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1. Året som gått - 2013 

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: 86 (+15) 

Medlemsavgifter:  

- Medlem i Sveriges Psykologförbund  250 kr 

- Stödmedlem   300 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 

  Marijana Barisic 



   

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 5 st 

 

2. Styrelsens berättelse 

Ett viktigt mål har fortsatt varit att samla så många medlemmar som möjligt för att kunna 

bygga upp en stabil och engagerad förening. Därför har vi anordnat seminarium och 

mingelevent. Nedan följer kort presentation av innehåll.  

Stockholm  

I november hölls ett seminarium vid Piperska Muren i samverkan med Psykologisation. 

Inbjudna var föreningen Hjärnkoll och Citizen Media. Hjärnkoll beskrev sitt arbete med att 

hantera psykisk sjukdom på jobbet och att främja öppenhet kring dessa frågor.  De anlitar 

föreläsare med egen personlig erfarenhet av psykisk sjukdom som ett sätt att avdramatisera. 

Citizen Media beskrev hur psykologiska reportage och inslag på TV producerades med fokus 

på bland annat bristande kunskap och bristfälliga arbetsförhållanden för TV-teamet. Behovet 

av att tillägna sig psykologisk kompetens var stor. 

Göteborg  

En workshop hölls med Robert Nises, organisationspsykolog och marknadsanalytiker, 

planerades under året men genomfördes i februari 2014. 

Övrigt 

Kongressen 2010 gav FS i uppdrag att se över Förbundets organisation. Yrkesföreningarnas 

Nätverk, med representanter från varje yrkesförening, fick möjlighet att deltaga med tre 

representanter i FS tillsatta utredningsgrupp. En av dem var representant från vår egen 

yrkesförenings styrelse.   Föreningen har med deltagandet bidragit till att påverka 

utformningen av den nya organisationen inom Psykologförbundet.  

Yrkesföreningarnas Nätverk tog för ett antal år sedan initiativ till att anordna en studiedag 

på de olika studieorterna. Syftet var att varje yrkesförening skulle ge de psykologstuderande 

på respektive studieort en god inblick i vilka verksamheter som man som färdig psykolog 

kommer att arbeta inom. I Göteborg, Lund och Linköping hade man varit tidigare år. 2013 

var det Uppsala Universitet tur. Vår representant i Nätverket, Kristina Pollack, var den som 

gav en bild av arbets- och organisations psykologensverksamhetsfält vid det tillfället. 

I maj deltog vi på PS 13, studentpsykologernas årliga träff. Vi har också etablerat ett 

samarbete med studentorganisationen Psykologisation, vars fokusområde är 

organisationspsykologi. De var medarrangörer till seminariet på Piperska Muren och 

mingelträffen i Göteborg. 



En medlem från vår styrelse, Kristina Pollack, valdes på kongressen in i Förbundsstyrelsen. En 

annan medlem, Carl Åborg, valdes in i Specialistrådet. Ytterligare en blev hedersmedlem i 

förbundet, Gunn Johansson. 

En av våra styrelsemedlemmar, Gunn Johansson,  var medlem  i organisationskommittén 

som i Stockholm i juli anordnade den 13:e europeiska kongressen i psykologi. Hon bistod 

bland annat i arbetet med att välja ut och sortera bland intressanta skriftliga bidrag från hela 

världen. 

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.  Vi 

har redan från starten hållit en levande dialog med förbundets nya ordförande Anders 

Wahlberg för att presentera oss och diskutera mål och visioner för föreningen framöver.  

Vidare har vi varit i kontakt med olika tidningar, såsom Personal & Ledarskap för att visa på 

vår kompetens och diskutera artiklar där vi kan bistå med kunskap. 

Facebookgruppen som startades 2012 har vuxit, nu är vi 261 medlemmar (+ 19), där det 

löpande förs en dialog kring frågor som rör arbets- och organisationspsykologi. Vidare utbyts 

erfarenheter och tips mellan medlemmarna. Styrelsen använder detta forum som en 

plattform för medlemsrekrytering men även för informationskanal gällande diverse events 

som vi anordnar. 

Vi har under året tagit hjälp av förbundet när det gäller hantering av medlemsavgifter, vilket 

lett till högre effektivitet och ökad tydlighet för vår del vilka medlemmar som tillkommer. 

Protokollen för våra styrelsemöten läggs löpande ut på förbundets hemsida, under vår 

yrkesförening. 

Annat arbete vi gjort är att vi har tagit initiativ till att diskutera behov av stöd för studenter 

till praktikplatser över landet. Idéer om samordning och kontakt med arbetsgivare har förts 

fram. Styrelsens ordförande, Patrik Nyström, höll föredrag för psykologstudenter i Uppsala, 

på organisationspsykologikursen.  

 

3. Verksamhetsplan 2014 

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. 


