationer. 
Och tyvärr misstolkas och förstoras situationen inte 
sällan i massmedia: journalister borde finnas med i 
praktiken och se hur trygga lärare fungerar och klarar 
sådana här situationer. 
Nu finns ett förslag om storsatsning på utbildning av 
lärare i lågaffektivt bemötande (se Bo Hejlskov Elvén 
). Det kan vara ett feltänk för det finns stor risk att man 
inte frågar vad denna metod specifikt handlar om – att 
det behövs självkännedom som pedagog för att den 
ska bli verksam. Hur lär man ut det som metoden 
handlar om: varken konfrontation eller underlåtenhet 
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utan relaterande och återkoppling. Och att man har 
koll på sitt eget beteende, insikt om vad man själv 
förmedlar i kontakten och förmåga att förmedla 
trygghet, att inte bli skrämd till impulsivt svar när den 
andre är oregerlig. Alldeles utmärkt när 
förutsättningarna finns. Men det kan lätt tolkas som 
att man inte får göra någonting som lärare. Förhopp-
ningsvis förmedlas en vettig förståelse för metoden 
när man lär ut den. 
 

Okunskap om hanterandet av våld 
En av oss i gruppen berättar: när jag var handledare 
på akutmottagningen på fredag - lördagskvällar kunde 
det var mycket våldsamt. I personalgruppen ställde 
man frågan: skulle man kalla på anställda 
ordningsvakter eller på Britta – en trygg erfaren sjuk-
sköterska som kunde hantera de mest våldsamma 
enbart genom sin auktoritet: ”nu får det vara bra”, sa 
Britta. 
 
Kaos och ordning, dessa dimensioner måste beaktas 
och man måste sträva efter en balans dem emellan, 
inte tro att det går att kontrollera och ”mäta bort” 
kaos. Och att förmedla den kompetens som Britta 
besatt. Hon förstod skillnaden mellan att vara 
auktoritär (och därmed väcka mothugg) och ha 
auktoritet (dvs ha en inneboende tro på sig själv och 
tillit till att andra lyssnar och inser att de mår bra av 
ordning). Hur får vi sådan kompetens i samhället? Det 
handlar om att relatera. 

Att mäta och utvärdera innebär utökad kontroll. Men 
det får inte dominera över att utveckla förmågan att 
relatera. Båda sidor behövs och för att nå balans 
behövs samarbete. Kontrollen måste växla: 
gungbrädan är en fin symbol. 
 
Mycket behöver göras bakom det synliga. T.ex. vad 
gör man när man är stilla, tyst? Vad händer då? 
 

Läsvärda böcker kring dessa teman: 
Hans Möller (2016): Jaget vaknar och förändrar 
världen. Det handlar inte om att försöka övertyga, 
utan att förhålla sig helt fri till det en vill förmedla. 
 
Salman Rushdie (2015): Två år, åtta månader och 
tjugoåtta nätter. Som saga är dessa berättelser med 
mycken klokskap. 
 
Eva Magnusson (2019): Könstillhörighet. Författaren 
resonerar i slutet av boken om hur man kan föra fram 
sina åsikter genom att argumentera ”i fred” dvs både 
vara trygg i och tro på den kunskap och åsikt man vill 
föra fram och samtidigt ge egenmakt till den andre att 
uttrycka sin åsikt. Återigen ett exempel på att börja 
med sig själv och inse var man själv brister och – att 
inte vara rädd! 
 
Sammanfattning av diskussionen 

Ø Birgitta Rydén 

 
LUND 
Region Lund ställde in sina möten på ett tidigt stadium 
och har därför inget att rapportera. 
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FRAMTIDA PROGRAM I REGIONERNA 
 

Umeå: 
Regionen kan eventuellt genomföra en guidad vandring i Skulpturparken i Umedalen i juni. Brev är skickat till 
medlemmarna med en diskussion om hur man kan hjälpas åt och hur man eventuellt kan bidra med psykologiskt 
stöd under covid19. Förslag på höstträffar är följande: 1:a fredagen i månaden med start 4/9, och därefter 2/10, 
6/11, 4/12. 
 
Uppsala: 
Programgruppen har skickat ut brev till medlemmarna och ska träffas i slutet av sommaren för att planera aktiviteter 
i höst och eventuellt en utomhusaktivitet i september. 
 
Stockholm: 
Regionen är hårt drabbad av Covid-19 och ännu finns inget framtida program.  
 
Göteborg: 
Om Coronan tillåter: 
Onsdagen den 2/9: Båtutflykt till Vrångö med lunch på ön. Tider bestäms senare. 
Onsdagen den 30/9: ”Mitt liv som skolpsykolog” med psykolog Jan Backenroth. 
Onsdagen den 28/10: Psykologdiskussion i angelägna frågor. Alla medverkar. 
Onsdagen den 9/12: Jullunch. Tid och plats meddelas senare. 
På träffarna 30/9 och 28/10 gäller följande: 
Vi träffas i cafeterian på Psykologiska institutionen kl. 14.00, 
Därefter Konferensrummet plan 4, kl. 14.30, för information och praktiska frågor 
Kl. 14.45 – 16.30 Föreläsning och diskussion 
 
Lund: 
Region Lund är i planeringsfas och har omgrupperat något i programkommittén (PK). Det finns föreläsare och förslag 
redo att verkställas i höst, om läget tillåter. Vi planerar att ta enskilda medlemskontakter i regionen framledes för 
att lyssna in synpunkter och förslag. Redan nu är du som är medlem i regionen välkommen att mejla synpunkter till 
PK:s sammankallande Ewa Palmér Wikdahl på mejladressen palmerwikdahl@hotmail.com   
 

EN LÄSARFRÅGA 
Christels fråga 
Christel Walén har snart 40 års erfarenhet av att arbeta som psykolog och är fortfarande aktiv på deltid. Hon har 
skickat ett brev med frågorna nedan.  
Vi är säkert många som funderat i samma banor. Redaktören välkomnar alla reflexioner och inlägg! 
 
I media framstår psykologisk kunskap ibland som ”enkel”. Men vi vet att det är en lång process såväl att tillägna sig 
all kunskap som att utveckla erfarenhet i yrket. Det blir mer och mer tydlig med åren, att den är viktigast för att nå 
långsiktiga resultat. Vi psykologer är en yrkesgrupp som med ålder och erfarenhet blir allt bättre i vårt 
yrkesutövande.  Det tror jag vi alla håller med om.  Men det hjälper inte att vi själva vet. Hur skall vi få unga, nya 
psykologer att ta till sig denna kunskap?  
Så min fundering är hur vänder vi oss till våra unga kolleger. Hur kan vi överföra våra kunskaper och erfarenheter? 
Hur kan vi väcka intresse? Vad bör vi göra, var skall vi börja?  
 

Ø Christel Walén 
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INTRESSANT LÄSNING 
 
ETT PSYKOLOGÖDE 
 
För något halvtannat år sedan läste jag en då tämligen 
nyutkommen biografi ”Kidnappningen” om 
psykologen Ragnar Schulze, vars dotter Anna Schulze, 
som ej är psykolog, skrivit med fokus på sin fars 
uppväxt.  
Utöver dess litterära kvalitéer är boken för oss 
psykologer av två skäl särskilt intressant. Dels 
professionellt då Ragnar, född på 1920-talet, var en av 
våra tidiga psykologer inom skolan. Han var också 
pionjär i Sverige vad gäller psykodrama och 
samarbetade på tidigt 70-tal med socialläkaren Johan 
Norman i tillkomsten av alkoholkliniken ”Krukis” i 
Stockholm (då en pionjärinsats på området). Han 
knöts så småningom till Socialstyrelsen. Allt detta kan 
sägas vara intressant ur psykologihistoriskt och 
professionsperspektiv. Men … 
Det andra skälet för att läsa dottern Annas bok 
handlar dock inte så mycket Ragnars yrkesliv, utan om 
hans levnadsöde och då särskilt uppväxten. 
Psykologiskt sett är kanske det mest intressanta, att 
Ragnar, som växte upp i en förvisso högborglig, men 
gravt patologisk miljö, under kaotiska och närmast 
ofattbara, traumatiserande förhållanden, utvecklades  
till en okonventionell, framgångsrik, generös, 
humoristisk och mycket kreativ person. Själv hade jag 
glädjen att träffa Ragnar i olika sammanhang och för 
mig gav mötet med Ragnar en viktig impuls för mitt val 
att ägna mig åt psykologi. 

 
Ø Jan Forslin 

Kidnappningen: En släktberättelse av Anna Schultze. 
Utgiven 2017 på Wahlström & Widstrand. 
 

BOKANMÄLAN 
 
Två böcker nyss utgivna av Brutus Östlings bokförlag 
Symposion vill jag upplysa om, den ena utifrån 

psykologins kunskapsområde, den andra från 
filosofin. 

 
Alf Nilsson (2020). Sju essäer om tidens skepnader 
Insatta i ljus, mörker, rum och rymd. Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion. 
Så här börjar författarens förord: 
Det här är en essäbok som börjar från allra första 
början. Men som efter hand hamnar i människan som 
psykisk varelse, Homo psychicus. Efter sex böcker på 
svenska och en sjunde sammanfattande på engelska 
om Homo Psychicus – finns det något ytterligare att 
tillägga? 
Källan till vetande om henne är outsinlig. För det är 
inte kring henne vårt sökande efter kunskap och 
vetande djupast och ytterst har kretsat. Länge och väl 
förblev det en angelägenhet för filosofin, litteraturen 
och konsten. Innan det blev en angelägenhet för den 
vetenskapliga psykologin. 
Alf Nilsson är medlem i vår förening, professor 
emeritus från Lunds universitet där han var verksam 
som professor i klinisk psykologi. 

 

Mats-Ola Nilsson (2020). Den outsägliga sorgens 
gemenskap – Bataile, Blanchot, Levinas. Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion. 
Från förlagets presentation: 
Det här är berättelsen om tre tänkare vars inflytande 
på en hel generation ”poststrukturalistiska” filosofer, 
och därigenom stora delar av den samtida filosofin, 
inte går att överskatta. Men det är inte berättelsen om 
detta inflytande, utan snarare ett försök att berätta 
deras historier med deras egna ord, med deras egna 
röster… 
 
Mats-Ola Nilsson är fil.mag. i filosofi, skribent och har 
bl.a. skrivit filosofiska essäer i tidskrifter som Montage 
och Res Publica. 
 

Ø Birgitta Rydén
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AKTUELLT FRÅN PSYKOLOGIHISTORISKA SÄLLSKAPET 

 

Boken från vårt symposium är nu tillgänglig! 
 
Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologin som akademisk disciplin ibland pedagogiken 
och ibland filosofin. De första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. 
Först närmare mitten av 1900-talet etablerades psykologi som ett självständigt ämne och professorerna Gunnar 
Johansson (1911-1999) och Gösta Ekman (1920-1971) kom att få stor betydelse för svensk psykologisk forskning. 
Psykologihistoriska Sällskapet vill medverka till ökad kunskap om psykologins framväxt och utveckling i Sverige. 
Därför anordnades ett symposium kring en av rötterna till denna psykologi, nämligen den utveckling som utgick 
från de två pionjärerna Gunnar Johansson i Uppsala och Gösta Ekman i Stockholm. Båda var verksamma inom 
området perception och psykofysik. I boken beskriver tidigare studenter och medarbetare hur deras forskning 
påverkats av eller relaterat till den forskning som bedrevs av Johansson och Ekman. 
Boken inleds med en kort idéhistorisk bakgrund med presentation av de två huvudpersonerna. Därefter 
presenteras, ur olika perspektiv, den dynamiska utvecklingen mot kognitiv psykologi och beslutsfattande och hur 
vitt skilda tillämpningsområden berörs. Exempelvis spädbarns perception och motorik, flygpiloters 
förarprestation, människa-datorinteraktion, rumsupplevelsens psykologi, trafiksäkerhetspsykologi och 
kärnkraftsäkerhetens psykologi. 
 
Boken kostar 240 Kr och kan beställas från Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida: 
https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-se/article/3858/historien-om-svensk-psykologisk-forskning 
På Vitterhetsakademiens hemsida kan du också ladda ner boken som PDF gratis! 

Ännu inte medlem i sällskapet? 
 
Totalt är vi ännu bara en liten skara och behöver all draghjälp vi kan få. Flera Seniorpsykologer är redan 
medlemmar. Bli medlem du också! Som ny PHS-medlem och Seniorpsykolog får Du första årsavgiften med 50% 
rabatt och betalar endast 100 kr!  
Det är enkelt att bli medlem: https://www.psykologihistoriska.se/bli-medlem 
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MEDLEMSANSVARIGA OCH PROGRAMKOMMITTÉER 
JUNI 2020 
 
 

Region Umeå 
Medlemsansvarig: Eva Sjöholm Lif, E-mail: sjoholm.eva44@gmail.com Mobil: 070-312 31 88 Carina 
Folkesson (ansvarig), E-mail: folkessoncarina49@ gmail.com Mobil: 070-347 88 67  
Kerstin Cajander, E-mail: cajander2@yahoo.com Mobil: 076-134 90 93 
Eva Magnusson, E-mail: eva.magnusson@umu.se Mobil 070-253 49 92 
 
 

Region Uppsala  
Medlemsansvarig: Gunilla Eriksson, erigun57@gmail.com Mobil: 076-241 24 49 
Inga Hedberg-Sowa, inga.hedberg-sowa@telia.com Mobil: 070-337 90 59 
Hans-Olof Lisper, hans-olof@lisper.se Mobil: 070-720 63 67 
 
 

Region Stockholm 
Medlemsansvarig: Margreth Reiniusson, margreth.reiniusson@gmail.com Mobil:  076-165 34 00 
Kristina Pollack, pollack.kristina@Gmail.com Mobil: 073-524 06 72 
Ingela Palmér, ingela.palmer@live.se Mobil:  073-097 89 04 
Brita Tiberg, brita.tiberg@telia.com Mobil: 070-739 985 95 
 
 

Region Göteborg 
Medlemsansvarig: Sven-Erik Dahlgren, sven-erik.dahlgren@telia.com Mobil:070-696 05 82 
Ingrid Bygdén, ingby@telia.com Mobil: 070-541 19 53 
Anita Carlstedt, anita.m.carlstedt@gmail.com Mobil: 070-971 84 49 
Gerty Fredriksson, gerty.fredriksson@gmail.com Mobil:  072-734 46 73 
Fr.o.m. 30/9 välkomnar vi två nya medarbetare i programgruppen: 
Helena Pokka och Heidi Finnholm 
 
 

Region Lund 
Medlemsansvarig: Lars Ahlin, lars.ahlin3@icloud.com Mobil: 073-065 38 80 
Ewa Palmér Wikdahl, palmerwikdahl@hotmail.com  Mobil: 070-531 92 45 
Göran Skogman, goran.skogman@gmail.com Mobil: 070-883 23 75 
Ann Valentin Kvist, valentinkvistann@gmail.com, Mobil: 070-448 28 12 
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MEDLEMSINFORMATION 
 
ÅRETS HITTILLS NYTILLKOMNA MEDLEMMAR VÄLKOMNAS! 
 

Fors Björn Brännö Runnman Johan Malmberget 

Andersson Långdahl Gun-Eva Byske Folcke Lars Nacka 

Sköld Catharina Danderyd Kjellgren Birgitta Saltsjöbaden 

Grundberg Agneta Domsjö Broms Susanne Skellefteå 

Ringvall Gun Domsjö Ollinen Mörtsell Kerstin Skellefteå 

Weiss Philip Enskede Gård Byström Peter Skövde 

Helleryd-Eriksson Britt Garphyttan Jansson Broddén Annika Solna 

Zöller Madeleine Göteborg Uhle Åsberg Ragnhild Stockholm 

Malmborg Ingrid Göteborg Risling Ulla Stockholm 

Lundell Marie Göteborg Mörner Hampus Stockholm 

Anderberg Marianne Halmstad Garpe Gunnel Stockholm 

Lundmark Ann-Kristin Huddinge Tydén Ulla Stockholm 

Ledin Anna-Greta Husum Melén Kerstin Stockholm 

Reinholdz-Andersson Elisabet Hörby Ahlstedt Viveca Stockholm 

Westling Christer Johanneshov Lundmark Marianne Stockholm 

Comstedt Allan Jönköping Altemani Sjöberg Marie Trelleborg 

Jacobsson Lars Kalix Carlsson Ciri Täby 

Quilisch Eva Karlshamn Fransson Per Umeå 
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Andersson Walén Christel Karlskrona Hansson Pourtaheri Ann-Sofie Uppsala 

Skov Iréne Kiruna Åborg Carl Uppsala 

Bergström Gunilla Landvetter Axelsson Karin Uppsala 

Halsema Johan Lidköping Mälhammar Gun Vadstena 

Bergman Per Ljungby Wikström Anders Varberg 

Jönsson Sven Lund Österberg Ola Västervik 

Nöstl-Hallberg Anita Lund Löfgren Johannes Älvsjö 

Landgré Dan Lund Langeroth Gunilla Örebro 

Wennström Inga-Lill Lund Appelbrant Mariann Örnsköldsvik 

Sourander Alexandra Lund 

  

 

 
HUR GÖR MAN FÖR ATT BLI MEDLEM? 
 
Gå in på Psykologförbundets hemsida  www.psykologforbundet.se  med ditt medlemsnummer 
(som finns på baksidan av Psykologitidningen) eller logga in med ditt Bankid 
Klicka på Seniorpsykologerna och sedan på: att bli medlem 
Skriv ditt namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. Medlemsregistret skickar ut en första 
betalningsavi. Därefter dras medlemsavgiften automatiskt med 13 kronor/månad.  
Uppdatering av adressuppgifter 
Det har framkommit att flera medlemmars e-postadresser och telefonnummer har upphört att gälla.  
Du kan själv ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via psykologförbundets hemsida. 
Observera!!  
Uppdaterad e-postadress är ett måste för att få den elektroniska versionen av 
SeniorPsykologen – som skickas ut via e-post till samtliga medlemmar  
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NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund 
 
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 Skolgatan 22, 441 65 Alingsås 
070-696 05 82 
sven.erik.dahlgren@telia.co 
 
Redaktör Senior Psykologen: 
Ann Valentin Kvist 
Tårepilsvägen 1, 239 33 Skanör 
070-448 28 12 
valentinkvistann@gmail.com 


