Senior
Psykologen
Årgång 20. 1:2017

I vårens nummer, det första år 2017, finns mycket på gång,
händelser i våra regioner, intresseväckande lästips, reflektioner
kring schizofrenidiagnosen, en aktuell frågeställning kring arbete
med barn med funktionshinder för att främja psykisk hälsa och
verksamhetsberättelsen från 2016
SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2017

1

Från vår ordförande
Sedan vi hördes av förra gången har Psykologförbundet haft
kongress. Kongresser har av tradition legat på våren men kongressen 2016 låg i november. Att ha en höstkongress var ett
försök som syftade till att ge den nyvalda förbundsstyrelsen en
möjlighet att starta ett nytt år med ”egen” budget och egna
frågor. Detta har den nu valda förbundsstyrelsen möjlighet till.
Trots de goda intentionerna med kongresser på hösten togs beslutet att gå tillbaka till vårkongresser. Skälet till detta är de
problem som skapades av att hela planeringen för höstens kongress hamnade under semesterperioden då det, som vi alla vet,
inte är lätt att ”få saker gjorda”.
Jag hade glädjen att få delta i kongressen som representant för
vår förening. Diskussionerna och besluten som togs har till stor
del återgivits i PsykologTidningen. Därför tänker jag istället
dela med mig av en del personliga reflektioner från kongressen.
Innan jag gör det vill jag lyfta fram ett beslut och det är att man
ändrar namn på yrkesföreningarna. Dessa kommer framgent
att heta Nationell förening för…… inom Sveriges Psykologförbund. Efter årsmötet, då vi ändrat i våra stadgar, kommer vi
alltså att heta Nationell förening för seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund.
På kongressen träffade jag en hel del ”gamla” bekanta. Trevligt för mig men egentligen förvånansvärt kan jag tycka. I min
ålder borde jag i ett sådant här sammanhang vara en av ytterst
få ”gamlingar”. Varför slåss inte de yrkesverksamma, yngre kollegorna om att få vara kongressombud och ha möjligheten att
vara med och påverka och utveckla vårt förbund?
Utan att ha särskilt stor vana vid kongresser kan jag tycka
att det på många sätt var en ”smidig” kongress. Tekniken gav
sitt bidrag genom att alla hade varsin padda. Denna gjorde det
lätt att hämta fram kongresshandlingar och motioner. Alla
frågor bereddes i utskottsarbete, vilket gjorde att det varken
blev många eller långa diskussioner i plenum utan delegaterna
kunde snabbt gå till beslut. Paddan skapade då ett snabbt och
enkelt röstningsförfarande. Personligen fick jag utöver kongressdeltagandet även en välbehövlig övning i att använda en
padda, vilket jag behövde.

100 år fyllda. Bloggen har nu varit igång i snart 5 år. Jag går
in och läser den då och då. Jag charmas av olika saker i hennes
blogg. Hon skriver med ömhet om sina yngre släktingar när
dessa oroar sig för att hon skall ge sig ut och resa. Hon förnyar
mitt språk vilket jag annars bara är van vid att barnbarnen gör.
Ett uttryck som jag fastnat för är ”Man får inte gamla till sig!”
Detta uttryck kan i olika situationer få mig att fundera över om
jag ”gamlar” till mig om jag gör på ett visst sätt. Tydligen är det
inte bara jag som reagerar så eftersom det på nätet tydligen har
skapats förkortningen WWDD – what would Dagny do? Dagny skriver om situationer där hon tycker att hon måste ”kaxa
till sig” för att försöka förändra på till exempel förhållningssätt
som hon möter. Hon ser en långsam förändring och skriver
att hon hoppas på att ”40-talisterna” – de vana kravställarna –
skall kunna snabba upp förändringstakten när de blir lite äldre.
För att fortsätta på temat äldre pensionärer vill jag också berätta om en sådan som finns här i mitt närområde. Hon heter
Alice Östlund och har av Radio Väst utnämnts till världens
äldsta radioreporter. Alice presenterade sig för P4-lyssnarna en
fredag eftermiddag för dryga 10 år sedan. Radio väst sände då
ett inslag som kallas för ”120-lappen”. Lyssnarna fick ringa in
och ge fyndiga, roliga eller tankeväckande förslag på vad de
skulle använda 120 kronor till om de vann dem. Alice ringde in
och berättade att hon skulle använda pengarna till ingredienser
till kanelbullar till sitt födelsedagskalas. ”Måste bli många kanelbullar” tyckte reportern: ”Hur mycket fyller Du?” ”100 år”
svarade Alice. Inga andra förslag konkurrerade ut detta utan
hon fick sina 120 kronor. Givetvis var Radio västs reporter med
på kalaset. Detta blev starten till ett regelbundet deltagande i
radion för Alice del. Varje onsdag, i direktsändning, har hon
under många år kommenterat aktuella händelser, dragit paralleller till förr, eller bara berättat händelser ur sitt nuvarande eller tidigare liv. Alice har efterhand fått allt sämre syn och blivit
allt tröttare. Numera är det inte direktsändning utan inspelade
samtal som sänds –men givetvis var Radio väst med i höstas då
hon fyllde 110 år.
WWDD – jo, hon skulle nog säga ”Ta vara på och njut av de
vårtecken som finns, gläds åt den annalkande sommaren och
tänk på att inte gamla till Er”

För mig var en av kongressens höjdpunkter att få möta och
lyssna till psykologförbundets senaste hedersmedlem. Genom T Gunvor
att berätta delar av sitt levnadsöde förmår Hédi Fried att levandegöra och påminna om en mörk tid under förra seklet. Hon
drar också slutsatser och presenterar tankar utifrån sina upplevelser som väcker tankar hos lyssnarna. Det var nog inte bara
mina tankar som vandrade vidare till fenomen och åsikter som
Tidningen SeniorPsykologen
finns i Sverige och världen idag. Jag var nog inte heller ensam
Ansvarig utgivare: Nationell förening för seniorpsykologer
om att då och då känna en kall kåre efter ryggen.
inom Sveriges Psykologförbund.
Blev glad när denna vår senaste hedersmedlem nyligen preRedaktör: Birgitta Rydén
senterade sig för svenska folket som gäst hos ”Skavlan”. Min
Layout: Fuente Interactive Lab AB, Malmö
förhoppning är givetvis att hon lyckades väcka tankar även hos
Tryckeri: Elvins Grafiska AB, Helsingborg
svenska folket trots att det var fredag kväll. Uppskattar också
att en representant för gruppen äldre pensionärer, dit väl Hédi
Fried får räknas, är med i samhällsdebatten och för ut sina
erfarenheter och kunskaper. Att dra erfarenheter från en del
av historien som man själv upplevt och föra fram dessa på ett
klokt sätt kan förhoppningsvis skapa eftertanke hos lyssnaren.
En annan person som ger gruppen äldre pensionärer ett ansikte är Dagny Carlsson. Kvinnan som startade en blogg vid
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Regionernas vårprogram 2017
Västra regionen

Östra regionen

Onsdagen den 26 april
Kostnadsfri psykoterapi till alla medborgare vid behov!
Det är dags att på allvar ifrågasätta den
medicinskt dominerade psykiatrins monopolställning vid bedömning av hur psykisk
hälsa skall behandlas!
Bengt Hedberg, fil.lic, leg. psykolog, leg.
psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, inleder diskussionen med syfte att
föra frågan vidare till politiskt ansvariga.
Tid och plats: kl. 14.30-16.30
Konferensrummet, vån 4 (om ev ändring
informeras).

Torsdagen den 20 april
”Om nya ord och gamla som försvinner”.
Birgitta Lindgren-Agazzi, mångårig nyordsredaktör vid Språknämnden/ Språkrådet kåserar om nyord och de förändringar i språket de medför.
Vad betyder det för oss, förstår vi vad de
står för? Diskussion!
Tid och plats: kl. 16.45
Psykologförbundets lokaler, Vasagatan
48 nb.
Ta med något att äta och vi dukar upp
en buffé. Vin finns till självkostnadspris!
VÄLKOMNA!

Vi träffas som vanligt för fika i cafeterian,
Psykologiska institutionen, kl 14.00.
Torsdagen den 18 maj
Kl 14.30 diskuterar vi aktuella frågor. Teaterbesök på Dramaten, Lilla scenen
Föreläsningen börjar kl 14.45.
”Frun från havet”. Premiär i maj. Pjäsen
är en Ibsen-klassiker om livsval, livskris
Onsdagen den 17 maj
och oavslutade kapitel. Vi har reserverat
Utflykt till Nordiska akvarellmuseet biljetter men måste veta senast 10 april
i Skärhamn och utställningen med hur många som kommer.
Arne Isacssons måleri.
Maila till brita.tiberg@telia.com för
Arne Isacsson var akvarellist och konst- bokning och mer info.
pedagog och grundare av Gerlesborgs- Tid: kl 19.00. Vi träffas i foyén vid Lilla
skolan. “Landskap var ett centralt motiv scenen 18.40
i Arne Isacssons skapande. Naturen, särskilt i Bohuslän, var hans outsinliga in- Torsdagen den 1 juni
spirationskälla”.
Vårutflykt till Skoklosters slott
Visning och lunch i Slottscaféet mm
Lunch i museets restaurang.
Tid och plats: kl 11.28 fr Sthlm C
Förhoppningsvis bil som färdmedel. De- Resväg: pendeltåg till Bålsta – därefter
taljer om tid och transport lämnas senare UL-buss nr 311.
i mejl från medlemsansvarig.
Om du tar pendeltåget kl 11.28 från
Stockholm C till Bålsta (gå långt fram
Programgrupp:
i tåget) så möter vi med bilar vid Bålsta
Ingrid Bygdén
station!
Ulla Davidsson, medlemsansvarig
Anmälan till Brita Tiberg senast den 29
031-26 30 53 davidssonulla@gmail.com
maj per tel eller mail.
Åke Högberg
Gerty Fredriksson
Programgrupp:
Maria Ankarberg
Birgit Lundin, medlemsansvarig
Birgitta Rydén
08-731 98 72, bi.lundin@telia.com
Margreth Reiniusson, 076-165 34 00
Ulla-Britt Selander, 08-642 58 34
Brita Tiberg, 08-754 48 69
brita.tiberg@telia.com
Agneta Zotterman-Molin 08-753 04 38
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NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER
inom Sveriges Psykologförbund

Medlemsinformation
Vid Psykologförbundets kongress i november 2016 togs ett beslut att ändra namn på yrkesföreningarna. Vår
förening heter nu efter ändring i våra stadgar vid årsmötet 2017:
Nationell förening för seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund.
Föreningen har ca 425 medlemmar och sedan december 2016 har 6 nya
medlemmar tillkommit
Följande medlemmar hälsas välkomna:
Thomas Silfving, Lidingö
Gunnel Mårtensson, Kungälv
Kerstin Hellström Isaksson, Stockholm
Jan Westberg, Boden
Helena Pokka, Bollebygd
Lena Granbom Moström, Vännäs
Kristina Pollack, Lidingö

Medlemsuppgifterna, t.ex. adressändring, kommer vår förening tillhanda via psykologförbundets medlemsregister.
Obs! Det har framkommit att flera medlemmars e-postadesser och
telefonnummer har upphört att gälla, något som förhindrar kommunikation. Du kan själv ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via
psykologförbundets hemsida www.psykologforbundet.se

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER
inom Sveriges Psykologförbund

Gunvor Bergquist, ordförande, Torp, Alingsåker 1, 461 98
Trollhättan, 070-783 11 44.
gunvor.bergquist@delta.telenordia.se

Britt Wiberg, Herrgårdsgatan 11, 913 35 Holmsund,

Ulla-Britt Selander, vice ordf. Vintertullstorget 44,
116 43 Stockholm, 08-642 58 34, 073-600 15 67.
ulla-britt.selander@comhem.se

Kjell Lindqvist, Erstagatan 7, 2 tr, 116 36 Stockholm,

Lars Ahlin, Bankgatan 26, lgh 1101,
223 52 Lund, 073-065 38 80.
lars.ahlin3@icloud.com

Redaktör SeniorPsykologen: Birgitta Rydén, Signalgatan 4B,
413 18 Göteborg, 0734-00 16 69.
rydenb@gmail.com

070-50 88 137.
britt.m.wiberg@gmail.com

0723 -044 262.
kjell.i.lindqvist@ownit.nu

Gunilla Eriksson, kassör, Kyrkogårdsgatan 27,
753 12 Uppsala, 018-46 98 91, 076-241 24 49.
erigun57@gmail.com

Medlemsansvariga
Norra regionen: Hans Åberg hans@hansaberg.se 073-183 03 65
Södra regionen: Lars Ahlin lars.ahlin3@icloud.com 073-065 38 80
Västerbottenregionen: Eva Sjöholm Lif eva.sjoholm@trasnidaren.nu 070-312 31 88
Västra regionen: Ulla Davidsson davidssonulla@gmail.com 031-26 30 53
Östra regionen: Birgit Lundin bi.lundin@telia.com 08-731 98 72
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SeniorPsykologen 1:2017
En ny vår och en ny tidning och för redaktören alltid en spänning mellan tidpunkten när ett tidningsnummer blivit färdigt
och skickats ut och till nästa deadline. Ska det bli tillräckligt
med material för att fylla ett tidningsnummer eller ska det bli för
mycket? Hittills har det, märkligt nog, flutit in manus och information lagom för ett tidningsnummer. Särskilt glad blir jag när
det kommer spontant inskickade texter och mycket nöjd också
när jag får ett ja från en forskare som vill beskriva sin forskning
eller från en kollega som vill dela med sig av reflektioner och
tankar som passar in under Mittuppslaget och från er som har
en Aktuell frågeställning som ni vill dryfta.
Några begrepp genomsyrar huvudartiklarna i det här numret:
relation, kämpande, mod, tålamod, ödmjukhet och övertygelse. Först ut är Jan Forslins inspirerade beskrivning av Gunnela
Westlanders bok om Mary Parker Follet, en aktivist och pionjär
inom socialpsykologi och med patos för gruppers organisation
och dynamik och för vad verklig demokrati egentligen innebär.
Jan, med stor erfarenhet från det arbets- och organisationspsykologiska fältet, skickade sponant sitt manus för att dela med sig
av sin entusiasm över en läsvärd bok. Gunnela Westlander gästade Östra regionen tidigare i år varifrån vi också får ett referat.
Eftersom mitt redigieringsarbete påbörjades den 8 mars på den
internationella kvinnodagen, föll det sig lämpligt att låta berättelsen om en denna kämpande kvinna komma allra först.
Anders Fagerlund bidrar också spontant med en recension av
en bok som torde fånga psykologers intresse. Att döda en människa är bokens titel och författarna försöker förstå och leta sig
fram till ursprunget till detta märkliga beteende inom människoarten – att vi dödar varandra. När skedde detta allra först i
historien? Vi känner ju alla berättelsen om Kain och Abel. Går
det att komma någon vart med en sådan forskningsfråga?
Forskningen som vi får ta del av är ett projekt som Joel Gruneau
Brulin bedriver vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, i samarbete med forskare i USA. Han undersöker hur
religion och övertygelse relaterar till människors anknytningsmönster och trygghetssökande satt i relation till det moderna
välfärdssystemet, välfärdsstaten, och hur människor i kris reagerar beroende på hur utbyggt välfärdssystemet är i landet där
man bor.
I Mittuppslaget delar Kent Nilsson med sig av en psykologisk
förståelse av psykotiska tillstånd och sin kritik mot schizofrenidiagnosen som en illusion, med oftast psykofarmakologisk behandling. Kent har arbetat många år med psykotiska patienter,
också i internationellt samarbete kring ett psykologiskt bemötande av dessa patienter, ofta starkt och tidigt traumatiserade,
med “nyfikenhet, närvaro, kontinuitet, mod, humor, respekt,
uthållighet, envishet, uppfinningsrikedom och lekfullhet” (citat
ur hans text). Detta inger stor respekt.
Så gör också Inga Lundblad Danielssons och Ulla Aders psykoterapeutiska arbete med barn med funktionsnedsättning och
deras föräldrar. Här passar begreppet kämpande in och det är en
ständigt aktuell frågesällning hur barn som lever med funktionsnedsättning kan få tillgång till psykoterapi som omfattar hela
livet som dessa barn och familjer lever. Behandlingsmetoden Theraplay bekrivs på ett fångande och övertygande vis.
Tidningen i ny skepnad börjar finna sin form. Förra numret
rönte uppskattning och vi fortsätter att utveckla. Det är givande
med “stommen” i tidningen med återkommande rapportering av
det som händer i de olika regionerna, inom Psykologihistoriska
sällskapet och hur Hearts-projektet med studier om pensioneringens effekter går vidare.
Fortsätt med spontana bidrag, nästa deadline är i början av
juli. Goda läsupplevelser önskar
T Birgitta Rydén
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Bildförteckning SeniorPsykologen 1:2017
Omslagsbild: Våren i annalkande: Hans-Olof Lisper
Sid 4: https://mbsportal.bl.uk
Sid 8: Bokomslag, Norstedts förlag
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Sid 16: Från utställningskatalogen, Millesgården

Utgivning.
Tidningen kommer liksom tidigare att ges ut tre
gånger per år: i mitten av april, augusti och december. Deadline för bidrag till nästa nummer
2:2017, är 5 juli och för nummer 3:2017, den 5 november.
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Lästips
En intellektuell aktivist
Jan Forslin inspireras av Gunnela Westlanders bok om Mary Parker Follett och ger här en
engagerande beskrivning av denna kunniga och modiga kvinnas pionjärinsats inom socialpsykologi och det organisations- och arbetspsykologiska fältet. (Westlander, G., 2016. Aktivist för mångfald och integration: pionjären Mary Parker Follett. Carlsson förlag).
Av en tillfällighet, då jag efter något sextiotal år just sett om filmen Moderna tider av Charlie Chaplin (1889-1977), föll
Gunnela Westlanders biografi om pionjären Mary Parker Follett (1868-1933)
Aktivist för mångfald och integration
ner i min brevlåda. I båda fallen skulle
man kunna säga, att det rör sig om en
kritisk kommentar till tidens arbetsliv.
Chaplins stumfilm från 1936 åskådliggör det dåvarande arbetslivets brutala
drag. Lösningen för Chaplins hjälte var
en lycklig flykt med sin älskade ut i den
gryende morgonsolens öppna landskap.
Follett var då död sedan tre år. Hennes
lösning hade tagit sig uttryck i ett tålmodigt socialreformistiskt, tidvis självuppoffrande pionjärverk. Vad kan en kvinnlig
1800-talsgestalt haft att bidra med i en
värld präglad av ”rövarbaroner”, auktori-

Mary Parker Follett

tära ideal och byråkrati? Eller idag!?
Follett får nog inom svensk akademi
ses som en kanske inte ens främmande,
utan snarare okänd fågel. Under läsningens gång har jag konsulterat ett antal senare tiders uppslagsverk på managementområdet och finner icke desto mindre
flera och uppskattande referenser. Samtliga framhåller hennes häpnadsväckande
klarsyn, nytänkande och driftighet, och
inte minst talang som föreläsare. Det påpekas att intresset för och kunskapen om
Follett varierat över tid. Westlanders biografi är därför ett lika överraskande som
viktigt bidrag till socialpsykologins historieteckning – och berör, trots den avlägsna tidsperiod som skildras, rykande
aktuella frågeställningar. Boken framstår
både som intellektuellt stimulerande, och
som ett angeläget incitament i utvecklingen av det moderna arbetslivet.
I biografins titel ”Aktivist för mångfald
och integration” står ”Mary Parker Fol4

lett” som underrubrik – hennes gärning
ställs i förgrunden, men skall förstås mot
den ingående bild av hennes person och
livsöde som ges. I båda avseenden ges en
fängslande berättelse, där flera perspektiv
interfolieras, det individuella, samtidskontexten och det socialpsykologiska.
Westlander är med sin bakgrund som
psykolog, med omfattande beläsenhet
och mångskiftande erfarenhet som senior forskare inom arbetslivet, sällsynt väl
skickad att skriva historien om Mary Parker Follett. Anslaget är lätt och spänstigt,
men samtidigt precist och välformulerat.

En samhällsinriktad eldsjäl

Boken blir en rikhaltig bildningsresa,
med en kunnig redogörelse för tidens
idévärld i sociala- och arbetslivsfrågor
med Folletts livsöde som relief. I detta
konstfärdiga figur-grundförhållande växlar fokus mellan person och idévärld mot
bakgrund av tidens sociala förhållanden.
Hennes egen resa går från en mångårig
social verksamhet i Bostons slum till internationellt efterfrågad rådgivare i ledarskaps- och organisationsfrågor för inte
bara amerikanska företagsledare.
Berättelsen startar i skildringar från
Folletts barndom, utbildnings- och arbetsliv i nordöstra USA kring förra sekelskiftet, en tid präglad av en accelererande och i många stycken hänsynslös
industrialisering. Follett föddes i en ”havererad” överklassfamilj och växte upp i
Bostonområdet under knappa förhållanden. För en kvinna var högre utbildning
fortfarande långt ifrån en självklarhet vid
denna tid. Hon lyckades dock på olika
vägar och via flera skolor skaffa sig så
mycket skolning som en kvinna kunde
vid denna tid. Genom egen energi, korrespondenskurser, uppmuntran och ekonomiskt stöd från omgivningen fullbordade
hon så småningom sin utbildning vid
Radcliffe College 28 år gammal. Hennes uppenbarligen kvalificerade uppsats
på trehundra sidor publicerades i skolans
monografiserie 1896. Någon möjlighet
för doktorandstudier gavs ej – kvinnor
antogs inte som doktorander vid de stora
universiteten. Dock hade hon under sin
utbildning fått mentorer, som även fortsättningsvis skulle bli betydelsefulla, som
samtalspartners och kollegor.
Efter examen verkade hon under ett
SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2017

par decennier inom socialt reformarbete
som lärare och socialarbetare. Bostonområdet var en industrialiserad och dynamisk del av dåtidens USA, präglad till del
av invandrare, som i många fall levde i
svår misär, för vilka hon organiserade utbildning. Verksamheten omfattade också
experiment med nya samverkansformer
och kommunalt medborgarinflytande.
Teoretiskt började hon att formulera sig
kring socialpsykologi och gruppers psykologi, då föga utvecklade områden, något som skulle bli centrala element i hennes verksamhet. Redan fanns i hennes
arbete ett intervenerande förhållningssätt, vilket också skulle prägla hennes senare verksamhet inom organisationsom-

”Vi har inte psykologiska,
etiska eller ekonomiska problem, vi har mänskliga problem med psykologiska, etiska
och ekonomiska aspekter”
Mary Parker Follett

rådet. Denna ”aktionsforskningsansats”
är anmärkningsvärd – vid denna tid och
i denna kontext och av en kvinna!
Samtidigt utvecklades Follett som
författare och opinionsbildare. Hon var
tidigt engagerad i frågan om kvinnlig
rösträtt, men framstår knappast som en
”suffragett”. Westlander ägnar ett avsnitt
i senare delen av skriften åt Folletts relation till frågan om kvinnors ställning.
1918 vid fyllda 40 år kom hon ut med
sin ”riktiga” bok The New State. Group
Organisation, The Solution of Popular
Government på basis av erfarenheterna
från sitt sociala reformarbete. Skriften
är ett inlägg i demokratiserande riktning
och markerar den vikt hon tillmäter ett
socialpsykologiskt perspektiv. Gruppen
är hennes utgångspunkt, och hennes
hållning kontrasterar explicit mot den
masspsykologi, som vid den tiden fått ett
starkt genomslag med den franske läkaren Le Bons bestseller 1895.

Lästips
Mångfald och integration

Utifrån sina tidigare erfarenheter övergår
Follett alltmer till arbetslivets frågeställningar med sin demokratiska grundsyn.
Hennes ståndpunkt var, att demokrati i
arbetslivet är en fråga om att skapa socialt och ekonomiskt fungerande helheter,
inte enbart ett formaliserat inkluderande
av personalen som vid representativ företagsdemokrati. Man kan tala om en integrerande ståndpunkt, något utöver det
konventionella förhandlingsspelet, något
som förblir centralt i hennes fortsatta
arbete med företag och organisationer.
Hennes teoretiska bidrag är tidigt och
viktigt. Hon framhåller under hela sin
verksamhet samverkan framför partsförhandlingar. Integration i stället för kompromiss.
Från debatt och frågeställningar från
denna tid häpnar man över hur mycket av
dagens problemställningar och begrepp
som hon formulerade redan då. Follett
var samtida med flera organisationsteoretiska storheter, flera kom att hänföras
till den så kallade ”byråkratiska skolan”.
Den sedan 1910-talet dominerande managementfilosofin Scientific Management

aktighet och involvering i problemlösning
och planering. Hon bars av övertygelsen
att de anställdas delaktighet skulle bidra
till organisationens problemlösning, så
som hon upplevt vid sina tidiga experiment med medborgarinflytande.
Integration och mångfald återfinns i
mycket av dagens diskussion om arbete,
organisation och ledning. Folletts filosofi
återspeglas i kritiken mot arbetssystem
enligt Taylor, som flera decennier senare
formulerades i samband med övergången
mot en post-industriell ekonomi med
bl.a. nya tekniska förutsättningar. Hennes ståndpunkt föregriper således med
fyrtiotalet år 1970-talets radikalisering
av bl.a. den svenska diskussionen om demokratisering av arbetet och ökade befogenheter för anställda!

Ett meningsfullt arbetsliv

1924 kommer Folletts nästa bok Creative Experience med socialpsykologiska
aspekter på arbetslivet. Även om några
organisationsforskare då hade börjat lyfta
fram mänskliga perspektiv på arbetet,
präglades huvudfåran i den industriella

blev där erkänd i akademiska sammanhang. Urwick med kollegan Metcalf publicerade en samling av Follets artiklar i
Dynamic Administration postumt, 1941,
vilken kom att bli hennes avslutande publikation.
Som socialpsykolog med demokratiska
värderingar bars Follett av en övertygelse, att en positiv gruppdynamik främjar
demokrati i lokalsamhället likaväl som
på arbetsplatsen. Follett blev med sina
skrifter, föreläsningar och utåtriktade aktiviteter en uppmärksammad person och
trots sin radikala ståndpunkt uppskattad
i skilda läger, inte bara som utmanare av
det gängse dock. Inom socialpsykologiska områden såsom ledarskap, problemoch konfliktlösning bidrog hon med
efterfrågad kunskap. Med sin mer arbetslivsorienterade bok Creative Experience
blev Follett definitivt en etablerad föreläsare om ledarskap och sociala relationer.
I linje med hennes tilltro till gruppers demokratiska och kreativa potential, hade
hon tidigare medverkat i experiment i
lokalsamhället med t.ex. grannskapsgrupper som ett demokratins instrument och
med cooperative fact finding, dvs. delad

Follett var pionjär i många avseenden: tidig kvinnlig forskare inom ett utpräglat manligt kunskapsområde, förfäktare av demokratisk värden inom en icke-demokratisk sektor, forskningsmetodologiskt innovativ genom en interaktiv och intervenerande ansats, samt socialpsykologisk nytänkare.
eller Taylorismen innebar en omvandling
av hantverksbetonade arbetsprocesser till
massproduktion av standardiserade produkter genom standardiserade arbeten.
Taylors ledningsidé var att splittra arbetsgruppen genom individualiserat och
line-bundet arbete i korta arbetscykler,
dvs. fragmentering – motsatsen till integration. Det andra elementet var standardisering och förenkling av arbetsuppgifterna med avsaknad av individens eget
inflytande – motsatsen till mångfald.
Boktitelns begreppspar ”Mångfald och
integration” är således väl funnet och
återspeglar de två bärande elementen i
Folletts utmaning av dåtidens arbetsliv.
Hennes ståndpunkt fångas väl i begreppen integration i kontrast till fragmentering och i mångfald – det finns fler sätt
att uppnå givna mål – mer eller mindre
svarande mot mänskliga, men också
ekonomiska, behov. Mångfald dvs. motsatsen till standardisering avser därvid
inte enbart variation i arbetsuppgifternas
karaktär och individualisering av arbetsuppgifterna, utan även kundanpassning
av varor och tjänster. Trots en betoning
på individens behov ser Follett gruppen
helt central – inte enbart för att svara mot
sociala behov, utan för att möjliggöra del-

praktiken av helt andra föreställningar
– rationalisering genom dekvalificering,
centralisering och styrning. Med sitt sociala perspektiv föregriper Follett Human
Relations-rörelsen – den nya ledningsfilosofin formulerad på 1930-talet på basis av de klassiska experimenten 1927-32
vid Western Electrics Hawthorne-fabrik,
initierade av australiensaren Elton Mayo.
Denna forskning redovisades inte förrän 1939 av Roethlisberger och Dickson, men skulle bli en central och många
gånger omtolkad utgångspunkt för forskning och praktik inom arbetslivet under
flera decennier. Follett själv var som socialpsykolog och demokrat inte så imponerad av Hawthorne-experimenten och
menade att Human Relations präglades
av en infantiliserande syn på arbetarna,
i kontrast till hennes tilltro till gruppens
demokratiska kraft och mångfaldens betydelse för problemlösning.
Hennes ståndpunkt associerar till de
sociotekniska idéerna om den självstyrande gruppen, utvecklade vid Tavistock
Institute i London under 1950-talet.
Hennes mentor och så småningom samtalspartner Lyndal Urwick var engelsman och Follett bosatte sig i England på
1930-talet fram till sin bortgång. Hon
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gemensam faktabaserad genomlysning
av en situation eller ett problem, som ett
centralt begrepp.
Hon betonade ömsesidighet i relationen ledare-underordnad och vikten av utbildning, långt ifrån självklart vid denna
tid, och att ledarskap kan läras, snarare
än något man föds till. Detta innebar en
utmaning av ”big man-traditionen” – en
radikal ståndpunkt i en tid, som präglades av tilltron till starka ledare och en
självklart auktoritär praktik (med framledes förskräckande konsekvenser). Hon
modifierade termen leadership, som hon
menade associerar till diktatur, till reciprocal leadership, baserat på en osynlig ledare dvs. ”common purpose”. Har arbetsgruppen förstått och accepterat målen för
en verksamhet, finns förutsättningar för
en hög grad av självständighet i arbetet.
Ett visionärt, idéburet och målstyrande ledarskap, som det formulerades på
1980-talet, kommer nära denna föreställning. Det är slående hur hennes syn på
dynamiken i välfungerande grupper och
på en mänsklig potential också kommer
igen under 1970-talets syn på kreativitet,
arbetsgrupper, industriell demokrati och
arbete som en väg till individens självförverkligande. Hennes förhoppning var, att
5

Av intresse
hennes ”progressiva socialpsykologi” och
insikter i gruppsykologi skulle kunna bidra till ett i hennes mening sant demokratiskt samhälle – liksom ekonomisk
framgång.
Uppmärksamheten kring Follett och
kunskapen om hennes verk har varierat
över tid, också i hennes hemland. Hon
har under långa perioder varit helt glömd,
för att återupptäckas med en typisk ahaupplevelse. Det är därför tankeväckande,
att Follets arbete uppmärksammades
tidigt i Japansk management med betydligt större uthållighet. Follett röner
fortfarande ett aktivt intresse i dagens
Japan, som ju under senare tid varit en
hyllad källa för idéer om förnyelse inom
västerländskt management: Kaizen, Lean
Management, Kan-Ban, TQM etc. En
uthållig idéförvaltning således snarare än
västerländskt ”quick-fix”.
Bokens titel mångfald och integration
fångar det intellektuella innehållet i Folletts gärning. Begreppen återspeglas i
olika form i hennes professionella verksamhet. Pionjär är likaså synnerligen
adekvat. Idémässigt ligger Follett långt
före sin samtid och först decennier senare har synen på ledarskap, arbetet

och utvecklingen av arbete och organisationer börjat röra sig i denna riktning.
Hon framstår som nytänkare och bärs
av ett livslångt reformpatos med omfattande föreläsningsverksamhet. Likaså
går hon självklart in i en intervenerande
roll. Hon blir med 1970-talets terminologi ”aktionsforskare”, dvs. aktivist, som
Westlander också lyfter fram, vilket sätter fokus på Folletts alldeles märkliga och
framgångsrika roll som tidig utmanare
och opinionsbildare i den industriella
praktikens arbetslivs- och ledningsfrågor. Och en kvinnlig sådan! Follett själv
framstår som ganska tillbakahållen i
genusfrågor, men Westlander ger genusperspektivet en central position i bokens
avlutande del. Follett var pionjär i många
avseenden: tidig kvinnlig forskare inom
ett utpräglat manligt kunskapsområde,
förfäktare av demokratisk värden inom
en icke-demokratisk sektor, forskningsmetodologiskt innovativ genom en interaktiv och intervenerande ansats, samt
socialpsykologisk nytänkare.
Folletts verk är fortfarande eller möjligen ånyo högst aktuellt i dagens arbetsliv och dess post-industriella omdaning.
Detta är ett gott skäl, att läsa Gunnela

Psykologihistoriska sällskapet
Aktuellt
t7FUFOTLBQTIJTUPSJTLUTZNQPTJVN
En arbetsgrupp har tillsatts för planering av ett vetenskapshistoriskt symposium
2018. Gruppen består av Ingemar Nilsson och Gunn Johansson från styrelsen
samt professor Henry Montgomery.
Symposiets syfte ska vara
t att beskriva ett antal starka traditioner i den svenska psykologins utveckling
t att genom en skrift i Vitterhetsakademiens konferensserie åstadkomma en
första översiktlig sammanställning om svensk akademisk psykologis utveckling under 1900-talet
t att bidra till ökad förståelse för psykologihistoriens relevans för nutida
forskning. Finansiering söks från Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
t"SLJWGSÌHBO
En annan arbetsgrupp bestående av Lars Ahlin, Anders Hallborg och Stefan Jern
har besökt Vellinge där en stor del av Bengt Göranssons efterlämnade arkiv finns
bevarat och delvis kronologiskt organiserat. Därefter har Psykologförbundet öppnat för möjligheten att Sällskapet kan disponera visst utrymme i förbundets arkiv.
Frågan om transport och arkivering av materialet är föremål för diskussion.
toÌSTFEBOIÚHFSUSBmLPNMÊHHOJOHFO
Filmade seminarier och intervjuer har varit en stor del av vår verksamhet under
senare år. Vi kommer att försöka erbjuda alla medlemmar möjlighet att via dator
ladda hem och se det filmade estradsamtalet från 2014. För mer info om denna
film se hemsidan: www.psykologihistoriska.se Där kan du också anmäla ditt medlemskap i Sällskapet!
T Lars Ahlin
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Westlanders bok. Då det biografiska
kompletteras med bilder från viktiga idéströmningar i samtiden, innebär läsningen dessutom en bildningsresa med många
av tidens socialpsykologiska och organisationspsykologiska storheter. Boken
om Follett bjuder även på en vetenskapshistorisk rekapitulering av stort intresse
och hög aktualitet. En smal och exklusiv
skrift för specialister? Nej inte bara, det
handlar om en utsökt välformulerad och
språkligt spänstig skrift med en given roll
inte bara för praktiker eller en allmänbildad läsekrets, utan förstås också ett angeläget, bildande och inspirerande inslag i
doktorandkurser inom flera ämnen.
Boken var bättre än filmen, Chaplins
alltså.
T Jan Forslin
Jan Forslin är leg. psykolog och professor emeritus i industriell arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan,
Stockholm.

Av intresse
Seniorpsykologer!
I några av våra regioner har den medlemsansvarige haft svårt att nå medlemmarna med meddelanden via mejl för adressen fungerar inte. E-postadresserna är inte aktuella.
Ett starkt önskemål: uppdatera din e-postadress och meddela adressen till den medlemsansvarige
i din region (namn och e-postadress finns på tidningens baksida).

Uppdatering kring HEARTS-projektet
Från Geropsykologerna får vi en uppföljning av det omfattade forskningsprojektet Hearts
som pågår vid Göteborgs universitet och som vi i tidigare nummer av tidningen fått ta del av
Att gå i pension och lämna arbetslivet är en stor händelse, då livet kan förändras helt från en dag till en annan. Hur hanterar
vi denna förändring? I forskningsprojektet HEARTS –”Health, Ageing and Retirement Transitions in Sweden” – vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, undersöks just detta.
I HEARTS är det effekterna av pensioneringsprocessen som är i fokus. För att undersöka dessa följer man i HEARTS personer på väg mot pension, men även personer som nyligen pensionerats, i en så kallad longitudinell studie. Det innebär att
deltagarna får svara på frågor i flera uppföljningar så att vi kan följa hur hälsa och psykiskt välbefinnande utvecklas tiden
innan och efter pensioneringen.
Studien startade 2015 då närmare 6000 personer valde att delta. Under 2016 genomfördes den första uppföljningen. Svarsfrekvensen i den var hög. Av de som svarat på första enkäten valde nästan 8 av 10 att svara även i uppföljningen.
En stor del av de svarande, drygt var femte person, har mellan 2015 och 2016 gått i pension. Detta är däremot inte liktydigt
med att man helt slutat att arbeta. Vägen in i pension ser olika ut för olika personer och det är stor variation i pensioneringsövergången. Att trappa ner arbetet gradvis är vanligt. Det finns personer som av olika skäl återvänder till arbetslivet. Två
procent av dem som hade gått helt i pension 2015, har angett att de åter börjat lönearbeta i någon grad under 2016.
Att gå i pension är inte längre någon enhetlig process, utan kan se mycket olika ut för olika personer. Detta gör det extra
viktigt för HEARTS att följa så många olika personer som möjligt. Utan ett stort antal deltagare riskerar man att missa den
stora variation och mångfald som finns bland dem som går i pension idag.

I år, 2017, sker den andra uppföljningen. Förhoppningen är att så många som möjligt vill fortsätta att delta. Med fler mätpunkter kan man studera förändring, och hur denna förändring inverkar på hälsa och välbefinnande. Det finns då möjlighet att avtäcka fler intressanta mönster och samband, och också att besvara mera avancerade forskningsfrågor.
T Anne Ingeborg Berg / Marie Kivi
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Av intresse
Anders Fagerlund har läst boken Att döda en människa. På spaning efter det första kriget. Människor har säkerligen funderat och fortsätter att fundera över människans dödliga bekämpande av den andre och hur detta beteende överhuvudtaget har uppstått inom den mänskliga arten. Boken försöker reda ut en svår fråga.

Lästips
Björn Hagberg och Martin Widman: Att serna och dess föregångare krigat så länge
döda en människa. På spaning efter det de funnits. Det andra synsättet är att krig
första kriget. Norstedts, 2016.
uppstått senare i människans historia
i samband med materiella, sociala och
”Jag lovade mig själv att bli en som är kulturella förändringar. Människans krimodig” säger Jonas Gardell till Anna giska natur tonas ned. De forskare som
Hedenmo i SVT:s intervjuprogram Min representerar denna ståndpunkt har försanning. Den unge Gardell, utsatt för aktfullt betecknats av motståndare som
grava övergrepp, var på väg att ta sitt liv, ”The Peace and Harmony Mafia”.
men vände sin förtvivlan och valde att isDebatten mellan de två lägren handtället handla till sitt och andras försvar. lar ofta om vilka observationer och data
I intervjun: ”Mod är en vanesak, någon- som ska lyftas fram. Författarna visar
ting man lär sig.”
hur samma data kan tolkas olika. ForsJag kommer att tänka på Jonas Gardells karnas person och människosyn har beord när jag läser boken Att döda en män- tydelse även för vilka slutsatser de drar,
niska På spaning efter det första kriget. vilket blir tydligt genom personporträtt
Författarna refererar mot slutet till Sara som kompletterar den rent sakliga framMathew, evolutionsforskare från USA. ställningen. I boken varvas flyhänta och
Hon menar att krig, snarare än något bio- journalistiskt drivna reportage med djuplogiskt inneboende i oss människor, är en gående reflektioner och kapitelvisa samuppfinning. Människans normer avgör manfattningar.
vad som är rätt och fel – inklusive om det
är rätt att döda under vissa omständig- Som ledare i knatteidrott gladdes jag åt
heter. I grunden ligger att människan är att se hur barn var rädda om varandra. I
en gruppvarelse; ”Vi tycker om att samar- kamp om bollen fanns ett hänsynstaganbeta, vara tillsammans, hjälpa andra. Är de till den andre. Först när vuxna ställde
beredda att dö för andra.” Det mod som andra krav kom tuffhet och hårt spel in i
gruppnormen påbjuder kan användas till bilden, något jag erinrar mig när jag läser
försvar, men även ligga till grund för att den här boken som handlar om krigets
förgöra andra. Eller med arkeologen Jo- rötter i människan. Efter att Hagberg
nathan Lindströms ord om vad som gör och Widman tagit del av den aktuella
att människor går i krig: det handlar om forskningen blir deras sammanfattatt ” … utnyttja nedärvda psykologiska ning: krig uppkommer som ett resultat
mekanismer hos människan: en sådan av att människor leds in i dödande,
mekanism är att jag vill göra som alla an- ofta mycket motvilligt, men i tron att
dra. Jag hakar på för att jag är rädd att de gör det rätta. Vi kan förmås att
avvika och för att det så man beter sig.” göra illa den som utmålas som ond
eller angripande. Men psykologin
Den ursprungliga idén med boken var, handlar då om vad vi gör för grupsom undertiteln visar, att hitta krigets pen, snarare än om en inneboende
ursprung i människans urhistoria. I detta aggressionsdrift. Vi kan lära oss att
syfte ger författarna sig ut på en vandring bli modiga för olika syften – både
i tid och rum, över jorden och i årmil- onda och goda.
joner. De intervjuar och citerar forskare
inom flera vetenskapliga discipliner som, Att döda en människa är läsfår man anta, representerar det aktuella värd som introduktion för den
läget inom forskningen. Och författarna som vill sätta sig in i ett stort
upptäcker snabbt ett krig mellan forska- och viktigt tvärvetenskapligt
re. Jag ser det som en kamp mellan olika kunskapsområde. En invändmänniskosyn. Det ena av två läger, ”The
Bellicose School” (den krigiska skolan),
hävdar att krig är en uråldrig och genetiskt nedärvd drift hos människan. Enligt den ståndpunkten har människora8

SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2017

ning som jag har är att avsnittet om posttraumatiskt stressyndrom kan uppfattas
inkonsekvent. Jag blir inte klar över hur
författarna menar att symtomen uppstår
i krigssituationer.
Men hur gick det med den ursprungliga frågeställningen, den som var grunden för att boken överhuvudtaget kom
till? När började det första kriget? Svaret
är: Det finns inget svar. Frågan är felställd. I sökandet hittar författarna viktig kunskap.
T Anders Fagerlund
Anders Fagerlund är leg. psykolog, leg.
psykoterapeut, verksam i Umeå.

Att död

a en mä

nniska

Forskning
Joel Gruneau Brulin berättar om ett pågående forskningsprojekt som söker svar på frågor kring religiositet, sekularisering och trygghetssökande. I höstas besökte han seniorpsykologerna i Östra regionen (refererat i förra numret av tidningen). Forskningsprojektet har samarbete med forskare vid bl.a. Biola University i Kalifornien och University
of British Columbia, Kanada och finansieras av John Templeton Foundation.

Gud eller välfärdsstaten, ett forskningsprojekt om trygghet,
religion och välfärdssystemet
Under många år var en allmänt utbredd
tanke inom samhällsvetenskapen att religionens plats i människors liv skulle
försvinna till följd av teknologiska och
kunskapsmässiga framsteg. De senaste
50-60 åren har dock denna uppfattning
kommit på skam. Till stor del på grund
av religionens starka fäste i USA, dess
återkomst i Östeuropa efter kommunismens fall samt på grund av islams ökade
utbredning. Snarare är det så att graden
av sekularisering, det vill säga religionens
minskning i betydelse, varierar stort
mellan olika länder. En viktig aspekt
som påverkar graden av sekularisering är
den trygghet som människor upplever i
sin tillvaro (Norris & Inglehart, 2011).
Exempelvis är hur mycket pengar som
spenderas på offentlig välfärd starkt relaterat till hur religiöst ett land är, där
de länder som spenderar mer på offentlig
välfärd vanligen är mindre religiösa (Gill
& Lundsgarde, 2004). När människor
upplever större otrygghet i tillvaron, exempelvis i form av mer riskfylld omgivning eller större ekonomisk utsatthet,
verkar de söka sig i högre utsträckning
till en religion. I och med den trygghet
som ett välfärdssystem ger verkar således
människor ha mindre behov av att söka
sig till någon religion. I det forskningsprojekt som vi arbetar med försöker vi
förstå mer om hur den trygghet som välfärdssystemet ger påverkar människor.
Och om det kan finnas likheter med hur
religiösa personer använder sig av sin religion för att få trygghet.

digare nämnts tenderar människor som
lever under osäkra förhållanden vara mer
religiösa. Ett sätt att förstå hur religion
kan bidra med trygghet för människor är
genom den personliga relationen till en
gudom. Utifrån anknytningsteorin kan
ens gudsrelation ses som en symbolisk
anknytningsrelation som människor söker sig till för att få stöd hos vid fara, och
som finns med och skyddar oss. Bön kan
exempelvis ses som ett sätt att bibehålla
närhet till en gud, och den skyddande relationen är även ett återkommande tema
när människor beskriver sin religiositet
(Pargament, 1997).

Religion och trygghet

Religion är ett komplext begrepp som
innefattar en rad olika aspekter – såsom
social tillhörighet, meningsfullhet i tillvaron, upplevelsen av att ingå i något
större än en själv. I detta projekt är det
framförallt religionens trygghetsskapande funktion som vi intresserar oss för. Att
religionen kan bidra till trygghet, och att
människor söker sig till religion för att få
denna trygghet har visat sig i en rad olika
forskningsprojekt. Exempelvis söker sig
människor i högre utsträckning till en
religiös tillhörighet efter att de upplevt
en kris eller naturkatastrof, och som ti-

Maria och barnet i Nydala klosterkyrka

De frågor vi försöker närma oss i detta
forskningsprojekt är om religion kan
fungera på ett liknande sätt vad gäller
trygghet även för sekulära personer uppväxta i en välfärdsstat, eller om välfärdssystemet kan fylla en liknande funktion
för dessa personer. För att göra detta har
vi använt oss av experimentell metodik
som tidigare använts i Israel vid studier
av hur troende judiska personer söker sig
SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2017

till sin gudsrelation när de upplever något obehagligt (Granqvist, Mikulinzer,
Gewirtz & Shaver, 2012). Experimenten
utgår från anknytningsteori, där anknytningssystemet ses som ett målsökande
mentalt system som vid fara riktar uppmärksamheten mot det som ger en trygghet, såsom ens partner, ens föräldrar, eller
för en troende person ens gudsrelation.

Våra experiment

I experimenten blev deltagarna instruerade att så snabbt som möjligt svara på
om en bokstavskombination på en datorskärm bildade ett ord eller inte. Desto
snabbare deltagarna identifierar korrekt
om det är ett ord som visas, desto större
kognitiv tillgänglighet kan de antas ha
till mentala scheman relaterade till detta
ord. De orden som visades i experimenten var antingen neutrala eller relaterade
till religion alternativt till välfärdssystemet. Innan varje bokstavskombination
visades även ett så kallat ”prime-ord”,
som antingen var neutralt eller lätt obehagligt (exempelvis ”misslyckande”, eller
”separation”). Dessa ”prime-ord” visades för vissa personer snabbare än att de
medvetet hade möjlighet att registrera (så
kallad subliminal priming). Tanken utifrån detta experiment är att efter att deltagarna sett ett obehagligt prime så kommer de snabbare kunna identifiera de ord
som är relaterat till något som ger dem
trygghet, vilket tidigare visat sig stämma
exempelvis för namn på partners.
I den tidigare nämnda israeliska studien
var så även fallet. Deltagarna identifierade ord relaterade till religion snabbare
efter att de sett de obehagliga orden.
Inte helt oväntat kunde dock inte samma mönster ses för de svenska sekulära
deltagarna. Det var ingen skillnad i hur
snabbt de identifierade de religiösa orden beroende på om de sett ett obehagligt prime-ord innan. Däremot var det
inte heller så att de sekulära svenskarna
snabbare identifierade välfärdsord beroende av vilket prime-ord som visats. Med
andra ord verkade de inte per automatik söka sig varken till religion eller till
välfärdssystemet när de upplevde något
9

Forskning
obehagligt. För att ytterligare fördjupa
denna frågeställning, och få klarhet i om
det gick att upprepa resultaten från Israel
i andra religiösa miljöer har vi även testat
samma upplägg bland kristna amerikaner
på ett religiöst universitet. Inte heller där
identifierade deltagarna välfärdsord snabbare efter obehagliga prime-ord, och mer
oväntat inte heller de religiösa orden.

Slutsatser

Utifrån våra experiment är det inte möjligt att säga om sekulära människor i en
välfärdsstat söker sig till välfärdssystemet
på ett liknande sätt som religiösa personer kan söka sig till sin gudsrelation, då
de upplever något obehagligt. Kanske är
det så att välfärdssystemet bidrar med en

mer latent trygghet som gör att de obehagliga orden i studien inte framkallar
en tillräcklig respons hos svenska deltagarna. På samma sätt kan det vara så att
då deltagarna i den amerikanska studien
testades på deras kristna universitet, där
de dagligen bland annat ser en tio meter hög muralmålning av Jesus, ständigt
påminns om Guds beskydd och därför
inte heller reagerar på de prime-ord som
användes. En viktig skillnad i relationen
till sin religion och till det skyddssystem
som välfärden ger är även att den religiösa relationen involverar en personifierad
relation. Något som mycket möjligt är
nödvändigt för att kunna erbjuda trygghet på det anknytningsliknande sätt som
vi undersökte i dessa experiment, och
som religion kan ge. Detta är dock frågor

Ytterligare läsning

som vi ännu inte kan besvara, men som
vi förhoppningsvis kommer att fortsätta
undersöka under de närmsta åren.
T Joel Gruneau Brulin

Gill, A., & Lundsgaarde, E. (2004). State Welfare Spending and Religiosity: A CrossNational Analysis. Rationality and Society, 16(4), 399–436.
Norris, P., & Inglehart, R. (2011). 4BDSFEBOE4FDVMBSo3FMJHJPOBOE1PMJUJDT8PSMEXJEF
(2nd ed.). New York: Cambride University Press.
Pargament, K. I. (1997). The Psychology of Religion and Coping. New York: The Guilford
Press.
Granqvist, P., Mikulincer, M., Gewirtz, V., & Shaver, P. R. (2012). Experimental findings on God as an attachment figure: normative processes and moderating effects of
internal working models. Journal of Personality and Social Psychology, 103(5), 804–18.
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Joel Gruneau Brulin är doktorand i
psykologi och leg. psykolog. Han har
arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och
parallellt med doktorandstudierna arbetar han med individualterapi utifrån
den psykodynamiska korttidsmetoden
ISTDP. Hans forskning är knuten till
avdelningen för personlighets- socialoch utvecklingspsykologi, Psykologiska
institutionen, Stockholms universitet
med Pehr Granqvist som handledare.

Verksamhetsberättelse
SENIORPSYKOLOGER i Sveriges Psykologförbund
Verksamhetsberättelse 2016-01-01 – 2016-12-31
Styrelsen har från årsmötet 2016 bestått av följande ledamöter:
Gunvor Bergquist, Trollhättan
Ulla-Britt Selander, Stockholm
Gunilla Eriksson, Uppsala
Lars Ahlin, Lund
Kjell Lindqvist, Stockholm
Birgitta Rydén, Göteborg
Britt Wiberg, Holmsund

Årsmöte

Årsmötet hölls i Umeå den 19 maj.
Som ordförande för årsmötet valdes
Björn Svennerstam. Anders Fagerlund
skrev protokoll. Till justerare för protokollet valdes Christine Andersson och
Britt Wiberg.
Gunvor Bergquist valdes till ordförande för föreningen med en mandatperiod
av ett år. Kjell Lindqvist, Birgitta Rydén
och Britt Wiberg nyvaldes till ordinarie
ledamöter av styrelsen, med en mandatperiod av två år. Ulla-Britt Selander, Gunilla Eriksson och Lars Ahlin har ett år
kvar av sin mandatperiod.
Hans-Olof Lisper nyvaldes som ordinarie revisor med en mandatperiod av ett
år och Margareta Holmgren omvaldes
med samma mandatperiod. Marianne
Nilsson nyvaldes och Hans Åberg omvaldes som revisorssuppleanter även de med
en mandatperiod av ett år.
Brita Tiberg, Ingrid Göransson och
Gerty Fredriksson omvaldes som ordinarie ledamöter av valberedningen. Valet
gäller för en mandatperiod på ett år och
med Brita Tiberg som sammankallande.
Anna Kylliki omvaldes som suppleant.
Samtliga val var enhälliga.
Årsavgiften för budgetåret 2016 fastställdes till oförändrat 100 kronor.

Studiedag

Såväl före årsmötet som dagen efter detta
hade region Västerbotten ordnat med intressanta och uppskattade föreläsningar,
studiebesök och kulturella aktiviteter.
Dessa har utförligt presenterats i SeniorPsykologen.

Styrelsens verksamhet under
året

Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsesammanträden. Två
ordinarie möten i Stockholm i februari
och september. Ett konstituerande möte
och ett ordinarie möte i samband med
årsmötet samt ett telefonsammanträde.
Mailkontakten är tidvis tät.

ordförande
vice ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot och redaktör för tidningen
ledamot

Under sommaren informerades om föreningen via ett medlemsbrev. Detta ledde
till att föreningen fick ett 70-tal personer
som anmälde sitt intresse för medlemskap och vi är nu dryga 400 medlemmar.
SeniorPsykologen
Den nya organisation kring vår tidning
som sjösattes 2015 har vidareutvecklats
under 2016. Vår redaktör Birgitta Rydén
har efter egna idéer och feedback från
våra läsare utvecklat såväl innehåll som
layout. Kjell Lindqvist har fortsatt som
manusläsare och styrelsen har redaktionsmöte som en punkt vid varje möte.
Samarbetet med layout firman Fuente
interactive lab har funnit sin form och
fungerar bra.
Kontakt med förbundet
Ordföranden representerade föreningen
vid kongressen i november.
Vår kontaktperson i FS Anders Wahlberg har varit med såväl vid några styrelsemöten som vid studiedagen/årsmötet i
Umeå.
Kontakt med andra Yrkesföreningar
Föreningen har varit representerad vid
några yrkesföreningars studiedagar och
refererat från dessa har publicerats i SeniorPsykologen.
Samarbetet med Geropsykologernas
Yrkesförening fortsätter men har ej varit
så aktivt under året.
Psykologihistoriska sällskapet erbjuder
våra medlemmar att även vara medlemmar i deras förening till halv medlemsavgift. De har tagit beslut att försöka hålla
ett medlemsmöte per år gemensamt med
vår förening i de olika regionerna. Under
året har sådana hållits i Lund, Stockholm
och Uppsala.
Psykologer berättar
Psykologers dokumentation av sin yrkeshistoria fortsätter. Ulla-Britt Selander
fortsätter att ta emot nya berättelser och
dessa publiceras efterhand på vår hemsida. Den sedan tidigare etablerade redaktionen som förutom Ulla-Britt består av
Siv Boalt-Boëthius och Gunn Johansson
lever vidare.
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Telefonservice
Servicetelefonen, bemannad av Brita Tiberg och Ulla-Britt Selander, finns kvar
men lockar få.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras regelbundet med
information om våra regionala program
och annan aktuell information. Tidningen
finns också att läsa där.
Regionerna
Våra fem regioner är aktiva med program
varje månad.
Styrelsen har under året fortsatt diskussionen om att bilda fler regioner och vissa
kontakter har tagits utan någon framgång.
En vision är att ha en region vid varje lärosäte med psykologutbildning.
Remissbevakning
Inkommande remisser sänds till Britt Wiberg som gör bedömningen om seniorpsykologerna bör yttra sig. Vi har under året
enbart haft synpunkter på remiss rörande
Förbundets framtida organisation.

Bilagor

Resultat - och balansräkning, bilaga 1,
se sidan 19.
Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
Regionernas verksamhetsberättelser,
bilaga 2, se sidan 20-21.
Regionernas verksamhetsberättelser.
4UPDLIPMNEFONBST
Gunvor Bergquist, Ulla-Britt Selander
Lars Ahlin, Britt Wiberg, Kjell Lindqvist
Gunilla Eriksson, Birgitta Rydén
Undertecknad vid möte 29/3 2017/GBq
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SCHIZOFRENI – EN VETENSKAPLIG ILLUSION
– en personlig betraktelse –

,FOU/JMTTPOSFnFLUFSBSÚWFSTDIJ[PGSFOJTPNCFHSFQQVUJGSÌOGÚSFMÊTOJOHFOIBOIÚMMWJEEFOFJOternationella kongressen arrangerad av ISPS, 2011 i Dubrovnik. ISPS är förkortning av The International Society for Psychological and Social Approches to Psychosis, www.isps.org
Den engelska texten är översatt av Uncas Rydén.
BEGREPPETS URSPRUNG, INNEBÖRD OCH funnit vid studier av hjärnan är, enligt min mening, effekterna
ANVÄNDNING
av psykologiska processer. Dessa är förvisso både komplicerade
Som John Reed säger i boken Models of Madness, 2004 (sv.
översättning Galenskapens Gåta; 2005), är fäderna till den
moderna psykiatrin Emil Kraepelin och Eugen Bleuler tillsammans ansvariga för skapandet av schizofrenibegreppet.
Psykiatrin växte fram som egen disciplin i mitten av 1800talet. Bland dess första intentioner hörde att lära sig mer om
nervsystemets anatomi och om patologin hos nervösa sjukdomar, för att sedan kunna klassificera dem.

och fängslande, även om resultaten återigen bara svarar på hur
och inte varför något ser ut eller fungerar som det gör.
Vi kan inte definiera verkligheten objektivt eftersom verkligheten är en skapelse, en konstruktion, en tolkning sprungen ur
det upplevande subjektet. Av praktiska skäl förutsätter vi dock
en objektiv verklighet, eftersom vi annars inte skulle kunna
kommunicera med varandra. Men som en av mina kollegor har
uttryckt det: “Det är ibland klokt att påminna om att det vi
kallar objektivt trots allt är en konstruktion bestående av de
Emil Kraepelin blev, 35 år gammal, professor i psykiatri vid fenomen och företeelser som vi är överens om.”
universitet i Heidelberg i Tyskland. Han var av uppfattningen
att psykiatrin måste knytas mycket nära den allmänna medi- Utifrån min erfarenhet så använder de individer som kallcinska vetenskapen. Framförallt menade han att all psykiatrisk las schizofrena sina hjärnor på samma sätt som vi andra. De
forskning historiskt skulle vila på medicinsk, alltså somatisk, uppfattar och reagerar på inre och yttre stimuli, de bedömer
grund. Hans målsättning var att skapa ett diagnostiskt system och räknar med alternativa handlingsmöjligheter i varje givet
som skulle vara till hjälp för läkare när de skulle beskriva och ögonblick i förhållande till den upplevda erfarenheten. Dessa
strukturera de många olika problem och beteenden de stötte på ageranden är mestadels begripliga och, som vi säger normala.
i sin praktiska yrkesutövning.
Dock inte alltid. Var och en av oss har minnen av situationer
Som tillvägagångssätt valde Kraepelin att studera symtom när vi har gjort mer eller mindre “galna saker”– stunder eller
och deras utveckling över tid. Hans idé var att symtom som perioder då vi har förlorat, eller riskerat att förlora, greppet eluppträdde samtidigt och som följde ett visst utvecklingsmöns- ler kontrollen. Snart har vi emellertid kommit tillbaka till vårt
ter kunde sorteras in under en viss diagnos. Han utgick också så kallat normala fungerande, och genom reflektion kommit
från att fortsatta undersökningar skulle avslöja att varje diag- fram till någon slags förståelse som vi snabbt tar till oss som en
nos korresponderade med ett visst slag av patologisk avvikelse rimlig förklaring till det inträffade.
i hjärnan. 1896 hade han sammanställt information från över
Kanske är nyckelordet härvidlag förståelse. Ofta är detta ock1000 fallstudier. Efter ett antal kategoriseringar av observatio- så vad som sker under psykoterapi, när vi tillsammans med klinerna, kom han fram till sin välkända definition av de två all- enten gradvis kommer fram till vad som faktiskt har ägt rum,
varligaste formerna av psykiatrisk sjukdom: dementia praecox och under vilka omständigheter. Det som i förstone kallades
och manodepressiv sjukdom.
symtom framstår då inte sällan som begripliga ageranden och
strategier. Med detta menar jag att vi är i större behov av teoEugen Bleuler, verksam vid vårdanstalten Burghölzli i Zürich, rier om förståelse som kan leda fram till metoder för förståelse,
introducerade begreppet “schizofreni” när han publicerade sin än av förklaringsmodeller som leder fram till experimentella
bok Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien (1911). metoder.
Där skriver han: “Patienterna som jag har observerat svarar inte
på situationer som de borde; de är rädda för det som inte finns,
men förhåller sig likgiltiga till det som finns. Det är som om de BEHANDLINGSMETODER – EN HISTORIA
OM ÅTERVÄNDSGRÄNDER
hade ett delat sinne.”
Tanken med en diagnos är att koppla symtom till patologiska En historisk tillbakablick på den biologiskt orienterade psyavvikelser för att sedan komma fram till behandlingsmetoder. kiatrins metoder för botemedel är, trots två nobelpris, tämliMen detta lät sig inte göras eftersom orsakerna “för stunden är gen nedslående. 1927 tilldelades österrikaren Julius Wagnerhöljda i ett ogenomträngligt dunkel”, som Kraepelin uttryckte Jauregg Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin utveckling
av malariaterapi som behandling av dementia paralytica och
det.
neurosyfilis. Dessa tillstånd uppträder under det tredje stadiet
av syfilisinfektion. I motivationen stod bland annat: “Han boMISSTAGET ATT FÖRUTSÄTTA EN NATUR- tade de mentalt angripna patienterna genom att infektera dem
VETENSKAPLIG FÖRKLARING
med en annan sjukdom – malaria.” (Intressant nog tilldelades
Jag tror att detta är de första stegen på en väg som leder fel: för- den franske filosofen Henri Bergson samma år litteraturpriset).
söken att förklara ett djupt mänskligt tillstånd utifrån en po- 1949 tilldelades portugisen Egas Monitz samma pris för sin utsitivistisk referensram – ett tillstånd som inte kan objektifieras veckling av lobotomin.
och placeras in i förutsägbara modeller för orsak och verkan.
Jag tänker inte lista särskilt många behandlingsmetoder, och
Hittills har dessa försök än så länge misslyckats. Den biologiskt jag tror mig inte heller känna dem särskilt väl. Jag vet att många
orienterade neurovetenskapen har inte kunnat svara på varför andra behärskar ämnet mycket bättre. Och naturligtvis förstår
individer som kallas schizofrena är som de är – bara hur de även jag att dessa metoder måste betraktas i ljuset av den tid då
är. Man befinner sig alltså fortfarande på en beskrivande nivå. de uppkom. Och en del av dem har helt övergivits, förmodligen
Den schizofrena hjärnan har ännu inte hittats. Vad man har för att de inte svarade upp mot förväntningarna, för att de var
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för skadliga, eller omänskliga: centrifugeringsmaskiner, svältkurer, kalla bad, sömnkurer, insulinbehandling och så vidare
– allt administrerat i en miljö präglad av disciplin och ordning
enligt den medicinska verksamhetens regler.
Och senare kom elchocker och lobotomi (J. D. Salinger skriver
i Räddaren i nöden,1951: “I’d rather have a bottle in front of
me, than a frontal lobotomy”). Med 1950-talet och introduktionen av klorpromazin tog sedan hela den läkemedelsbaserade
behandlingsmetodiken sin början. Mönstret upprepar sig i de
återkommande presentationerna av nya generationer läkemedel
som är bättre och effektivare, med inga eller åtminstone mycket lindrigare biverkningar. De är dock mycket dyrare!
Den mer djupgående och genomgripande utvecklingen av psykiatrin de senaste 30-40 åren har kommit genom andra discipliner som psykologi och sociologi. Viktigast härvidlag är
kanske insikten om nyttan av att tala med patienten snarare
än att göra med: bruket av olika former av psykoterapi, arbetet
med gruppdynamik, införandet av begrepp som integritet och
respekt och tanken att patienterna är värda att lyssna på därför
att de har något att säga.

DE EXISTENTIELLA, MÄNSKLIGA ASPEKTERNA AV DET PSYKOTISKA TILLSTÅNDET

Anta att psykos inte är en sjukdom utan ett mänskligt försök
att hantera svåra, överväldigande erfarenheter i syfte att överleva. Under alla år som jag har arbetat med individer som har
diagnostiserats med olika slags psykoser, har jag fortfarande
inte träffat någon som inte har en livshistoria präglad av upprepade erfarenheter och formativa mönster där de inte alls har
varit säkra på att överleva fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Här
handlar det inte om som om, utan på riktigt. Jag tror att många
med mig känner igen detta, liksom svårigheterna för personen
ifråga att sätta ord på upplevelserna.
Så hur kan vi förvänta oss att en individ – om än med en hjärna
som fungerar på samma sätt som vår egen – ska reagera på ett
sätt som vi kallar normalt när denna individ bär på en överfull ryggsäck av icke-normala erfarenheter? För mig är det uppenbart att olika erfarenheter också leder till olika tolkningar
av våra upplevelser. Ju större skillnader i erfarenheter, ju större
skillnader i uttolkningarna av dem. Och dessa skillnader är ibland så stora att vi inte förstår och kan ta till oss dem förrän
vi känner till de omständigheter under vilka dessa tolkningsmodeller utvecklades. När man arbetar på detta vis får man
ingen vägledning av diagnoser eftersom de inte ger mer än en
tämligen ofullständig beskrivning av hur en individ, uttryckt i
form av symtom, beter sig inför en annan.
Värt att notera är att vart och ett av dessa psykotiska symtom
kan framkallas genom hypnotisk trans i en normalpopulation.
Detta ger stöd åt tanken att psykotiska reaktioner är inneboende mänskliga förmågor eller resurser som kan aktiveras vid
behov och stängas av när de inte behövs. Detta blir tydligt när
man betänker att diagnostiserad schizofreni inte innebär att
en individ beter sig schizofrent i alla situationer. Det är ett förändrat medvetandetillstånd – an altered state of consciousness
– som förmodligen beror på ett upplevt behov av att undvika
psykisk smärta.

SKILLNADEN MELLAN ATT
“ADMINISTRERA” OCH ATT “MÖTAS”

Genom åren har jag tagit del av många berättelser om hur människor har skickats runt inom psykiatrin på grund av adminis-

trativa rutiner, från en utredning till en annan, mellan många
avdelningar, försedda med ett otal diagnoser, ofta möten med
nya doktorer och sköterskor som skrollat upp och ned i patientjournalen och med brister i den personliga kontakten. Det
sorgliga är att dessa åtgärder vidtas med de bästa avsikter, samtidigt som patienten sjunker allt djupare ned i sin egen värld
när han eller hon objektifieras som bärare av ett antal symtom
(alltså just en patient), snarare än att bemötas som en människa
med något att berätta.
Jag skall inte uppehålla mig vid hur man kan skapa utrymme
för dessa berättelser. Men låt mig dela med mig av ett par kommentarer från mina psykoterapiklienter:
“När du tar mig på allvar, får det mig att ta mig själv på
allvar.”
“Jag har blivit sedd, och du tillät mig inte att ljuga.”
“Att gå i psykoterapi är som att komma hit med boken om
mitt liv. Sidorna har rivits ur och stoppats tillbaka huller om
buller. Nu reder vi ut dem så att jag kan stoppa tillbaka dem i
rätt ordning igen.”
Nyfikenhet, närvaro, kontinuitet, mod, humor, respekt, uthållighet, envishet, uppfinningsrikedom och lekfullhet är några ord för
den befrämjande process som är av grundläggande betydelse när
man möter någon som kämpar med att finna en mening i livet.
Liksom för mig själv som psykoterapeut när jag föreslår att vara en
partner i det hårda arbete som ligger framför oss.

BOT, NORMALITET GENTEMOT
FÖRSTÅELSE, UTVECKLING

Om en sjukdom inte finns, eller om den är obotlig, finns det
per definition inget botemedel. Om vi inte skulle betrakta schizofreni som en sjukdom, eller om vi skulle betrakta den som
en obotlig sjukdom, skulle vi således inte kunna förvänta oss
att finna något botemedel mot den. Trots att den biologiskt
grundade psykiatrin mycket länge har sökt efter botemedel,
har man inte funnit något. Detta förhållande har inte förändrats nämnvärt sedan 1913, då Kraepelin gjorde den tidigare
citerade iakttagelsen att orsakerna “för stunden är höljda i ett
ogenomträngligt dunkel”.
Som många erfarenheter har visat, är det ofta mer framgångsrikt att förstå det som kallas schizofreni som ett tillfälligt
sinnestillstånd. Dessa olika erfarenheter kan formuleras som
trovärdiga förklaringsmodeller som i sin tur kan leda fram till
metoder som syftar till förståelse och utveckling: förståelse för
hur livshändelser hänger samman, och hur och varför vissa
strategier har uppstått och formats; metoder som kan möjliggöra för någon att bli en människa bland andra, vilket innebär
mycket mer än att bara bli av med symtomen. Det kan låta
enkelt, och på ett sätt är det kanske det. Samtidigt är det inte
alls enkelt.
Hur som helst är det på grund av ovanstående som jag har
kommit fram till att diagnosen schizofreni saknar förklaringsvärde och därför är en vetenskaplig illusion.
T Kent Nilsson
Kent Nilsson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med specialistbehörighet i Psykoterapi/Handledning. Han är pensionerad privatpraktiker och landstingspsykolog (Psykos NO, Gbg).
Hans engagemang omfattar RPC (Riksföreningen PsykoterapiCentrum), arbetsgruppen Landstingspsykoterapi och ett flerårigt ordförandeskap i ISPS-SE
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Händelser i regionerna
Norra regionen
Den traditionella jullunchen intogs i glatt sällskap

Glögg före lunchen

Hjärnhälsa på gamla dar

sant var sömnens betydelse för oss. Här
bedrivs det mycket forskning, bl.a. i
UPPSALA. Åke nämnde Christian Benedict, ett hett namn i det sammanhanget. Forskningen finner att hjärnan under
sömnen håller på med viktiga underhållsfunktioner. Ett nytt forskningsområde är
det glymfatiska systemet, ett rengöringssystem som hjälper hjärnan att bli av med
avfallsprodukter, men som sagt, det förutsätter att vi sover. Vi diskuterade här
hur mediciner påverkar sömnkvaliteten.
Han började med att visa en bild; ett löv- Själv tänker jag att det finns en föreställträd vars löv har börjat blåsa bort ... vad ning om att äldre inte behöver så mycket
händer med vår hjärna när vi åldras? Vi sömn, stämmer det verkligen?
fick hårda fakta: hjärnan krymper, trots
Åke uttryckte även sin oro för hur unga
människor överanvänder skärmtid: det
blå ljuset från telefon, dator och liknande
stör hjärnans produktion av sömnhormon, melatonin – hur ska det bli när man
redan som ung får svårt med sömnen?
Hur gör man då för att behålla sin
hjärnkraft? Sömn viktigt alltså, rökning
och stress måste bort. Motion mycket
viktigt, gärna dans eller liknande som
även engagerar exekutiva funktioner.
Lugn och ro mellan varven, delta i/skapa
kulturella aktiviteter och vistelse i naturen.
så var titeln på Åke Pålshammars föreläsning den 19 januari detta år. Vi var
ett tjugotal seniorer som kommit för att
lyssna.
Åke, själv senior, höll en initierad och
fartfylld betraktelse över ämnet och berättade också om sin yrkesbakgrund på
institutionen. Han undervisar fortfarande på programmet och är vad jag förstår
en efterfrågad föreläsare.

den senaste kontakten med institutionen kanske närmare 50 år bakåt i tiden.
Det framgick samtidigt att vissa seniorer
under sina yrkesverksamma år haft nära
kontakt med det pedagogiska ämnesområdet. Biträdande studierektor Ylva Bergström gav en spännande och informativ
översikt över vad dagens pedagogiska
institution har att förhålla sig till. Verksamheten har förenklat uttryckt tre röda
trådar – grundutbildning, uppdragsutbildning och forskning/forskarutbildning.
Det stod klart att även inom pedagogikens värld är det marknadskrafterna
som styr en hel del: det gäller att som
institution vara attraktiv i konkurrensen om både studenter och lärare. En
mängd frågor dyker genast upp, till exempel hur mångfald och dagstrender ska
hanteras, den utmaning som ligger i att
både professions- och forskningsanknyta
utbildningen, det faktum att andelen pedagogikstudenter med relativt låga gymnasiebetyg under en längre tid varit hög
(även om ett trendbrott noteras på senare
tid).
Ylva beskrev på ett både klargörande och
oroande sätt hur skolans situation i samhället i vid mening ser ut idag. En fråga
som kom upp gällde vad det är att vara en
god pedagog. Svår och mångfacetterad
fråga förstås, men Ylva betonade vikten
av att det man
som pedagog
säger
måste
bottna i solid
kunskap. Ylva
framhöll också
att utbildningssociologi är ett
mycket viktigt
ku nsk apsområde. Hon redogjorde
för
en forskningsstudie som hon Biträdande studierektor Ylva Bergström
genomfört och som bland annat undersökte de faktiska mönster som finns när
det gäller vilka skolor i Uppsala som attraherar respektive undviks då man ser på
elevtrycket. Hon konstaterade att bland
annat det sociala ursprunget/det socioekonomiska kapitalet fortfarande har stor
betydelse för hur skolvägen kommer att
se ut för den enskilde eleven, tillsammans
med andra viktiga faktorer som kön och
etnicitet.
Mot slutet av Ylvas föreläsning hade vi
hamnat mitt uppe i dagsaktuella, viktiga
skolpolitiska frågor. Sammanfattningsvis
ett mycket stimulerande studiebesök!

Åke hade en formulering som han återkom till: USE IT OR LOSE IT, och det
Hjärnhälsa
kan sammanfatta den strategi som vi behöver för att hålla oss friska.
att nervceller nybildas kan den inte hålla Tack Åke och tack programgruppen!
emot det normala åldrandet. Faktorer
som alkoholmissbruk, långvarig stress, T Margareta Westerstrand
rökning och sömnsvårigheter bidrar
dessutom till att försämra hjärnfunktionen. Transmittorsubstanser förändras
över tid, det går lite långsammare med Studiebesök på Institutionen för
vår sökfunktion. Bl.a. minskar dopamin- pedagogik, didaktik och utbildproduktionen, vilket gör att höjdpunk- ningsstudier
terna i livet kanske får en annan karak- I februari hade seniorpsykologerna möjtär; förhoppningsvis åt det visare hållet? lighet att delta i ett studiebesök på Institutionen för pedagogik, didaktik och T Tommy Hallquist
Det som jag upplevde som mest intres- utbildningsstudier. För en del av oss låg
14
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Händelser i regionerna
Södra regionen
I februari föreläste leg. psykolog Christer
Forsberg på ett välbesökt medlemsmöte
under rubriken ”Myter och övertro i det
psykologiska fältet”. Ett referat kommer
i nästa nummer. Här visar vi Christer
Forsberg på bild när han föreläste.

Leg. psykolog Christer Forsberg

Västerbottenregionen
I januari berättade universitetslektor och
leg. psykolog Susanne Tafvelin om sin
forskning utifrån att hon erhöll Umeå
kommuns vetenskapliga pris för år 2016.
Titel på föredraget var: ”Ledarskap som
friskfaktor på arbetsplatsen”. I nästkommande nummer av SeniorPsykologenkommer Susanne Tafvelin att skriva om
teorier och forskning om ledarskap med
exempel från sin egen forskning.

pet tröst av en filosof i Rom. Inom vården
har man forskat på tröst fr.a. från 2003.
Begreppet har många gånger behandlats
inom filosofin och bl.a. beskrivits som en
livsyttring som förknippas med spontan
fri vilja. Stig Dagerman menade att tröst
förutsätter att personens värdighet respekteras. Man måste hitta sin egen tröst.
Man har behov av tröst när man är som
mest utsatt.

Det har gjorts studier om vårdpersonals
beteende runt barn som fötts friska, dödfödda eller skadade. Det görs många besök i rummet hos föräldrar till friska barn
men få besök där barnen är skadade eller
dödfödda. Åsa Roxberg har skrivit om
Vårdande tröst/icke vårdande tröst som rör
detta område. Vårdande tröst är flexibel
och inkännande, öppnar upp och härbärgerar. Tröstaren vågar vara närvarande.
Icke vårdande tröst innebär att man överger vilket leder till att inget möte uppkommer. Lars Björklund talar om modet
att ingenting göra. Tystnaden är viktig.
Man bör inte komma med råd om hur
andra skall göra.

Flera av deltagarna hade tagit med personliga symboler för tröst och delade
med sig av dessa symbolers betydelse för
dem. Exempel på föremål var en nalle, en
liten snögubbe med röd näsa, boken Kärlek av Paolo Cuelho i speciellt vacker utgåva och olika installationer i bostaden, Seminariet avslutas med en övning i Fotoböcker och musik som beskrevs som trös- language, svartvita bilder med varierande
tande. Blåljuspersonal ser ofta viljan att motiv.
ge något, en viktig symbol för tröst (t.ex.
nallar som ges till barn i krissituationer).
1. Välj en bild som visar vad tröst är
Narkossjuksköterskor uttrycker vikten av
för dig
att patienten ”bli sedd”, något som är av
2. Välj en bild som visar hur du trösmycket stor betydelse inför nedsövning
tar/tröstas
och vid uppvaknandet.
3. Välj en bild som berör sig.
Forskaren Astrid Norberg definierar begreppet: Tröst är hemkomst (till sitt eget
jag) d.v.s. jag duger som jag är och känner igen mina egna reaktioner – hemmakänsla i motsats till bortstött. Den Hippokratiska eden lyder: Alltid trösta, ofta
lindra och ibland bota. För att kunna ge
tröst måste både hjälpare och givare vara
TRÖSTFÄRDIGA, dvs. kunna ta emot
tröst. Hjälparen måste vara öppen och
kunna gå in i sin egen nakenhet, kanske
vända sig om för att hämta sig själv och
sen när man blivit tröstfärdig kunna arbeta tillsammans med såret. Bådas delaktighet leder till tröst. Viktigt är att orka
stanna kvar även om man är tomhänt,
inte kräva något tillbaka. Man tröstar när
man är närvarande med sin egen kropp
d.v.s. man orkar vara kvar.

Deltagarna berättade sedan om varför de
valt de specifika bilderna och vad dessa
symboliserar för dem. Det blev en mycket
givande avslutning på detta seminarium
och alla var genomgående generösa med
personliga tankar.
T Margareta Färnstrand

Lunchteater i februari.

Nöjda seniorpsykologer beslutade att en
sådan här lunchteater vill vi gå på fler
I mars hade vi planerat ett samtal med
gånger. Vi fick uppleva Evelyn Jons entustudenter från psykologprogrammen, vid
siastiska och professionella framträdande
Umeå universitet. Tyvärr nödgades vi
inställa mötet med kort varsel och framflytta mötet till höstterminen. Seniorpsykologerna träffades därför själva och avnjöt lunch och trivsam samvaro på Kafé
Station i Umeå.
För präster uttrycks ofta uppdraget så att
man skall bereda rum för sorg och bereda
T Programgruppen
rum för glädje (det senare t.ex. vid vigsel. För att kunna bereda rum för glädje,
då bör man inte vara styrd av att man är
förälskad själv). Martin Buber talade om
Västra regionen
vikten att vara tom, inte stå i vägen för
den andre.

Tankar om Tröst och Tröstande

I januari samlades vi i västra regionen till
ett seminarium med Ann-Kristin Holm,
leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och symbolpedagog. Ann-Kristin
har länge arbetat med krishantering för
personal inom sjukvården.
Som början på seminariet refereras olika sätt att se på tröst som begrepp med
genomgång av begreppets historiska rötter. Redan på 400-talet beskrevs begrep-

Den tröstande dialogen kan underlättas
eller störas av olika faktorer. Man kan
välja att ägna sig åt olika praktiska åtgärder. Man stannar i sina egna tankar och
orkar inte ta emot den andra. Istället bör
man gå in och man känner sig kanske
osäker men inte rädd, orkar sitta och vara
där (på längtans stol) och se den andre,
henne/honom.

Lunchteater

tillsammans med pianisten Joakim Kallhed i Bakom kulisserna som tog oss med
på en musikal-resa med igenkännande av
många berörande musikallåtar men som
också förde in oss i en värld som musikalartist, varför man väljer att bli det och
hur ett sådant yrkesliv kan gestalta sig,
inte minst bakom kulisserna.
Det gav mersmak.
T Birgitta Rydén

SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2017

15

Händelser i regionerna
Östra regionen

ningen och tyngdpunkten låg på att visa
hennes måleri. Tove Jansson själv ansåg
måleriet viktigare än hennes övriga proPsykodrama
duktion av böcker, illustrationer och alla
Novembermötet i östra blev en upplevelse! Muminberättelser.
Inara Erdmanis, psykolog och psykoterapeut och verksam både i Sverige, Lettland Tove Jansson växte upp i Helsingfors med
och Estland som psykodramaterapeut, gav en finlandsvensk pappa, skulptören Vikoss en helkväll där vi alla blev indragna i tor Jansson och en svensk mamma, Signe
gruppövningar och fick känna på hur man Hammarsten-Jansson, som var född på
snabbt får en känsla av att få stöd i grup- Blidö i Stockholms skärgård. Tove vistapen. Det är viktigt med spontanitet och des ofta hos morföräldrarna på Blidö och
att inte vara rädd för att hitta ovanliga och naturen där ute inspirerade till skapandet
kreativa lösningar.
av Mumindalen och dess spännande och
Ju mer spontanitet ju mer påverkas man. fantasifulla innevånare.
Stämningen i rummet steg och blev varm,
Hon utbildade sig på Tekniska skolans
glad och lättsam. Och vi upptäckte hur avdelning för dekorativt måleri i Stockmycket det finns att lära av psykodrama.
holm, föregångare till Konstfack. Redan
i hennes tidiga måleri och i illustrationer
Jacob Moreno, en österrikisk psykiater, och tidskriftsomslag kan man se små fösom grundade psykodrama, kom till USA regångare till Mumintrollet gömma sig i
efter kriget. Han arbetade bl. a. med krigs- hörn eller bakom en trädstam. Det var
flyktingar. Inara har träffat honom, han som om de krävde att få ta plats redan
arbetade ända till 99 års ålder.
från början. Fast då som en lite skrämPsykodrama har till syfte att den som mande svart figur. Kanske hade det med
deltar ska komma till självinsikt och själv- kriget att göra, för snart bytte Mumin
utveckling. Metoden används mycket inom färg, blev vit och rund, en liten snäll figur
familjeterapi och för familjerekonstruktion som avgudade Snorkfröken.
för att hitta resurser och komma fram till
uppgörelser.
Utställningen på Millesgården är en
vandringsutställning och är producerad
Vid pykodramasessioner börjar man alltid av Ateneum i Helsingfors. Den visar
med uppvärmningsövningar där ledaren stora delar av Tove Janssons bildvärld.
väljer ett neutralt ämne. Det var det Inara Där finns måleri, exempel på freskerna,
gjorde med vår grupp och visade oss kon- krigstidens antinazistiska satirteckningar
kret hur lätt det är att snabbt komma in i tidskriften Garm, illustrationerna till
på svåra frågor som visar sig vara möjliga ”Alice i Underlandet” och ”Bilbo. En Hobatt lösa!
bits”. Men även exempel på hennes arbete
som postkortsillustratör, frimärksteckT Agneta Zotterman-Molin
nare och freskmålare. Och inte minst
muminböckerna och muminserierna i
skisser och original.
Även om utställningens huvudsyfte var
Inte bara Mumintroll
att visa hennes måleri och delar av annan
Millesgården på Lidingö har under de se- produktion samt foton från hennes familj
naste fyra månaderna haft en välbesökt och sommarliv i skärgården, är det avdelutställning av Tove Janssons konstnärliga ningen längst bak i utställningslokalen,
produktion, både i bild och text. Och dit där delar av produktionen av Muminsagorna visas, som lockar mest. Där finns
strippar från serierna om Muminfamiljens öden och äventyr. Att läsa dem på
nytt gör att åtminstone jag ångrar att alla
de Muminböcker som fanns i min familj
inte finns kvar, sönderlästa som de var. Så
roliga och underfundiga texter som jag
nu påminns om på utställningen. Och
alla figurerna sen som enligt ryktet hade
drag av verkliga personer i Tove Janssons
omgivning.
Tove Jansson-utställningen har nu
vandrat vidare och finns nu på Göteborgs
konstmuseum fram till den 21 maj i år.
Den rekommenderas varmt!
Tove Jansson
På Millesgården finns nu en ny utställhade vi lagt vår första träff för året. ”Lus- ning med Gerda Wegeners måleri. Aktuten att skapa och leva” var titeln på utställ- ell i filmen ”Den danska flickan”.
T Birgit Lundin
16
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Om pionjären Mary Parker Follett

I februari gästades seniorpsykologerna av
Gunnela Westlander, professor emerita och
författare, som presenterade sin senaste bok
"LUJWJTUGÚSNÌOHGBMEPDIJOUFHSBUJPOoQJPOjären Mary Parker Follett (Carlssons bokförlag, 2016).
Follett (1868-1933) verkade i USA under
de första decennierna under förra seklet
och formulerade på basis av erfarenheter
som drivande i många sociala projekt vad
hon benämnde som ett ” förslag till en ny
socialpsykologi”. Hon fokuserade särskilt
på gruppen som funktion i en ”äkta demokrati” och utvecklade tänkandet omkring
gruppdynamik. Hon såg gruppen som ett
instrument för folkstyre och utgår från hur
man i grupprocessen kan komma fram till
en gemensam idé.
Hon betonar mångfaldens värde; ”Give
your difference, welcome my difference,
unify all difference in the larger whole –
such is the law of growth”. Gruppen ska
vara organiserad på grannskapsnivå för att
kunna bli ett med nationen och den aktiva
delaktigheten är avgörande: ”Målet för ett
möte är att komma fram till en gemensam
idé. Jag kommer inte till mötet bara för att
lägga fram mina egna idéer. Om det vore
allt skulle jag kunna skriva en rad i stället.
Inte heller går jag till mötet för att lyssna
på vad andra har att säga. Om det vore allt
skulle jag lika gärna kunna be övriga att
skriva ett brev till mig. Jag går till ett möte
för att vi alla tillsammans skall skapa en gruppidé, en idé som är bättre än vars och ens enskilda idéer. Och det räcker inte att vi adderar
ihop våra idéer utan vi måste komma fram till
en gemensam tolkning”.
Men gruppen måste vara uppmärksam på
tre fällor; gruppens expertberoende, grupprepresentanternas insikter i förhållandena
till dem de representerar och samtyckets
bedräglighet.
Under Folletts livstid befann sig USA i ett
läge som vi i viss mån kan känna igen i
Sverige i dag, 100 år senare. En betydande
folkökning med stort inslag av migranter
och utsatta förortsområden. Follett var engagerad i barn-och ungdomsarbete bland
Bostons invandrarbefolkning i förortsområdena, t.ex. barnahus, ungdomsklubbar,
skolor för barn och vuxna, yrkesskolor, utbildningar i medborgarkunskap, ungdomsråd och utvidgat användande av skollokaler
som grannskapslokaler. Hon utvecklade ett
arbetsförmedlingssystem med feedbackfunktion för Bostons skolor. På riksplanet
var hon nationell frontfigur för bland annat
lokal demokratiutveckling och hade en ledande ställning i kampen för kvinnors rösträtt.
Vi tackar Gunnela för ett engagerande
och tankeväckande föredrag som denna
korta resumé inte kan göra rättvisa.
T Margreth Reiniusson

Aktuell frågeställning
Theraplay för barn med funktionsnedsättningar
Inga Lundblad Danielsson och Ulla Ader är psykologer och psykoterapeuter och arbetar sedan 20 år inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Umeå. Båda har dessutom personliga erfarenheter av föräldraskap till nu vuxna söner med funktionsnedsättningar. Vi får här en engagerande och informativ beskrivning av Theraplay, en psykoterapimetod med barn och föräldrar.
Inledning

Att som förälder få besked om att ens barn
har en bestående funktionsnedsättning, är
ett av de svåraste besked man kan få. Det är
inget man accepterar på en gång, utan det
vanligaste är att man hamnar i en svår kris.
Att landa i ett sådant besked tar ofta lång
tid och sorgen kan återkomma i olika perioder i barnets liv.
Att vara förälder till ett barn med en
funktionsnedsättning, kräver en stor flexibilitet och särskilda kunskaper. Den normala dialogen mellan barn och förälder kan
rubbas, både p.g.a. av förälderns sorg eller
chock, men också p.g.a. att barnet ger svagare eller annorlunda signaler.
Vi är två psykologer med lång klinisk erfarenhet och psykoterapeutisk kompetens. Vi
arbetar sedan över 20 år på barn- och ungdomshabiliteringen i Umeå och ville få svar
på följande frågeställningar:
-Kan ”Theraplay” vara en bra behandlingsmetod för föräldrar som har barn med
funktionsnedsättningar i kombination med
problembeteende?
-Kan man i dessa familjer med hjälp av
”Theraplay” öka graden av positivt samspel,
minska stress och negativa upplevelser och
minska graden av problembeteenden hos
barnen?

Theraplay

Therapay-metoden bygger på anknytningsteori, samspelsteori och utvecklingspsykologi. Både Bowlby’s anknytningsteori och
Winnicots objektrelationsteori har haft en
stor betydelse för hur Theraplay utformats
som metod. Sterns teorier om intersubjektivitet och modern forskning om anknytning
och hjärnans utveckling stärker bilden av
Theraplay som en lämplig metod att hjälpa
barn och föräldrar till en trygg anknytning
och ett gott samspel.
Fokus i behandlingen är att lyfta fram
barnets behov och att stärka det goda samspelet mellan barn och föräldrar. Utvecklingen av de inre representationerna rörande
själv, andra och omvärlden sker utifrån de
erfarenheter man får i en relation. Metoden
har funnits i USA sedan många år och det
är en metod som slagit igenom i hela världen. I vårt grannland Finland har det haft
betydligt större genomslagskraft än i Sverige. Utbildningen är lång och omfattande
och man går igenom flera examinationer

innan man slutligen är certifierad. Me- att differentiera val av behandling utifrån
toden används inom flera olika områden den enskilda familjens behov och resurser.
Samspelsförmågan kodas utifrån en mainte minst inom barnpsykiatrin.
nual gjord i Finland med ett poängsystem
(Salo & Mäkelä, 2012).

Utmärkande drag

Metoden bygger på ett ”good enough”
föräldraskap, som leder till en trygg anknytning. Föräldrarna deltar i behandlingen för att förändra samspelet och den
”inre bilden” av barnet. Theraplay-behandlingen har en tydlig struktur, bygger på den vuxnes ledarskap. Fokus är
på här och nu, ingen tolkning av symboliska budskap eller symbollek. Innehållet är anpassat efter barnets emotionella
utveckling, inte den kronologiska. Beröring är ett viktigt inslag, utifrån den nivå
som barnet klarar att ta emot. Theraplay
ska vara lustfyllt, fysiskt, interaktivt och
lekfullt. De övningar man gör i Theraplay bygger på det tidiga samspelet. Man
jobbar med ögonkontakt och föräldrars
möjligheter att tona in. Man använder
beröring och man sjunger. Rytm och
ramsor är viktiga inslag. Ett viktigt syfte
är att barnet ska få en bra självbild och
tillit till omvärlden.
När man har ett barn med funktionsnedsättning, som också har ett
problembeteende, så kan man som förälder uppleva barnet som krävande och
manipulerande. Som förälder kan man
också känna att man tappat ”karta och
kompass” i sitt föräldraskap. I Theraplay
behöver man därför stärka både barnets
och förälderns självbild. Målet är att
både barn och föräldrar ska känna sig
kompetenta när de är tillsammans.

Hur läggs bedömning
och behandling upp?
Marschak Interaction Method (MIM)
MIM är en samspelsbedömning som föregår Theraplay-behandling. Syftet är att
kartlägga samspel och förmågor hos barn
och föräldrar, inför start av behandling.
Bedömningen videoinspelas. Det är en
strukturerad bedömning som syftar till
att ge en bild av anknytningsmönster,
problemområden och styrkor i samspelet mellan barn och föräldrar. Föräldrar och barn utför enkla, lekbetonade
uppgifter enligt manual, som innehåller
olika åldersskalor. MIM ger god hjälp
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Det är viktigt för oss som möter familjer
med barn med funktionsnedsättningar att
vara försiktiga i bedömningen av föräldraförmågan. Man måste skilja på akut svikt
i föräldraförmågan i samband med sorg
och svårigheter och problem i samspelet
som beror på andra orsaker. Det är viktigt
att försöka ta både barnets och förälderns
perspektiv och tänka på hur det är att vara
barn respektive förälder i den familj vi har
framför oss. Det är viktigt att lyfta fram
det positiva och se utvecklingsmöjligheter.
Vi tittar på fem olika samspelsdimensioner; Struktur, Engagemang, Omsorg, Utmaning och Lekfullhet. Dessa dimensioner
återkommer i behandlingen.
Theraplay
Vi arbetar två terapeuter tillsammans i
varje familj och har bestämt vem som ska
vara barn- respektive föräldraterapeut under behandlingen. Det är viktigt att växla
terapeutroller mellan ärendena då rollen
som barnterapeut är den mest krävande.
Vi brukar träffa barnet mellan 15-25 ggr,
1g/v eller varannan vecka beroende på förutsättningar. Sessionerna med barn och
föräldrar videofilmas. Mellan Theraplaysessionerna lägger vi in föräldrasamtal,
som kan variera i antal beroende på behov
hos familjen. Föräldrasamtalen är oerhört
viktiga. På föräldrasamtalen tittar vi gemensamt på de inspelade sessionerna med
barnet. Terapeuten har före varje session
förberett ett program med samspelslekar.
Vi vänder oss till hela familjen, så ibland
tar vi även med syskon i behandlingen.
Det kan vara bra när även syskonen har
svårt att samspela och när det är mycket
konflikter mellan barnen. Syskon kan även
få egna tider då de kan ha erfarenheter och
upplevelser av att behöva stå tillbaka. Några sessioner kan då ges som påfyllnad för
syskonet.
Som barnterapeut får man känna på hur
svårt det ibland kan vara att få till ett samspel med barnet. För föräldern kan det
vara välgörande att få se terapeuten misslyckas och att man tillsammans försöker
hitta nya sätt att få till ett samspel. Under
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Aktuell frågeställning
ett antal år tänkte man inom Theraplay att
det var viktigt att barnterapeuten jobbade
ensam med barnet under några sessioner
för att få en stabil grund. Vi var då alltid
beredda på att det kunde bli problem de
första gångerna föräldern kom med i rummet, eftersom barnen vant sig vid att vara
ensam med barnterapeuten. Numera har
man en annan syn vad gäller Theraplay och
vi tar ofta med föräldrarna på en gång i sessionerna tillsammans med barnet, eftersom
det är barnets föräldrar som skall leva med
barnet. Vi kan dock se vissa fördelar med att
föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar får uppleva att se barnen leka och
samspela med barnterapeuten. När föräldern får betrakta barnet på avstånd kan den
bild som föräldern har av barnet förändras
positivt. Trots detta anser vi att fördelarna
med att ta med föräldrar direkt i rummet
överväger.

aggressiva, brådmogna och självförsörjande. Ex på övningar: mata
barnet, smörja barnet med lotion,
göra handavtryck och gunga.
t

t

Utmaning innehåller övningar
som ska ge kompetens och självförtroende. Barnet får träna på samarbete och vi lockar barnet att bli mer
utforskande. Ex på övningar: bolllekar, blåsa en fjäder till varandra,
olika balansövningar. Passar för
barn som är tillbakadragna, blyga,
rigida och trotsiga. Barn som har
en historia av misslyckanden. Här
är det viktigt att barnet får lyckas.
Vi arbetar också med dimensionen
Lekfullhet, som ofta ingår i de
övriga dimensionerna. Syftet är att
skapa lust, glädje, skratt och samhörighet. Både barn och föräldrar
får erfarenhet av att ha roligt tillsammans.

Fem grundläggande samspelsdimensioner
Theraplay-sessionerna bygger precis som
Marschakbedömningen på de områden som Det som genomsyrar övningarna är att vi
vi tidigare nämnt Struktur, Engagemang, använder väldigt lite leksaker och enbart
enkla material som bomullstussar, folieOmsorg, Utmaning och Lekfullhet.
papper, såpbubblor etc. Ibland måste vi
t Struktur står för säkerhet, organi- dock ta till enkla leksaker som blinkar
sation och reglering. Den vuxne le- och låter för att kunna fånga fokus. Gälder, tar ansvar och skyddar barnet ler ofta barn med svår autism.
mot yttre och inre kaos. Struktur
passar för barn som är hyperaktiva, Målet med Theraplay är att stärka självsvårstyrda, överstimulerade. Barn förtroende och lust hos barn och förälder.
som har stort kontrollbehov och är Budskapet är att det kan vara roligt och
vana att styra och ställa. Övningar- tryggt att vara tillsammans. Sessionerna
nas syfte är att hjälpa föräldrar att ta bygger på det tidiga aktiva samspelet
vuxenledning och att hitta rätt krav- mellan barn och förälder. De är lekfulla
nivå. Barnet får träna på att stanna, och bygger på här och nu relationer.
stoppa på given signal. Man tränar
turtagning och att kunna vänta.
t

t
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Engagemang innehåller övningar
där man arbetar med emotionell kontakt, intoning och affektreglering.
Övningarna hjälper barnet till delad uppmärksamhet och acceptans.
Målet är att föräldern och barnet ska
känna sig bekräftade och sedda som
egna unika personer. Passar särskilt
för barn som har svårt med mentalisering, undviker kontakt och som
är rigida. Övningarna passar bra i
familjer där föräldern har en fastlåst
sorg. Ex på övningar: blåsa såpbubblor, titt-ut-lekar, sånger och ramsor.

För vilka passar Theraplay?

Metoden passar när föräldrar söker hjälp
i samspelet och/eller med anknytning
med sina barn. Det kan handla om barn
som är inåtvända och deprimerade såväl
som trotsiga och utagerande. Metoden
passar också för traumatiserade barn och
barn med olika diagnoser som autism,
ADHD, utvecklingsstörning och rörelsenedsättningar. Vi tycker att metoden
passar mycket bra på habiliteringen då
familjerna har stora behov av hjälp och
vi har en kombination av kunskaper om
funktionsnedsättningar och om den ökade risken för anknytningsstörning/sämre
samspel som kan uppstå mellan föräldrar
och barn när barnet har en funktionsnedsättning. Vi har också en allmän kunskap
om psykisk ohälsa och om ohälsa i kombination med funktionsnedsättningar.

Omsorg innehåller övningar som är
lugnande, tröstande, som ger omvårdnad och som möter de känslomässiga behoven. De här övningarna
får man vara försiktig med om föräldrarna har egna stora brister i föräld- Barnens åldrar brukar vara mellan 1-12
raförmågan, utifrån egna trauman. år. Vi kan också arbeta med tonåringar,
Passar för barn som är hyperaktiva, men då måste övningarna anpassas utiSENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2017

från den åldern. I arbetet med Theraplay
har vi upptäckt att även normalbegåvade
barn med samspelssvårigheter har behov
av lekar på relativt tidig emotionell nivå.
Ibland kan vi förvånas över vilken glädje
en 12-åring kan visa över enkla, basala övningar. Dessa familjer har haft det svårt
tillsammans under lång tid och ofta har
barnen och även föräldrarna känt sig misslyckade.
Ibland kanske det är föräldrar som genomgår den största förändringen och vi har
sett underverk vad gäller att göra det mest
opratbara pratbart. Föräldrar, som har
gått i annan traditionell samtalsbehandling och aldrig tidigare kunnat lyfta den
sorg, vånda och de mest förbjudna tankar,
har helt plötsligt kunnat sätta ord på det
svåraste och mest förbjudna. Vi tror att
Theraplay, med den accepterande hållning
som ingår i bemötandet och att vi kan dela
det svåra rent konkret med föräldern, bidrar till detta. Vi misslyckas ju också ibland med våra övningar, när vi försöker få
med barnet. Då kan vi uppleva det svåra
tillsammans med föräldrarna. Theraplay
präglas också av en mycket positiv anda,
som är välgörande i en behandling.
Theraplay är en terapeutisk metod och i
Sverige krävs det att man minst har en steg
1-utbildning i psykoterapi. Man kan förutom behandling av familjer arbeta med
barngrupper. Man kan även använda Theraplay som inspiration i annat familjearbete och i förebyggande arbete. Ibland räcker
det att man gör en Marschak-bedömning
och utifrån denna ger föräldrar råd.
T Inga Lundblad Danielsson
T Ulla Ader
Inga Lundblad Danielsson, leg. psykolog/
psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi E-post: inga.lundblad.danielsson@
vll.se
Ulla Ader är leg. psykolog/psykoterapeut
E-post: ulla.ader@vll.se
Båda certifierades i Theraplay 2009.
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Verksamhetsberättelse Bilaga 1
Verksamhetsberättelse Bilaga 1
SENIORPSYKOLOGERNA
Sveriges Psykologförbund
Resultat och balansräkning tiden 1/1 2016-31/12 2016
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från SP
Ränteinkomst avslutat konto RB

35 583:50
65 000:00
3:07

Summa

100 586:57

Utgifter
Styrelsen
Seniorpsykologen
Årsmöte
Porto och kontor
Andra yrkesföreningar
Regionerna
Diverse

8 343:00
55 787:00
13 532:85
1 390:60
0:00
2 519:00
0:00

Summa

81 572:45

Upplupna kostnader
Totalsumma
Förlust

19 386:00
100 958:00
371:88

Balansräkning

1/1 2016

31/12 2016

Tillgångar
Plusgiro

6 052:13

25 066:25

Kortsiktiga fordringar
Summa

6 052:13

25 066:25

Skulder och eget kapital
Upplupna kostnader för Seniorpsykologen nr 3
Betald 23/1 2017

19 386:00

Eget kapital
Summa skulder och eget kapital

25 066:25
5 680:25

6 052:13
6 052:13

Årets minskning av eget kapital

371:88

Uppsala 22/1 2017
Gunilla Eriksson
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Verksamhetsberättelse bilaga 2
Verksamhetsberättelse för Norra
regionen, Uppsala-gruppen 2016

Verksamhetsberättelse
2016 för Södra regionen

Seniorpsykologerna i Norra regionen, Uppsala-gruppen har
haft ett stabilt koncept de senaste åren, och nyheterna begränsar sig därmed till innehållet i de aktiviteter vi genomför. Vår
målsättning har varit att erbjuda medlemmarna, i hela länet,
ett vår- och ett höstprogram som går att känna igen men har
nyhetens behag i de enskilda programpunkterna. Vi vill upprätthålla kontakten med vår gamla psykologiska institution, bli
uppdaterade med dess senaste forskning och få veta hur våra
gamla studier och tidigare yrkesinriktning förhåller sig till det
nya som hänt. Vi vill göra intressanta studiebesök på gamla
och nya arbetsplatser och vill locka med både spännande föreläsare och aktuella temata. Vi spränger in programpunkter på
temat natur och kultur och är måna om att erbjuda den sociala
gemenskap som vårt gemensamma yrke och våra disparata arbetsuppgifter som psykologer inbjuder till.
Antalet medlemmar ökar stadigt och översteg under året
50-personersgränsen. Av dessa kommer mellan 8 och 18 medlemmar till aktiviteterna. Många nöjer sig med att ta del av programmet någon enstaka gång eller inte alls, medan andra deltar
mycket flitigt. Aktiviteterna som tidigare redovisats utförligare
i tidningen har under året varit:

Vårens program inleddes med en tankeväckande föreläsning
av professorn och psykologen Mats Fridell under rubriken
”Mellan tyckande och evidens” – reflektioner från en gammal
kursarrangör, terapeut och forskare kring hur vi tar tillvara
kunskap. Vidare arrangerades i mars i samverkan med Psykologihistoriska Sällskapet filmvisning om estradsamtalet – ”Psykologins roll vid högertrafikomläggningen 1967”.
I april höll leg psykolog Bertil Nordbeck en uppskattad,
forskningsbaserad och personlig betraktelse om ”Livet och åldrandet – reflektioner kring studier av 100-åringar”. Våren avslutades med majutflykt till Landskrona och konstutställning
om Nell Walden samt vandring i koloniträdgårdar.

I februari: Psykologiska behandlingar via internet för långvarig smärta och huvudvärk.
Seminarium med Monica Buhrman, fil dr, universitetslektor.
I mars:(Internationella kvinnodagen): Prefekt och jämställdhetsambassadör, Professor emerita och seniorpsykolog Marianne Carlsson om sitt arbete på Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap.

Hösten inleddes i september med utflykt till vackra Skarhults
Slott med lunch och den mycket uppskattade utställningen
“Älskare och älskarinnor” och i oktober talade leg psykolog
Kersti Ericsson initierat och engagerat om ”Familjegruppsarbete, medlararbete, dyslexi – tre områden jag fokuserat på under mina år som psykolog i skolan 1978-2015”.
I november hölls ett oerhört spännande och intressant föredrag av Ann Hildingsson, leg psykolog, under rubriken ”Äventyr inom rättspsykiatrin”. En mycket välbesökt jullunch med
god mat och trevligt umgänge hölls hemma hos seniorkollega
Anne De Laval Wipp i en stimulerande miljö av ljus och vackra
konstverk.
Årets samtliga arrangemang har varit väl besökta av mellan
15 och 25 medlemmar och i södra regionen gläds vi åt ett rejält
tillskott av nya medlemmar under året som gått.
För att läsa referat av de olika nämnda arrangemangen hänvisar vi till årets tre nummer av SeniorPsykologen som också
kan laddas ner från vår hemsida.

I april: Vad menas med dödshjälp och ska vi ha det? Argument
för och emot.
T Programgruppen Södra regionen
Föredrag och samtal med docent Margareta Sanner.
I maj: Brukstur till Söderfors och Strömsberg med lokal guidning och vid senare tillfälle vårlunch med födelsedagsbarn och
alla andra.
I juni: Segling på Mälarvatten med Hans-Olof Lispers båt.

Verksamhetsberättelse för Västerbottenregionen år 2016

Under 2016 har gruppen seniora psykologer i Västerbotten
I september: Sensommarvandring med guidning på Krusen- träffats till möten på Kafé Station i centrala Umeå. Mötena har
startat med lunch kl 12.45 och därefter enskild samling som
berg och samtal med nunnorna på Alsike kloster.
har avslutats senast kl 15.00.
I oktober: Uppdatering av kunskapen om KBT med leg psykoUnder vårterminen 2016 ägde fem träﬀar rum med följanlog, leg psykoterapeut, fil dr Anita Olsson.
Teaterbesök på Reginateatern ”Gula Grodan” med efterföl- de innehåll:
jande restaurangsittning.
I januari: Psykolog Åke Granberg berättar hur kvalitetssäkI november: Bedömning och behandling av män med ADHD ring av landstingsfinansierade psykoterapier genomförs med
bl.a. SASB.
och beroendeproblematik.
Leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr Berit Bihlar om sin
I mars: Samtal om flyktingsituationen.
avhandling.
I december: Traditionell jullunch med knyt.

I april: Lunchsamtal och planering av kommande årsmöte och
studiedagar i Umeå.

Vi har dock försummat att göra något av ett tänkbart 20-årsjubileum för föreningen! Det kanske kan framgå av nästa verk- 19 maj och 20 maj: Årsmöte och studiedagar i Seniorpsykologernas förening (se referat i Seniorpsykologen, 2016, 19, 2:4-6).
samhetsberättelse.
För programgruppen:

I juni: Vårlunch på Brännlands Värdshus.

T Hans Åberg
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Verksamhetsberättelse bilaga 2
Under höstterminen 2016 ägde fyra träﬀar rum med föl- effekter.
jande innehåll:
Vi gjorde ett besök på Göteborgs Konstmuseum i mars och
samlades till fika efteråt. I april berättade docent Birgitta WickI september: Uppstartslunch och samtal med psykologstuden- berg om Spädbarnet som anhörig till psykiskt sjuka.
ter och styrelsemedlemmen Benjamin Rask för Psykologiska
En utfärd i maj till Bohus-Malmön och Britt-Marie Ljung,
Föreningen, Umeå universitet (referat i Seniorpsykologen, 2016, där vår kollega Bengt Hedberg också bidrog med guidning,
19, 3:16).
avslutade vårens aktiviteter.
I oktober: Lunch och samtal utifrån aktuella frågeställningar. Hösten inleddes med ett besök på teater Atalante. Där såg vi
nyoperan ”Familjen” av Niklas Rydén.
I november: Psykologerna Ulla Ader och Inga Lundblad-DaI oktober talade psykolog Kent Nilsson om psykoser. Ole
nielsson berättar om sina erfarenheter av ”Theraplay för funk- Hultman berättade om familjevåld utifrån sin avhandling i
tionshindrade barn”.
november.
Hösten avslutades i december med en jullunch på John
I december: Visning av ”The Guitars – The Museum” och ef- Scott´s Palace vid Brunnsparken i Göteborg. Maria Ankarberg
terföljande lunch på Norrlandsoperan.
avtackades som medlemsansvarig och Ulla Davidsson välkomnades som ny medlemsansvarig från och med 2017.
Under vårterminen lades mycket engagemang och därmed
arbete inför Seniorpsykologernas årsmöte och studiedagar i För programgruppen
Umeå. Upplägget blev ett samarrangemang med Institutionen
för psykologi i firandet av psykologiämnets 50-åriga historia T Maria Ankarberg
vid Umeå universitet. Vi kände oss mycket nöjda med dagarna
och det gladde oss särskilt att vi fick så mycket positiv feedback
från deltagarna. Även medverkande föreläsare kände sig nöjda Verksamhetsberättelse
och vi gladde oss åt att få visa psykologprogrammens fina loka- 2016 för Östra regionen
ler på Psykologmottagningen och presentera verksamheten där.
Som inledning och avslutning på vårens och höstens program
Höstterminen började med ett uppstartsmöte tillsammans gör vi en utflykt eller ett studiebesök. Under 2016 har vi bemed ett 30-tal studenter vid psykologprogrammen vid Umeå sökt tre museer, Judiska museet, Tumba bruksmuseum och
universitet. Mötet var mycket inspirerande och givande från Moderna museet. Som utflyktsmål valde vi båtfärd med lunch
både studenternas och seniorpsykologernas perspektiv. Fortsatt ombord till Drottningholm med promenad i vacker barocksamarbete är under planering. Vi känner oss som en gynnad trädgård. Året avslutades med vår populära och sedvanligt
yrkeskår där ungdomarna, våra blivande kollegor är så intres- glada jullunch.
serade av våra erfarenheter och uppskattar våra samtal. Vi får ta
del av deras tankar och reflexioner kring en utbildning, som är Resterande program har utgjorts av föreläsningar. Under
året har följande teman förekommit:
så mycket bättre än vår och som ständigt förändras.
Under året har deltagarantalet vid varje träff varierat mellan
6-12 personer. Träffarna har upplevts mycket meningsfulla och
ger förutsättningar för att under lättsamma former ha pågående
kontakt med tidigare kollegor och seniorpsykologer. Träffarna
har varit mycket givande och diskussioner har förts omkring
hur vi vill träffas och använda gemensam tid samt hur balansera inbjudna gäster till spontana samtal med gemensam lunch.
Vi har under året haft tillgång till en lokal på Kafé Station,
vilket vi är mycket tacksamma för, men det är ingen garanti
att det kan fortsätta utan kostnad. Vi hoppas på ytterligare ett
år där!
Medlemsansvarig i Västerbottenregionen är Eva Sjöholm Lif.
T Programgruppen i Västerbottenregionen

t
t
t
t
t

Främlingsfientlighet och rasism. Föredrag från EXPO
om högerextrema organisationer.
Hur föräldrar med oro och ångest kan få hjälp för att
undvika att påverka sina barn, med doktoranden Johan
Åhlen som inledare.
Varför psykodrama? Inara Erdmannis berättade och
demonstrerade med oss som deltagare hur metoden används och fungerar som gruppterapi.
Anknytning och gudstro – med doktoranden Joel Gruneau Brylin som undersökt hur anknytningen kan påverka i trygga respektive otrygga livssituationer.
Samtal som förändrar – radiopsykologen Allan Linnér
berättade om hur det ser ut bakom kulisserna i studion.
Livlig diskussion!

Våra träffar har i genomsnitt besökts av mellan 15 och 25 personer per gång.

Verksamhetsberättelse 2016
för Västra Regionen

Övriga aktiviteter under året har varit deltagande i årsmötet i
Umeå samt redigeringsarbete med och arkivering av ”Seniorpsykologer berättar”. Vidare har vi arkiverat föreningens protoSeniorpsykologerna i väster samlas sista onsdagen varje månad koll och tidningar fram till 2015 i Psykologförbundets arkiv.
på Psykologiska Institutionen. Efter att ha fikat i cafeterian har
vi en föreläsning, som detta år handlade om mänskliga relatio- För Östra regionen
ner. Vid ett tillfälle varje halvår träffas vi kring något kulturellt
evenemang.
T Ulla-Britt Selander
I januari inledde Allan Bergman en diskussion om de introvertas betydelse i ett samhälle där alla vill höras och synas.
Professor Bo Johansson talade i februari om pensioneringens
SENIORPSYKOLOGEN NUMMER 1 - 2017
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Regionernas vårprogram 2017
Norra regionen/
Uppsalaavdelningen

Södra regionen

Västerbottenpsykologerna

Tisdagen 18 april
Liten salongsmusik med hemlig gäst
Den hittills hemlige gästen visar sig
vara Lennart Melin, prof emeritus och
jazztrumpetare, som tillsammans med
Hans Åberg, seniorpsykolog, amatöroboist och körsångare, berättar och bjuder på
skivor till kaffet.
Tid och plats: kl 14-16
Hemma hos Hans Å, Kälkvägen 3

Onsdagen 10 maj
VÅRUTFLYKT till Kullabergs fyr, Mölle hamn, Krapperups Slott (lunch) med
avstickare till Gerty Fredriksson och
fika hos henne i Nyhamsläge.
Tid: kl. kl 12-16

Seniorpsykologernas träffar startar med
lunch kl 12.45 på Kafé Station i centrala
Umeå och avslutas senast kl 15.00, om
inget annat anges.

Onsdagen 3 maj
Gemensam vårlunch på trivsam
Uppsala-restaurang.
Tid och plats meddelas senare

Fredagen den 5 maj
Efter lunch presenterar Linda Sundberg,
Programgruppen:
leg. psykolog och FD en studie utifrån ti-BST"IMJO NFEMFNTBOTWBSJH  teln ”Införandet av nya behandlingsmeto&MJTBCFUI"MNSPUI 
EFSJIÊMTPPDITKVLWÌSEFOoFOGBMMTUVEJF
"OEFST)BMMCPSH 
av hindrande och underlättande faktorer
Anna Lindström Chylicki, 046-14 96 68 på vårdcentral” .
Bertil Nordbeck, 044-24 18 44
(ÚSBO4LPHNBO
Fredagen den 2 juni
Vårlunch – Plats bestäms senare!
Programgruppen:
$ISJTUJOF"OEFSTTPO 
"OEFST'BHFSMVOE 
"OO.BSJF'SJTFOEBIM 
#SJUU8JCFSH 
britt.m.wiberg@gmail.com
Medlemsansvarig: Eva Sjöholm Lif,
 
eva.sjoholm@trasnidaren.nu

Tisdagen 23 maj
Segling på Mälarvatten. Vandring.
Programgruppen:
Gunilla Eriksson
Inga Hedberg-Sowa
Margareta Sanner
Hans-Olof Lisper
Hans Åberg, medlemsansvarig
IBOT!IBOTBCFSHTF 
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