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I min ungdom brukade jag kalla mig 
”individuell kommunist”. Kanske 
är det just för att mitt eget indi-
viduella självförverkligande gått 

över styr som det är dags att vara själv-
kritisk. Vi psykologer är från första 
dagen på utbildningarna socialiserade 
att tänka individcentrerat såväl om oss 
själva som om våra klienter. Vi förstår 
oss sällan på samhälleliga förklarings-
modeller om människan. Därför förstår 
vi inte heller hur politik fungerar. 

Det finns något märkligt med psykolo-
ger. En förkrossande majoritet har en 
välartad medelklassbakgrund, vill väl 
och hjälpa andra som har det svårt. 
Oavsett om man träffar en djupanalyse-
rande dynamiker eller en hurtig KBT-
are så är alla säkra på det individuella 
perspektivet. Antingen hjälper vi dig 
här och nu eller så tittar vi på dina indi-
viduella mönster från tidigare relatio-
ner i livet. Det är alltid upp till dig att 
förändra dig. 

Som förprogrammerade flockdjur 

styr vi psykologer efter tankekollek-
tiv med olika behandlingsinriktningar. 
Men så fort en metod (gärna med en 
akronym på 3 eller 4 bokstäver) blivit 
etablerad, startas nya metoder. Det på-
minner om Sverige på 1970-talet när 

det var allmänt känt att ”vänstern öka-
de genom att dela på sig”, något som 
verkar vara på väg tillbaka i valet 2014. 

Själv är jag på något sätt en perfekt re-
presentant för den självförverkligande 
psykologen. I stället för att gå med i 
föreningar eller etablerade forum har 
jag startat mina egna projekt. ”Psykolo-
ger tittar på film” kan ses som ett sätt 
att säga till psykologin att inte glömma 
bort kulturen. Jag har också varit en del 
av en bloggande massrörelse som svept 
in i samhället. Inte sällan har vi sagt 
att vi är annorlunda än etablissemang-
et och gammelmedia. Fan tro’t. Snart 
har vi alla blivit en del av en outhärdlig 
medieklass och inte sällan har vårt sub-
jekt stått i vägen för det vi vill säga. 

Jag har fått nog av det. Jag är trött på 
det. När jag i vintras blev inbjuden till 
att föreläsa för Miljöpartiet om psyko-
login bakom klimathotet, insåg jag att 
mitt förhållningssätt inte höll längre. 
Jag var tvungen att gå med. 

Det finns en idé att 
politik och politiker 
är några andra, inte 
vi. I många år har jag 
pläderat för att Psy-
kologförbundet och 
psy kologerna borde 
arrangera möten mel-
lan psykologstuden-

ter och ungdomspolitiker. Min tanke 
har varit att om alla blivande politiker 
känner en psykolog, så är steget inte 
långt till att anlita oss för allehanda ex-
pertuppdrag om 10-15 år. 

Men egentligen är det en smula bak-

vänt tänkt. Om i stället massor av psy-
kologer gick med i politiska partier, 
då skulle ju avståndet till politiken bli 
kort. Lika kort som för jurister, läkare, 
ingenjörer och statsvetare som anlitas 
för att utreda och leda samhället i dess 
utmaningar.  

Problemet är att så få psykologer ser 
politiken som en naturlig väg. Vi svävar 
i stället högt över samtiden och gnäller 
över utvecklingen och alla som inte för-
står. Vi väntar på att vi ska bli tillfråga-
de som experter, men att vi sedan inte 
vet vad vi ska tycka som auktoriteter, 
det har vi på något sätt glömt bort. 

För att verkligen kunna göra skillnad 
och påverka samhället i en mer psy-
kologisk och human riktning måste vi 
känna till politikens spelregler. Annars 
går vi hopplöst bort oss i dagspoliti-
kens djungel. Vi måste inse att världen 
innehåller makt, prestige, konkurrens 
och allianser och sluta rygga tillbaka 
för detta. Vi psykologer måste sluta be 
snällt om inflytande, utan i stället våga 
ta ansvar, hur obehagligt det än är att 
säga som det är och peka med hela han-
den. 

Men kanske är en förändring på väg? 
På mitt första lokalmöte i min stadsdel 
träffar jag tolv partimedlemmar varav 
tre visar sig vara psykologer. På gräs-
rotsnivå kanske det börjat röra på sig. 
Det är dags att psykologerna anammar 
samhället och politiken för att göra 
skillnad. Annars blir vi hopplöst för-
bisprungna av andra särintressen. Och 
det vill vi ju inte? 
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