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1. Året som gått - 2014 

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 medlemmar vid årets slut: 139 (+53) 

Medlemsavgifter:  

- Medlem i Sveriges Psykologförbund  250 kr 

- Stödmedlem   300 kr 

 

Styrelse: 

Ordförande  Patrik Nyström 

Sekreterare  Line Uski Torpe 

Kassör  Alex Pimenta 

Övriga ledamöter Carl Åborg 

  Amanda Johansson 

  Karin Karlström 

  Lena Hammarbäck 

   

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 7 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 två spännande 

seminarier under året. Nedan följer kort presentation av innehåll.  

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

var konfliktforskaren Thomas Jordan, vinnaren av Stora psykologpriset Siv Boalt Boethius 

samt Psykologförbundets nya ordförande Anders Wahlgren. Temat för dagen var hur 

framtiden ser ut för organisationspsykologin.  

I november hölls ett seminarium i Sacos lokaler i Gamla stan, där de inbjudna föreläsarna var 

tre psykologer med olika inriktningar och roller i arbetslivet; Sara Henrysson Eidvall, konsult, 

David Blank, HR-chef på privat bolag samt Eva Nelson, HR-chef i offentligt bolag. Temat för 

dagen var ”Psykologer i ledning”. 

Övrigt 

I maj deltog vi på PS 14 i Örebro, studentpsykologernas årliga träff. Vi har också ett fortsatt 

gott samarbete med studentorganisationen Psykologisation, vars fokusområde är 

organisationspsykologi. Vi har också under året valt in en representant från dem, Amanda 

Johansson, till styrelsen. 

Facebookgruppen som startades 2012 har fortsatt att växa snabbt, nu är vi 337 medlemmar, 

en ökning med 76 personer sen året innan. Där förs löpande 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. 

Internt har vi förbättrat kommunikationen utåt mot medlemmarna genom att tillsätta en 

informationsansvarig, som mailar och lägger ut aktuell information som blänkare på 

Facebooksidan. 

Presentationer och bilder av styrelsemedlemmarna har lagts in på Psykologförbundet, på vår 

förenings sida. 

Vi har en representant i specialistrådet (Calle). Arbetet med den nya organisationen av 

specialist-utbildningen och de nya arbetsformerna för alla inblandade pågår; ny 

utbildningsplan, arbetsordning för rektor och handläggare, instruktioner för granskare av 

specialistarbeten, former för samarbetet med FS etc. Två saker är aktuella för oss: Rektor har 

satt ihop ett ”ackrediteringsråd”, som ska hjälpa till att bedöma specialistkurser, där är vi 

med. Vi har inlett en dialog och kommit med synpunkter på en utbildning hittills. Rektor 

kommer också att behöva hjälp med granskning av specialistarbeten, vilket vi sagt ja till. 



Föreningen har tillsammans med NAWOP (Nordic Association Of Work And Organizational 

Psychology) ansökt om ekonomiskt bidrag från Nordplus. 

Vi har under året också arbetat med en remiss gällande förslag till nya föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket. Styrelsen anser det angeläget 

att det blir en föreskrift men ser också att en sådan föreskrift medför en rad 

frågor/konsekvenser runt kompetens, rutiner för uppföljning och inspektion.  

 

3. Verksamhetsplan 2015 

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 kring tillämpande av 

psykologisk kunskap avseende bland annat metodik och etiska överväganden. 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. 

Ett par fokusområden för 2015 kommer att vara specialistutbildningens utformning och 

frågor kring den samt att skriva inlägg eller artiklar som vi kan sända ut till tidningar eller i 

sociala medier. 


