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1. Året som gått - 2015 

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: 145 

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 

   

   

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 7 st 



 

2. Styrelsens berättelse 

2015 anordnade vi ett seminarium på våren  ”New public management och dess 

konsekvenser från forskning och praktik - ett ex från trafikflyget och bedömningar av piloter” 

under ledning av Marika Melin, forskare inom psykologi på Karolinska Institutet. 

Därefter ägnade vi mycket tid åt att planera för ett större event, en arbetskonferens om 

specialistutbildningens utformning, som ska ske 2016 i januari. 

Vi fick förfrågan från Psykologihistoriska Sällskapet som undrade om vi skulle samarrangera 

något event framöver. Ingen konkret idé framkom men vi beslutade oss för att utgå ifrån de 

situationer som upptår för att bedöma från gång till gång om det är aktuellt och kan ge 

mervärde för våra medlemmar. 

Det fanns intresse att ha med oss på Psykologiscenen på bokmässan men vi bedömde inte 

att vi hade tid att genomföra det på ett bra sätt och följde därför inte upp det. 

Vi deltog med representant på PS15 i Östersund. Studenterna framförde önskemål om att vi 

skulle hjälpa till att skapa fler PTP-platser i landet. 

Vårt lektörsuppdrag från Natur & Kultur fortsatte med ett par förfrågningar. 

Psykologförbundet anordnade träff för alla yrkesföreningarnas ordföranden för att diskutera 

de Psykologidagar som man önskar återuppta 2017. Det ska vara ett forum för professionellt 

utbyte och Stora Psykologpriset ska samordnas med dessa dagar. Två av Förbundsstyrelsens 

ledamöter ska ingå i styrgruppen för Psykologidagarna. 

Vi deltog med vår representant på Specialistrådet och med anledning av frågor uppkomna 

där avsatte vi i styrelsen extra tid under hösten för att diskutera specialistutbildningens 

framtid utformning. Det förslag som vi kommit fram till handlar om att ha en gemensam bas 

för alla specialiteter som är större än idag. Den skulle innehålla specialistkollegium, 

professionskurs, kurs inom vetenskaplig praxis, handledning samt ledarskap. Vidare skulle 

AO-specialiseringen också ha en tydligare bas. Förslagsvis med två ben: Arbets- och 

organisationspsykologi innehållande organisationsanalys, kopplat till val av metod och 

intervention samt Arbetsmiljö. Därutöver ska man kunna välja fritt inom AO-fältet utifrån 

intresse.  

Vi deltog med representant på Rådskonferensen där två stora frågor avhandlades; dels 

arbetsmiljöundersökningen som visade att psykologer och främst kvinnor mår dåligt, dels 

organisationsutredningen där det bland annat framkom önskemål om en regional 

organisering. Det framkom också önskemål om att yrkesföreningarna ska vara tydligare 

knutna till förbundet och mer delaktiga i professionsfrågor. Förbundsstyrelsen ska komma 

med förslag på kongressen i 2016. 



Vi arbetade med en remiss gällande förslag till den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket 

”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.  

Övrigt 

Facebookgruppen som startades 2012 har fortsatt att växa snabbt, nu är vi 422 medlemmar, 

en ökning med 85 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. 

Många medlemmar mailar om saker de undrar över, tips på utbildningar, kurser, förfrågan 

om löneanspråk eller prissättning för egna företagare. Icke-medlemmar hör av sig och vill bli 

medlemmar eller veta vad vi gör. Många vill vara med i FB-gruppen. Det är överlag väldugt 

stort engagemang från medlemmar och från fältet i övrigt. 

 

3. Verksamhetsplan 2016 

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 2016 kommer att vara specialistutbildningens utformning och 

frågor kring den samt att delta med utåtriktat fokus genom att exempelvis skriva inlägg eller 

artiklar som vi kan sända ut till tidningar eller till sociala medier. 


