
PSYKOLOGROLLEN
- VAD ÄR EGENTLIGEN EN

PSYKOLOG?

Psykologidagarna, 30 mars 2017

Jonas Olsson, leg. psykolog

jonas.olsson@uddevalla.se

jonas.olsson@psifos.se

jonas@utvecklingifokus.se





DAGENS SEMINARIUM

� Det utbildas idag allt fler psykologer, och psykologer etablerar 
sig inom allt fler verksamhetsområden. I takt med denna 
ökning av antal professionella, och professionella arenor, ökar 
också behovet av differentiering – och risken för professionell 
splittring. 

� Finns det något värde i att hålla fast vid en generell och 
sammanhållen psykologutbildning för psykologer?

� Finns det någon professionell ”kärna” som binder oss samma 
oavsett vilken verksamhet vi jobbar inom, oavsett vilket 
uppdrag vi arbetar utifrån? 

� Vad är i så fall den kärnan? 

� Om vi vill behålla en sammanhållen psykologprofession, hur 
kan vi på bästa sätt konceptualisera och föra fram denna?



DAGENS SEMINARIUM

� Eller:

� Det här blir ett långt seminarium där jag prövar 
en del tankar om psykologprofessionen…

� Växt fram mycket genom mina egna försök att 
utveckla och definiera fältet ”pedagogisk 
psykologi” som specialistområde för psykologer -
och psykologens roll i detta fält



DAGENS SEMINARIUM

� Vilka är ni?



AGENDA

� Bakgrund, kontext

� Utgångspunkt: risk för professionell splittring?

� Fråga 1: Finns det något värde i att hålla fast vid 
en generell och sammanhållen 
psykologutbildning för psykologer?

� Fråga 2: Om vi vill behålla en sammanhållen 
psykologprofession, hur kan vi på bästa sätt 
konceptualisera och föra fram denna? Dvs hur 
kan vi konceptualisera ”kärnan” i professionen?



UTGÅNGSPUNKT: RISK FÖR PROFESSIONELL

SPLITTRING?

Indikatorer:

� Fler yrkesverksamma, fler arenor          ökad 
differentiering



SPECIALISERING OCH DIFFERENTIERING

Klinisk vuxenpsykologi
Klinisk barn- och ungdomspsykologi
Psykologisk behandling/Psykoterapi
Neuropsykologi
Missbruks- och beroendepsykologi
Funktionshindrens psykologi
Hälsopsykologi
Forensisk psykologi
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”Specialiteter behöver vara en produkt av både 
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’samhällsintressen.”
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UTGÅNGSPUNKT: RISK FÖR PROFESSIONELL

SPLITTRING?

Indikatorer:

� Fler yrkesverksamma, fler arenor          ökad 
differentiering

� Internationell trend/mönster



OMVÄRLDSORIENTERING

� Danmark, Norge

� Danmark – flera kliniska specialiteter, arbets- och 
organisationspsykologi, ny pedagogisk specialisering 
(parallellt: PPR)

� Norge – flera kliniska specialiteter, två olika 
specialiteter inom arbets- och organisationsfältet, 
ingen inom det pedagogiska området (istället: PPT)

� Sammanhållen grundutbildning

� Små länder



OMVÄRLDSORIENTERING

� UK, USA

� UK 

Källa: HCPC
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OMVÄRLDSORIENTERING

� Australien



UTGÅNGSPUNKT: RISK FÖR PROFESSIONELL

SPLITTRING?

Indikatorer:

� Fler yrkesverksamma, fler arenor          ökad 
differentiering

� Internationell trend/mönster
� Ökat kliniskt fokus i PTP-krav från 

Socialstyrelsen
� Diskussion om vad som bör räknas som HoS i 

psykologarbete i skolan
� Internationell utbildningspraxis



UTGÅNGSPUNKT: RISK FÖR PROFESSIONELL

SPLITTRING?

Från Facebookdiskussion jan 2016:

� ”Om vi rör oss i den riktningen bör lärarhögskolorna börja 
utbilda (olegitimerade) skolpsykologer och tekniska 
högskolor och handelshögskolor ge utbildning av 
(olegitimerade) À/O- psykologer. Här kommer att krävas 
strategiska analyser av förbundet och andra.... Vart vill 
"vi" gå?”

� ”Kommer presumtiva handledare och verksamheter inom 
exempelvis skola/a&o/när det rör sig om PTP vid olika 
mottagningar som i exemplet ovan att vara mindre 
benägna att ta sig an PTP-psykologer (eftersom det kan bli 
en större utmaning att utforma tjänstgöringar som 
godkänns)? Kommer psykologer som söker PTP-tjänst 
undvika dessa verksamheter i större utsträckning…? ”



FRÅGA 1

� Är det här bra eller dåligt?

eller

� Finns det något värde i att hålla fast vid en 
generell och sammanhållen psykologutbildning 
för psykologer?



FRÅGA 1
� Finns det något värde i att hålla fast vid en generell och sammanhållen 

psykologutbildning för psykologer?

� Ja…? 

� Värdefullt att synliggöra och betona den gemensamma basen i psykologin som 
vetenskap, vilket också bör återspeglas i praxis

� Värdefullt att det förs kontinuerliga samtal mellan psykologer i olika 
verksamheter om synsätt och arbetssätt och forskningsrön som påverkar 
samtliga verksamheter

� Bra kunna röra sig jobbmässigt mellan de tre stora huvudområdena – klinisk, 
pedagogisk och organisation – (åtminstone initialt)

� Trend att psykologer i alla tre fälten i ökande grad rör sig mot en 
konceptualisering av respektive fält som får allt mer gemensamma huvuddrag 
– ett synsätt där man uppfattar kärnan i det egna arbetet som att arbeta med 
vetenskapligt förankrade och systematiskt strukturerade och utprövade 
metoder med ett tydligt praktiskt/pragmatiskt problemlösningsfokus



TRENDER I PSYKOLOGENS

PROFESSIONSUTVECKLING

� Göransson (1997) – Profession på väg

� Rigné (2002) – Profession, science and state –
psychology in Sweden 1968-1990

� Holmquist (2012) – En psykolog till alla! - en 
diskursanalytisk studie av den svenska 
psykologprofessionen 1990-2010



TRENDER I PSYKOLOGENS

PROFESSIONSUTVECKLING

Från Holmquist (2012), dvs 1990-2010:

� Från stor tonvikt på psykoterapi mot bredare spektrum av 
metoder och arenor, inriktning hälsa inte bara ohälsa

� 90-tal: 
- psykologkårens förhållande till den offentliga sektorns kris
- specialistordningen
- sammandrabbning kring psykoterapeutiska teoribyggen

� 00-tal:
- psykologernas relation till medierna
- den ekonomiska nyttan med psykologiskt arbete
- evidensdebatt



FRÅGA 1

� …”kärnan i…
arbetet… att arbeta 
med vetenskapligt 
förankrade och 
systematiskt 
strukturerade och 
utprövade metoder med 
ett tydligt praktiskt/
pragmatiskt 

problemlösningsfokus”



FRÅGA 1

� Finns det något värde i att hålla fast vid en 
generell och sammanhållen psykologutbildning 
för psykologer?

� Ja… 



FRÅGA 2

� Om vi vill behålla en sammanhållen 
psykologprofession, hur kan vi på bästa sätt 
konceptualisera och föra fram denna? Dvs hur 
kan vi konceptualisera ”kärnan” i professionen?

� (Förutsättning:

Det är en bra idé att behålla en sammanhållen 
generell psykologutbildning och en samlad 
psykologprofession ☺)



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� Såhär beskrivs ”yrket” på förbundets hemsida:

”Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans 
psykologiska utveckling, för att främja utveckling eller 
undanröja hinder för utveckling. De har en vetenskapligt 
grundad kunskap för att utreda eller behandla individer 
eller grupper av individer.

Psykologer har också kunskap att undervisa, handleda 
eller ge konsultation i psykologiska frågor till andra 
yrkesgrupper. I psykologens kompetens ingår kunskap om 
metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete.”



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� ”Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans 
psykologiska utveckling, för att främja utveckling eller 
undanröja hinder för utveckling.”

� ”Utveckling” – vad tycker Socialstyrelsen?

� Legitimation för hälso- och sjukvård



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� ”De har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda 
eller behandla individer eller grupper av individer.”



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� ”De har en vetenskapligt grundad kunskap för att 
utreda eller behandla individer eller grupper av individer.”

� Inga problem!



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� ”De har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda

eller behandla individer eller grupper av individer.”

� Vad psykologer i klinisk verksamhet sysslar med

� Pedagogisk verksamhet? Arbets- och organisationsfältet?

� Följs av uppräkning av andra möjliga arbetsuppgifter och 
kompetenser, MEN…

� Första stycket = kärnan



PSYKOLOG??
??

Samhällsuppdrag?

”Bota eller lindra effekterna av psykisk ohälsa”?

Vad säger högskoleförordningen?



HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

För psykologexamen skall studenten
� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om 
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse för yrkesutövningen,

� visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för 
utredning och åtgärd avseende individer, grupper och 
organisationer,

� visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar olika grupper och 
individer, såväl barn som kvinnor och män, och

� visa kunskap om relevanta författningar.



HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

För psykologexamen skall studenten
� visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
� visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra 

förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med 
inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,

� visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och 
utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom 
verksamhetsområdet,

� visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
� visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för 

utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta 
författningar dokumentera dessa, och

� visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda 
relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och 
frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av 
yrket och verksamheten.



PSYKOLOG??
??

Samhällsuppdrag?

”Tillämpad psykologi”?

LEGITIMERAD psykolog…

Tillämpad psykologi… för att bota eller lindra psykisk 
ohälsa?



INTERLUDIUM:
ANTONOVSKY OCH PSYKOLOGIN

� Salutogent – patogent; what’s the fuss?

� Antonovskys poäng: det spelar roll vad vi fokuserar på – sjukfaktorer eller 
friskfaktorer

� ”Om man tänker sig en flod som någon fallit i, så räddar man personen 
från att drunkna… Nästa steg är att man sätter staket runt floden och 
förhindrar att någon ska falla i… Det salutogena perspektivet innebär att 
man istället lär individerna att simma, i livets flod.” (Antonovsky 1991)

� Skolan – åtgärda, förebygga, främja

� Individens perspektiv eller organisationens perspektiv - hur bygger vi 
organisationer som skapar gynnsamma förutsättningar för att människor 
ska kunna simma

� KASAM – känsla av sammanhang
� Meningsfullhet, Begriplighet, Hanterbarhet



INTERLUDIUM:
ANTONOVSKY OCH PSYKOLOGIN

� Exempel – förändring elevvård – elevhälsa

…ur Guvå (2009): 

� ”Det är inte så mycket som har hänt, när det gäller förändring av arbetet 
mot barnen, man utreder sina barn som vanligt.” (psykolog)

� ”Förr var det i sjukt och friskt alltså… en aspekt till som man ibland har 
lyft fram från skolverket, att hälsa, vad betyder det för hälsan alltså, hur, 
vad vårt bemötande och klimatet hur vi hälsar på varandra i skolan har 
med hälsa att göra. Vad det är för processer vi stödjer, hur förbättrar vi 
klimatet så att fler barn mår bra på den här skolan. (psykolog)”

� ”Det här salutogena perspektivet som blir vägledande för vårt tänkande, 
vi skall fokusera på hälso- och friskfaktorer mer än att vårda det som 
redan har blivit sjukt och trasigt och stressat och så, utan vi skall 
fokusera på friskfaktorer och det som fungerar och stärka det och det 
tänket blir ju verkligen vårt uppdrag ihop med andra yrkeskategorier på 
skolan.” (kurator)



INTERLUDIUM:
ANTONOVSKY OCH PSYKOLOGIN

� Perspektiv / inriktning av insatser kontra utgångspunkt

� Utgångspunkt: vård, hjälpsökande individ, krav på 
diagnosticering = patogen utgångspunkt

� Utgångspunkt: skola, organisation, inget vårduppdrag = 
salutogen utgångspunkt

� Utgångspunkt ingen garant för perspektiv / inriktning av 
insatser

� …sätter dock gränser för hur mycket man kan arbeta med 
kontexten ur ett salutogent perspektiv



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 1:

� "Psykologen är expert på att tillämpa kunskap från psykologin 
som vetenskap för att hjälpa individer, grupper och 
organisationer mot ökad psykisk hälsa”

� Fördelar:

1) kan appliceras utan problem på psykologarbete i samtliga av de tre huvudsakliga 
verksamhetsområdena (och andra verksamhetsområden)

2) tar fasta på ”psykisk hälsa” vilket är tydligt relaterat till legitimationens fokus på 
”hälso- och sjukvård”, även om det också öppnar upp för att allt psykologer 
gör inte är ”vård”

3) är ”i tiden” i och med att det är en formulering som utgår från vad vi strävar MOT 
(hälsa) snarare än vad vi strävar FRÅN (ohälsa) - dvs formuleringen har ett 
salutogent fokus

4) tydligt fokus på tillämpningen vilket skiljer psykologen från den som bara läst 
psykologi som akademiskt ämne



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� Förslag 1, lång (akademisk) version:

� "Psykologen är expert på att tillämpa kunskap från psykologin 
som vetenskap, på ett systematiskt och vetenskapligt förankrat 
sätt, för att hjälpa individer, grupper och organisationer mot ökad 
eller bredare förankrad psykisk hälsa”

� Synpunkter?



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 1:

� "Psykologen är expert på att tillämpa kunskap från psykologin 
som vetenskap för att hjälpa individer, grupper och 
organisationer mot ökad psykisk hälsa”

� Fördelar:

1) kan appliceras utan problem på psykologarbete i samtliga av de tre huvudsakliga 
verksamhetsområdena (och andra verksamhetsområden)

2) tar fasta på ”psykisk hälsa” vilket är tydligt relaterat till legitimationens fokus på 
”hälso- och sjukvård”, även om det också öppnar upp för att allt psykologer 
gör inte är ”vård”

3) är ”i tiden” i och med att det är en formulering som utgår från vad vi strävar MOT 
(hälsa) snarare än vad vi strävar FRÅN (ohälsa) - dvs formuleringen har ett 
salutogent fokus

4) tydligt fokus på tillämpningen vilket skiljer psykologen från den som bara läst 
psykologi som akademiskt ämne



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 2:

� Övergå från att tala om ”utredning och behandling” till att tala om 
”utredning och intervention” som de mest centrala arbetsprocesserna 
i yrket

� ”Utredning” är inte problematiskt – så länge vi inte applicerar ett 
alltför snävt kliniskt fokus och tänker utredning = individutredning (i 
syfte att identifiera orsaker till individuellt lidande). Utreda kan 
psykologer göra på både individ-, grupp- och organisationsnivå, 
utifrån en mängd olika frågeställningar – men jag tror det är lugnt 
att säga att ökad psykisk hälsa nästa alltid står (eller bör stå) i fokus.

� ”Interventioner” kan också vara riktade mot individ, grupp eller 
organisation och ta avstamp antingen i identifierad ohälsa 
(behandling), i etablerad hälsa, eller i gråskalan däremellan 
(pedagogik, utvecklingsarbete). 



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
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KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 2:

� Övergå från att tala om ”utredning och behandling” till att tala om 
”utredning och intervention” som de mest centrala arbetsprocesserna i 
yrket

� ”Behandling” kräver en identifierad patient, dvs någon vi identifierar som 
”sjuk”. I vården är det en naturlig utgångspunkt – en individ söker hjälp 
(eller i undantagsfall – tvingas till hjälp), vi fastställer sjukdomen eller 
lidandets art och sätter sedan in adekvat behandling. I skola och 
organisation är det inte lika självklart att de interventioner vi arbetar 
med riktar sig mot någon som själv ser sig som ”patient”. Vi ska t.ex. inte 
göra elever i behov av stöd till patienter. Däremot kan vi genomföra 
strukturerade interventioner, som utgår från vetenskaplig kunskap i 
psykologi, med elevens behov i fokus, för att de ska röra sig i riktning mot 
ökad eller bredare förankrad psykisk hälsa snarare än djupare in i 
potentiell eller konstaterad ohälsa.

� Det gemensamma för våra interventioner, oavsett utgångspunkt, är att de 
bör vara förankrade i psykologisk teori och prövas systematiskt 
(vetenskapligt och/eller professionellt) utifrån målet ökad eller bredare 
förankrad psykisk hälsa.



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� Förslag 2:

Ökad eller 
bredare 

förankrad 
psykisk 
hälsa



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� Förslag 2:

� Övergå från att tala om ”utredning och behandling” till att tala om 
”utredning och intervention” som de mest centrala arbetsprocesserna 
i yrket

� Synpunkter?



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – psykologarbetets ”åttafältare”

� Ett sätt att grafiskt åskådliggöra psykologarbetets olika dimensioner

� Inspirerat av Gunilla Guvås ”fyrfältare” över olika synsätt på 
elevhälsans insatser, först publicerad 2009



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

� Förslag 3 – Guvås fyrfältare i original



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – den omarbetade fyrfältaren: psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – utvecklingar av psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – utvecklingar  av psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – den omarbetade fyrfältaren: psykologarbetets åttafältare
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� Förslag 3 – utvecklingar  av psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – den omarbetade fyrfältaren: psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – utvecklingar  av psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – utvecklingar  av psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?
� Förslag 3 – den omarbetade fyrfältaren: psykologarbetets åttafältare



KÄRNAN I PSYKOLOGPROFESSIONEN?

P.S. I diskussionen framkom följande:

� Inte helt okontroversiellt utgå från ”psykisk hälsa”

� Också viss diskussion kring huruvida ”ökad psykisk hälsa” är en bra 
term, då det kan tolkas som att det indikerar att ohälsa föreligger, vilket 
inte alltid är fallet. Formuleringen ”ökad eller bredare förankrad” 
kringgår denna invändning, menar de flesta, särskilt om den kombineras 
med en illustration av den typ som ges i bild 53 och 55.

� Termen ”expert” väcker också diskussion. Vill vi framhålla oss själva som 
”experter”?

� Även termen ”hjälpa” väcker diskussion. Är det en bra term? Vill vi 
framhålla oss själva som ”hjälpare”?

� Ett alternativt förslag formuleras: ”Den legitimerade psykologen 
tillämpar kunskap från psykologin som vetenskap  för att bidra till ökad 
psykisk hälsa hos individer, grupper och organisationer”

� Synpunkt på ”åttafältaren”: bör framgå att det finns många 
interventioner som psykologer kan utföra gentemot individer i en klinisk 
kontext (2:2) som inte kvalificerar som ”behandling”


