
Människan i dagens samhälle slits mellan olika roller i tillvaron, där kraven på 
individens konkurrenskraft i arbetslivet ställs allt högre. Tempot i vardagen ökar i 
takt med den tekniska utvecklingen. Organisationer och näringsliv inser idag vilken 
potential personalen utgör och att fokus därmed bör läggas på dem för att nå ökad 
effekt. Mot denna bakgrund har behovet av arbetspsykologisk kunskap ökat.

Vilka är vi?
Arbets- och organisationspsykologer är en bred expertgrupp med kompetens som 
legitimerade psykologer och/eller som forskare inom området. Som leg psykolog har 
man en 5-årig utbildning och därutöver ett års handledd praktisk tjänstgöring med 
psykologlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Många psykologer utbildar sig vidare till specialist inom arbetslivets psykologi. 
Specialistutbildningen innefattar sex kurser samt en professionskurs och deltagande 
i ett specialistkollegium som löper över tre år. Därutöver krävs ett skriftligt arbete. 
Psykologförbundet utfärdar specialistbehörighet.

En del psykologer har forskarutbildning efter den femåriga psykologexamen och 
har därefter fortsatt inom den akademiska världen eller arbetar inom en rad olika 
områden i samhället med praktisk tillämpning av psykologisk forskning.

Arbetslivets

psykologer som arbetar med individer, grupper och organisationer i arbetslivet

psykologer



Var finns vi och vad gör vi?
InoM förEtAg och orgAnISAtIonEr; 

på strategisk nivå där vi utvecklar verksamhet, ledare, personalfunktion och/eller 
organisation och metoder.

i grupper och team med utveckling av kommunikation, samspel, beslutsfattande, 
feedback.

på individnivå med coaching för att öka prestationer och bidra till bättre hälsa 
och work-life balance.

som konsult/handledare där vi arbetar med rehabiliteringsärenden och med 
individuellt stöd till ledningspersonal och personal i organisationen.

som konsult där vi genomför rekryterings- och urvalsarbete, utbildar, gör säkerhets- 
eller ansvarsutredningar, ger stöd för karriärutveckling, bistår vid konflikthantering, 
deltar i förebyggande arbetsmiljöarbete och utveckling av tekniska system. 

InoM DEn AkADEMISkA värlDEn Där vI StöDjEr SAMhällEt MED;

forskning och undervisning
utveckling av ämnesområdet och expertkompetens till företag och 
organisationer.

Mer information finns på www.psykologforbundet.se


