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1. Året som gått - 2012 

Detta är en yrkesförening som har som övergripande målsättning att verka för utformning 
och utveckling av psykologens roll inom fältet arbets- och organisationspsykologi. Ytterligare 
en målsättning är att stötta och utveckla de medlemmar som arbetar konsultativt, antingen 
som anställda eller som egna företagare. Föreningen finansieras genom medlemmarnas 
avgifter samt genom föreningsbidrag från Psykologförbundet. 

Antal betalande medlemmar vid årets slut: 71 

Medlemsavgifter:  

- Medlem i Sveriges Psykologförbund  250 kr 

- Stödmedlem   300 kr 

- Psykologstuderande  100 kr 

 

Styrelse: 

Ordförande  Patrik Nyström 

Vice ordförande Kristina Pollack 

Sekreterare  Line Uski Torpe 

Kassör  Lena Hammarbäck 

Övriga ledamöter Carl Åborg 

  Christina Molnar 

  Alex Pimenta 

  Gunn Johansson 

  Lena Mårtensson 

 



Antal protokollförda styrelsesammanträden: 5 st 

 

2. Styrelsens berättelse 

2012 var ett uppstartsår för föreningen som slogs samman av de två tidigare föreningarna 

psykologkonsultföreningen och föreningen för arbetslivets psykologi. Målet har varit att 

samla så många medlemmar som möjligt för att kunna bygga upp en stabil och engagerad 

förening. Därför har uppskattade mingelevents och seminarier anordnats över hela landet; 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall. Vi har bjudit in föredragshållare inom vitt skilda 

områden som exempelvis psykologisk testning, psykologisk säkerhet och teknik, ledarskap, 

kreativitet. Vi har också bjudit in författare till boken ”Arbets- och Organisationspsykologi”, 

en bok som lyfter fram den stora bredden som finns inom detta yrkesområde.   

Vi har via deltagande i ett yrkesnätverk med andra föreningar bidragit till att påverka 

utformningen av den nya organisationen inom Psykologförbundet. 

Organisationsutredningen som pågår inom förbundet ska redovisa resultaten på kongressen 

2013. Yrkesnätverket har inlett ett samarbete med studentföreningarna på universiteten, 

där representanter från yrkesföreningarna arrangerar en studiedag för studenterna och 

presenterar olika verksamhetsfält som man som färdig psykolog kan arbeta inom. 

Studiedagar har tidigare genomförts i Göteborg och Lund. 2012 var det Uppsala universitets 

tur.  

Vi hade med en representant på Psykologförbundets rådskonferens, där kongressombud, 

förbundsstyrelse, representanter från förbundets yrkesföreningar och råd fanns närvarande. 

I december arrangerade vår förening yrkesnätverkets möte. 

Föreningen fanns med när A&O nätverket, som består av forskare inom området, samlades I 

Linköping 27-28 september. Vi har också aktivt sökt upp olika nätverk inom vårt 

yrkesområde med syfte att samla engagemanget och integrera psykologernas intressen på 

optimalt sätt. Psykologsällskapet (fritt verkande förening med liknande syfte som oss), 

RAPPA (förening inom Arbetsförmedlingen) och Coachföreningen uttryckte att de gärna ville 

ha ett samarbete framöver. 

I augusti hölls Nordiska Ergonomisällskapet en konferens, där en från föreningens styrelse 

var medarrangör. 

En av våra styrelsemedlemmar är medlem  i organisationskommittén som i Stockholm ska 

anordna den 13:e europeiska kongressen i psykologi. 

Vi har under året fört en aktiv dialog med Psykologtidningen, där vi bidragit med kunskap till 

artiklar samt tips och råd angående ämnesval och inriktning på artiklar. I Psykologtidningen 

har vi också tidigare fört fram synpunkter på hur specialistutbildningen kan förbättras. En av 

våra styrelsemedlemmar sitter  med i specialistutskottet, där dessa frågor diskuteras. 



Vi har från styrelsen bistått Psykologförbundet med synpunkter till utformandet av en skrift 

utifrån en undersökning av kampanjen Hjärnkoll. Ämnet var handledning och 

arbetsplatshälsa. 

3. Verksamhetsplan 2013 

Målsättningen är att vara fortsatt aktiva i olika fora där vårt yrkesområdes kompetens 

behövs. En del av detta arbete är att vara aktiv inom förbundet, en annan del utanför i olika 

mediala kanaler.  

Vi önskar en geografisk spridning så att medlemmarna har möjlighet att lokalt träffa och 

utbyta kunskap, få stöd  och/eller dela erfarenhet med varandra. 

Föreningen vill verka för en förstärkning av professionalismen i den meningen att den som 

tillämpar psykologisk kunskap eller metodik måste omgärdas av samhällelig tillsyn och etiska 

regler. Vidare vill vi stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, stimulera till 

kontakt mellan medlemmarna, aktivt verka för att den psykologiska kunskapen görs 

tillgänglig i organisationer och i vårt samhälle. Vi ska också såsom förbundsstyrelsens 

beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i 

övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor. 

 

 


