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Från vår ordförande 

Jag som i princip trodde att jag hade slutat att arbeta har under 
senaste månaden yrkesmässigt ställts inför ett problem som jag 
tidigare aldrig mött under mitt arbetsliv. En kvinna och en 
man som jag tidigare mött i skilda sammanhang under mitt 
och deras yrkesliv har kontaktat mig och bett om ett möte. 
Båda två var stressade på nivån näst intill utbrända. Bägge var 
deprimerade, ledsna, hade mängder av skuldkänslor och up-
penbart svårt att finna ord för att beskriva sin situation. Man-
nens hustru har Alzheimer sedan 5 år och behöver idag över-
vakas hela tiden och kvinnans man hade fått den ena mindre 
stroken efter den andra under de senaste 4 åren och har idag 
svårt att klara ens det mest basala. Båda hade ensamma skött 
om sina respektive, eftersom dessa nekats hjälp då bistånds-
handläggare från kommunen respektive kurator från vårdcen-
tralen varit hemma hos dem för att utreda hjälpbehovet. Såväl 
kvinnan som mannen förmedlar bilden av att ingen pratat med 
dem som anhöriga och båda sa att de ej orkar längre. Förhopp-
ningsvis kan jag vara ett stöd för dessa två personer att sortera 
i och ta itu med sin situation, även om jag tidigare aldrig mött 
just denna typ av problematik tidigare. Det glädjande i situa-
tionen är att dessa två söker hjälp för att kunna handskas med 
sina problem. Det jag funderar över är om de hade sökt och fått 
hjälp om det nu inte varit så att de tidigare i livet hade råkat 
på en psykolog som de uppenbarligen känt visst förtroende för 
och som de kunde ta kontakt med. Kommer att fråga dem om 
det innan vi avslutar vår kontakt.

Jag vill gärna avsluta med ett citat som tillskrivs Ingrid Berg-
man och som jag tycker är väldigt fint ”Att åldras är som att 
bestiga ett berg. Man blir lite andfådd men man får mycket 
bättre utsikt”

Gunvor

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 
3:2016 är 5 november.

Sitter i en ljuvlig försommargrönska en högsommarljum här-
lig kväll och skriver på det som skall publiceras i augusti. Då 
vet vi hur sommaren blev. Idag kan vi bara drömma, hoppas 
och ha en pirrande förväntan. Min drömsommar, vädermäs-
sigt sett, är varma dagar, lite svalare nätter och gärna en och 
annan regnskur nattetid. Det är idealvädret för att kunna kliva 
ut i en fräsch natur på morgonen, för att slippa vattna och för 
att kunna se fram emot en massa små trinda, gula kantareller i 
skogen under hösten. 

Detta att se framåt, ha förväntningar och att lockas av pro-
jekt säger stereotyperna i samhället att vi äldre inte gör. Istället 
är vi ”Föredettingar som hellre ser bakåt än framåt och som är 
kassa på teknik och inte kan lära oss nya saker.” Citatet är taget 
från en artikel i Trollhättans Tidning den 13 maj och kom-
mer från Annika Taghizadeh Larsson som är avdelningschef 
för NISAL, Nationella Institutet för forskning om äldre och 
åldrandet vid Linköpings Universitet. Hon har bl.a. forskat om 
normer i olika åldrar och i artikeln säger hon att hennes bild 
är att ålderism –åldersdiskriminering – är nästa stora fråga för 
DO. Sedan lagen mot åldersdiskriminering infördes 2009 har 
närmare 2000 anmälningar kommit in varav 54 % har rört 
arbetslivet. Forskaren håller med om att bilden av ”föredet-
tingar som är under avveckling” har allvarliga konsekvenser 
för såväl den enskilde som för arbetslivet i stort. Hon betonar 
dock att de stereotypa, sociala konstruktionerna som påverkar 
hur man betraktar och bedömer oss som är äldre kanske är 
allvarligast på det personliga planet. Återigen ett citat ”En bit 
upp i ålderstrappan ska man prata minnen och inte framtids-
drömmar, man ska inte springa på krogen eller klä sig urringat 
och i basebollkeps” för då är risken stor att man blir betraktad 
som patetisk!

Utifrån dessa tankar är det skönt att vara med i Seniorpsyko-
logerna och inte minst att delta i årets studiedagar i Umeå. Vi 
mötte där entusiastiska och engagerade forskare – referat från 
föreläsningarna finns på annan plats i tidningen – som åtmins-
tone hos mig väckte en massa tankar om framtiden och psy-
kologins möjligheter att bidra inom olika samhällsfunktioner. 
Vi umgicks med seniora kollegor som bl.a. fascinerat tog del av 
årets utexaminerade konstnärers utställning på Bildmuséet. En 
utställning som väckte många tankar och en förundran över 
hur motiv kommer till och hur den nya tekniken integreras i 
konsten. Vi var också på ”krogen” och njöt av en väldigt god 
middag och om jag inte minns fel så fanns det en och annan 
urringad klänning. Kommer dock inte ihåg någon baseboll-
keps men det jag minns var att vi definitivt inte var patetiska!

För att återgå till en seriösare ton. Ett riktigt stort tack till 
alla er i Umeå som låg bakom årets studiedagar. De var mycket 
intressanta och jag menar verkligen mina tidigare ord om att 
ni förmedlade en atmosfär av entusiasm, energi och samverkan, 
inte bara från forskarna utan också från er som region. 

Redan nu kan ni alla boka den 30 – 31 mars för nästa års stu-
diedagar. Psykologidagarna kommer då att återuppstå och vi, 
liksom flera andra yrkesföreningar, planerar för att samordna 
våra studiedagar och vårt årsmöte med dessa. Nästa år är det 
också 20 år sedan vår förening upptogs som en ”yrkesfören-
ing” inom Psykologförbundet och det känns bra att fira detta i 
Stockholm i nära kontakt med ett arrangemang som Psykolog-
förbundet anordnar. Har ni tankar om hur vi skall uppmärk-
samma våra 20 år så vill jag och styrelsen som vanligt gärna ta 
del av dem. 

Ordförande Gunvor Bergquist
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I detta nummer:

Att förbereda sommarnumret är annorlunda än att planera för 
de andra numren av tidningen. Vid deadline den 5 juli har det 
blivit semestertid och då är det svårare att få svar på mejl. Oron 
kan smyga sig på, kommer det att bli någon tidning när både 
layoutare, styrelsemedlemmar och tryckare är på semester? 
Men vi hittar varandra och mejlsvar dyker upp så småningom. 
Det behövs lite extra tålamod och detta parat med impulser att 
gå ut och göra annat i sommaren. Jag hade hjälp av de två första 
veckorna i juli. Då drog inte någon stark lust att gå ut i regn 
och blåst. Värre är det nu i denna härliga högsommarvärme 
när detta skrivs. 

Tidningen börjar med en resumé över studiedagarna och års-
mötet i Umeå, stimulerande och välplanerade dagar i trivsam 
samvaro med kolleger. Förutom att seniorpsykologerna var in-
bjudna att ta del av 50-årsfirandet av Institutionens för psy-
kologi vid Umeå universitet med flera intressanta föreläsare 
så fick vi kulturella upplevelser både i Skulpturparken och på 
Bildmuséet. Vi fick oss en tankeställare när vi vandrade runt 
bland skulpturerna i parken som tidigare var Umedalens men-
talsjukhus. Vi som gick runt är så pass till åren att vi alla min-
des horderna av patienter, klädda i de randiga pyjamasliknande 
kostymerna (som nu hängde som skulpturer) och som vallades 
på rastplatser. 

Så nog har psykiatrin förändrats, men i vilken riktning har ut-
vecklingen gått? undrar Bengt Hedberg som i ett debattinlägg un-
der Aktuell frågeställning oroar sig över den nutida psykiatrin med 
många gånger ett snävt diagnosticerande och därmed ofta medi-
cinering som enda behandling: Psykiatrins dilemma och myten om 
diagnosernas relevans och träffsäkerhet. Bengt som arbetat inom barn-
psykiatrin och drivit ett familjeterapiinstitut poängterar livserfaren-
heternas och de tidiga relationernas betydelse för vår psykiska hälsa. 
Hans inlägg påminner mig om när jag deltog i den 10:e världskon-
gressen i psykiatri, 1996, i Madrid. Förutom en feministisk propå 
för att bilda en sektion för kvinnors psykiska hälsa (vilket bl.a. resul-
terade i tidskriften: Archives of Womeń s Mental Health) så enades 
man om ett statement: psykiatrisk behandling skall aldrig enbart bestå 
av psykofarmaka utan skall i varje enskilt fall också omfatta psykologisk 
behandling/psykoterapi anpassad till person och situation. Hur har det 
blivit under dessa 20 år? Kanske kan det vara en liten motvikt till 
oron med den information som Anders Wahlberg gav på studieda-
garna i Umeå, att samhällets intresse för psykologisk kunskap och 
intresset att vända sig till psykologer med olika frågeställningar ökar. 
Förhoppningsvis kan detta leda till en utveckling av det psykiatriska 
omhändertagandet. Gärna en fortsatt diskussion i ämnet i nästa 
nummer av tidningen!

Hans Åbergs fängslande reflektioner under Mittuppslaget kring 
sitt yrkesliv som psykoterapeut och då framförallt som fo-
rensisk psykoterapeut i arbetet med våldsbehandling väcker 
många tankar, inte minst en ödmjukhet inför det nogsamma 
och tålamodskrävande psykologarbete som fordras för att bryta 
igenom hårt och tidigt igenmurade personlighetsmönster som 
lett till att våldet blir enda lösningen för att bryta sig loss ur 
den egna skammen och kränktheten. Hans har skickat med en 
dikt som avslutning på sin text som också ger tankar. Det tar 
tid med personlig utveckling, det krävs kunskap och ett seriöst 
utvecklingsarbete med sig själv som terapeut för att behandla 
dem som fastnat i sega, fastlåsta mönster. Och då riktas våra 
blickar mot förebyggande insatser, vad kan göras för att förhin-
dra att barn fastnar i destruktiva samspelsmönster?

Ett referat från mödra-barnhälsovårdspsykologernas nationella 
konferens i höstas fick inte plats i vårens tidning. Det passar in 
nu för att visa på vad som kan göras – och görs – förebyggande 
med mammor och pappor både före och just efter barnets fö-
delse, när ett barn riskerar brister i samspelet med en förälder 

SeniorPsykologen 2:2016
som inte mår psykiskt bra. Hur kan barnet få en första tid och 
en uppväxt som är ”good enough”. Och varifrån får vi resurser 
både till förebyggande insatser och till psykologisk behandling 
inom psykiatrin? Och detta i en global värld med allt kaos och 
utsatthet som drabbar så många, inte minst barn ute i världen. 
Men att gräva där vi står är något vi kan göra. Och då behövs 
vår psykologiska kunskap och den behöver utvecklas.

Då är det en lisa för själen med den enträgenhet som präglar 
mycket av psykologisk forskning. I det här numret får vi ta del av 
ytterligare Uppsalaforskning. Nazar Akrami tillsammans med Bo 
Ekehammar forskar på människors fördomar, en högaktuell forsk-
ningsfråga. Det är med tillfredsställelse som jag läser forskningsar-
tikeln Personlighet och Fördomsfullhet som är ytterligare ett exempel 
på att ingenting är en en frågeställning med ett enkelt svar. Kom-
plicerade och ofta samverkande faktorer finns bakom mänskliga 
beteenden.

Och slutligen delger vi varandra vad som hänt under våren och 
vad som planeras för hösten i våra regioner. Det är roligt att 
det strömmar in bidrag så att det bildas en kö. Och fortsätt på 
den vägen! Berätta gärna om en ny bok, kanske en kulturhän-
delse eller lyft en frågeställning. Och inte minst, välkomna ni 
medlemmar som bor långt från universitetsstäderna! Mycket 
tacksamt är bidrag från hela landet, inte endast där vi har re-
gionmötena.

God fortsättning på sensommaren önskar

Birgitta Rydén
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Studiedagarna och årsmötet i Umeå
Efter viss betänksamhet beslöt styrelsen ändå att lägga årsmö-
tet i Umeå, trots att det kändes långt att resa norrut och skulle 
det inte bli väldigt dyrt? Men en modig styrelse stod på sig 
(tack Britt Wiberg) och 15 seniorer kom flygande – trots rap-
porter om kyla och regn. 19-20 maj samlades knappt 30 se-
niorer på psykologiska institutionen Umeå universitet. Många 
studenter kom och pratade med oss, intresserade och nyfikna. 
De lyckades t.o.m. på en av våra kafferaster involvera oss i ett 
projekt, en studie i hur man upplever tredimensionella bilder.

Vi har fått många glada och värmande kommentarer om 
dessa dagar, något som känns extra roligt för oss som arrang-
erat och planerat. Ett par deltagare blev fast på Arlanda p.g.a. 
radarproblem och fick ansluta till middagen

Torsdagen den 19 maj
Mikael Henningsson, prefekt för institutionen, gav en upp-
skattad resumé och beskrivning av den i år 50 åriga psykologins 
utveckling i Umeå. Vi som var med i starten kunde konstatera 
att tiderna har förändrat psykologutbildningen! Vi kände oss 
nästan sugna på att börja om – men vi hade nog inte kommit 
in. Det var en entusiastisk prefekt med många idéer om hur 
psykologin bör komma in i andra ämnen i samarbete med så-
väl medicin som ekonomi. Han berättade att han har lyckats 
få anställa verksamma psykologer som experter/konsulter. De 
erbjuds en hygglig ersättning och kan medverka i utbildningen, 
något som uppskattas av både studenter och forskare.

Christine Andersson

Anders Wahlberg, Psykologförbundets ordförande, redogjor-
de för en del av förbundets verksamhet. Mycket arbete är inrik-
tat mot den stundande kongressen i höst, där bl.a. en utredning 
rörande organisering såväl på kansli som nationellt åter skall 
diskuteras, liksom yrkesföreningarnas benämning och mandat.

Ett annat område är specialistutbildningen som nu är inlem-
mad i tjänstemannaorganisationen. Förslaget är att överge de 
tre områdena, klinisk, pedagogisk och arbetspsykologisk, till 
förmån för mer detaljerade inriktningar, som t.ex. vuxenkli-
nisk, barnklinisk, forensisk, missbruks- och hälsopsykologi, 
pedagogisk psykologi, arbetspsykologi. Anledningen är att 
dessa benämningar ska bli lättare att förstå för arbetsgivarna. 
Ett projekt, som innebär att tänka på nytt sätt kring psykiatrin, 
har också påbörjats.

Ett tredje område är förberedelser för Psykologidagarna 
som planeras till 30-31 mars 2017 på Waterfront i Stockholm. 
En halv dag av dessa kommer att rikta sig till allmänheten. I 
samband med Psykologidagarna kommer stora psykologpriset 
att delas ut. Kansliet tar tacksamt emot förslag på föreläsare 
och keynote speakers. Vidare planeras för deltagande såväl i 
Almedalen som på bokmässan i Göteborg. Det senaste årets 
framgångar med en psykologscen kommer att upprepas. An-
ders påpekade att intresset för psykologi är utomordentligt 
stort och att psykologer tillfrågas i media i allt större omfatt-
ning. Han själv har f.ö. blivit ordförande för AkademikerAl-
liansens representantskap, också ett tecken på förtroende för 
psykologer. 

Ulla-Britt Selander

Britt Wiberg, docent och styrelsemedlem i vår förening gav 
en inblick i ett forskningsprojekt som hon är involverad i: ”Vad 
är tid? - Subjektivt tidsperspektiv med specifikt fokus på Swedish 
Zimbardo Time Perspective Inventoryy (S-ZTPI), som kan an-
vändas som ett komplement vid psykologisk bedömning, behand-
ling och rekrytering”. Presentationen var en sammanfattning av 

forskningen med syfte att ge en konkret upplevelse av hur den 
kan tillämpas. Alla deltagare fick ett exemplar av skattnings-
formuläret (S-ZTPI) samt rättningsmallen med uppmaning 
att själva gå igenom alla items och besvara dessa så uppriktigt 
som möjligt och därefter göra summeringarna utifrån de sex 
domänerna vad gäller tidsuppfattning. På så sätt skulle var och 
en bli medveten om sin egen tidsprofil! Något som väckte in-
tresse. För den intresserade så finns möjlighet att mejla Britt 
(Britt Wibergs e-postadress finns längst bak i tidningen) för att 
få PDF-filer av skattningsformulär, rättningsschema, artiklar 
i ämnet för att få veta mera. För mer djupgående beskrivning 
av forskningsprojektet hänvisas till Britt Wibergs artikel under 
Mittuppslaget i SeniorPsykologen 3:2015.

Birgitta Rydén

Professor Louise Rönnqvist presenterade sin och sina med-
arbetares forskning vid institutionen för psykologi vid Umeå 
universitet:”Sensomotorisk och kognitiv utveckling och avvikelser 
hos barn och ungdomar i riskgrupper: vikten av ökad kunskap ur 
ett neuro- beteendeperspektiv”
Forskningssamarbete vid Umeå universitet: Det finns ett forsk-
ningssamarbete mellan institutionen för psykologi och några 
andra enheter vid universitetet: institutionen för klinisk ve-
tenskap, pediatrik, institutionen för farmakologi och klinisk 
neurovetenskap, neurologi, radiologi, institutionen för sam-
hällsmedicin och rehabilitering, Umeå centrum för funktionell 
hjärnavbildning (UFBI), institutionen för integrativ medicinsk 
biologihandkirurgi och fysiologi.

Undersökningsgrupper: De barn som ingår i forskningen är 
barn som är födda prematurt, barn med CP-skador, barn med 
fetalt alkoholsyndrom, barn med autismspektrumstörningar 
samt barn med utvecklings- och funktionsnedsättningar. 

Syfte: Forskningen söker identifiera utvecklingsförändring-
ar i neurologiskt baserade och sensomotoriska och kognitiva 
funktioner och dessutom öka kunskapen om sambanden mel-
lan den tidiga sensomotoriska och kognitiva utvecklingen och 
hjärnans tidiga utveckling och avvikelser. Den avser också att 
undersöka sambanden mellan graden av funktionsnedsättning, 
förmåga till återhämtning, hjärnans plasticitet och effekten av 
träning/intervention, samt att befrämja livslång hälsa för dessa 
barn. 

Forskningen skall dessutom ge ökad kunskap inom ett antal 
områden bland annat genom att identifiera problem/riskfak-
torer under graviditet och i samband med födelsen samt ana-

Britt Wiberg föreläser
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lysera vårdbehov och identifiera riskmarkörer. Den avser även 
att undersöka samband mellan tidig hjärnskada och funktion/
beteende. Ett annat undersökningsområde är kopplingar till 
ärftliga och socioekonomiska faktorer. Ett syfte är att utveckla 
förfinade mät- och testinstrument. Det finns också ett behov av 
ökad kunskap som kan komma vård, skola, samhälle till godo. 
Att forska fram tidig relevant behandling och intervention som 
kan underlätta dessa barns utveckling är också en viktig upp-
gift.

Undersökningsinstrument/tester: rörelseregistrering, hjär-
navbildning (MRI/fMRI, DTI, SyMRI), neuropsykologiska 
test som WISC IV, motoriska test MovementABC & Late-
ralitetstest, tester av visuell uppmärksamhet; sidopreferenser; 
språkprocessande (Dichotic listening), Child behaviour check.

För tidigt födda barn. 6 % av alla barn i Sverige föds prema-
turt. Prematur: <37 GV (graviditetsveckor), moderat prematu-
ritet: 32-37GV, mycket prematur: 27-32GV, extremt prematur: 
<27GV. Hos barn födda med en födelsevikt mindre eller lika 
med 1500g utvecklar 5-10% cerebral pares, 25-50% har kog-
nitiva, beteende- samt uppmärksamhets- och socialiseringspro-
blem. Dessa barn kan ha svårigheter avseende omogna organ 
och sårbarhet hos hjärnan. Lungorna kan ha problem med 
syresättningen. Det kan finnas problem gällande hjärtat och 
blodcirkulationen, ductus problem. Svårigheter med närings-
upptag i tarmar är vanliga, likaså nedsatt immunförsvar. Det 
kan också finnas diffusa/fokala hjärnskador samt synproblem. 
Barnet kan även ha problem med förändrad miljö och stimule-
ring, tillväxt och näringsupptag. Mognadsgraden hos hjärnan 
samt typ och storlek av hjärnskada är avgörande för kliniskt 
utfall. Det är vanligt med hjärnskada på grund av dålig sy-
resättning, periventrikulära och intraventrikulära blödningar 
kan förvärra skada. Tidpunkten för skada är viktig: en skada 
som uppkommer före vecka 20 ger anläggningsmissbildningar, 
en skada under vecka 20-36 kan ge t.ex. ventrikulär och peri-
ventrikulär leukomacia (förstörelse av vit hjärnvävnad) i områ-
den kring ventriklarnas s.k. vita substans, en skada som orsakar 
ungefär 75 % av CP-skadorna. Efter vecka 36 blir det oftast 
skador på kortikala barken och basala ganglierna. 

Metodernas användbarhet: Att undersöka för tidigt födda barn 
är viktigt, då en för tidig födelse ökar risk för problem under 
senare utveckling, även hos barn utan känd hjärnskada. Pro-
blem som kan uppstå är sämre sensomotorisk koordination 
och kontroll, sämre balans, mindre tydlig sidospecialisering, 
generellt lägre poäng på IKmått/sämre kognition, sämre inlär-
ning och sämre inhiberingsförmåga/ADHD-problematik. Det 
finns även ett samband mellan hjärnvolym, födelsestatus och 
funktion.

Implikationer: Förbättrad hjärnavbildningsteknik/analys 
tillsammans med förfinade metoder för rörelseregistrering öpp-
nar nya möjligheter till ökad kunskap om konsekvenser av pre-
matur födelse. Detta leder till förbättrad identifiering av sen-
somotoriska och kognitiva avvikelser och därmed möjligheter 
att utveckla och sätta in tidig, relevant träning och behandling. 
Metoderna sammantagna innebär ett genombrott för att förstå 
hur barn med avvikande sensomotorisk och kognitiv utveck-
ling fungerar.

Resultat: Vissa resultat från forskningen redovisades. Det var 
bland annat intressant att se hjärnavbildningarna av skadade 
barn. Likaså den kinematiska rörelseregistreringen av barn 
med CP-skada, där resultaten förändrades efter motorisk trä-
ning. För närmare inblick i forskningsresultaten hänvisas till 
föreläsaren. Sammantaget var det en mycket givande och in-
tressant föreläsning.

Gunilla Eriksson

Årsmötet
Ordförande Gunvor Bergquist hälsade välkommen och Björn 
Svennerstam valdes till ordförande och Anders Fagerlund till 
protokollförare vid mötet. Ordföranden för föreningen Gun-
vor Bergquist omvaldes för ett år. Kjell Lindqvist, Birgitta Ry-
dén och Britt Wiberg omvaldes som styrelseledamöter för två 
år. Ulla-Britt Selander, Gunilla Eriksson och Lars Ahlin har 
ytterligare ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Re-
visorer är Hans-Olof Lisper och Margaretha Holmgren med 
Marianne Nilsson och Hans Åberg som revisorssuppleanter. I 
valberedningen ingår Brita Tiberg, Gerty Fredriksson och Ing-
rid Göransson med Anna Kylliki som suppleant.

Birgitta Rydén

Festmiddag och vandring i skulpturparken. Middagen 
serverades på kvällen på Bistro Le Garage i utkanten av f.d. 
Umedalens mentalsjukhus, numera ett vackert område med 
hälsocentral, skola och Bup i de markanta byggnaderna från 
det gamla sjukhuset, nu omgivna av en unik och världsberömd 
skulpturpark. Efter att ha avnjutit röding/lamm från Väster-
botten flanerade vi bland skulpturerna i parken. 

Christine Andersson

Fredagen den 20 maj 
Personlighet, allians och utfall i träningsterapier. 
Helene Ybrandt docent och legitimerad psykolog och psykote-
rapeut, PDT och Inga Dennhag, fil dr, leg psykolog och KBT-
terapeut delgav oss resultat från fyra studier där designen varit 
att fylla i frågeformulär vid 5 tillfällen under terapins gång. 
(Här ges en summarisk genomgång av föreläsningen).

Hur utvecklas alliansen mellan psykoterapeut och handle-
dare och psykoterapeut och klient? Spiller det över i parallella 
processer? Klienternas problematik var fr.a. ångest, depression, 
interpersonell problematik och självdestruktivt beteende. Kli-
enten söker kontakt via internet, alltid erbjuds ett intakesamtal 

Festmiddag och vandring i skulpturparken
Vi kröp in bland bokstäver i Jaume Plensas skulptur och kände ordens makt

Björn Wennerstam höll i ordförandeklubban
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och inget problem anses för litet. 
Resultaten visar att alliansen ökar över tid både visavis hand-

ledaren och klienten, men inte helt i takt. I relationen till hand-
ledaren märks en frigörelseprocess mot slutet och alliansen till 
handledaren bedöms att vara något sämre än den till klienten.

Vilka terapeutegenskaper utvecklas under utbildningen? 
Det finns kvalitativ forskning men få kantitativa studier, något 
man genomfört i Umeå. Man talar om healing involvement, 
construktive coping, varma känslor och terapeutens skicklig-
het som skattas som allt bättre med tiden och det märks en 
strävan att bli allt skickligare. Motsatsen är stressful involve-
ment och bristande coping. Man märker att självtvivel mins-
kar under tid. Vad gäller förändring hos klienterna så ser man 
förändringar bl.a. genom minskning av medicinbehov och 
som sig bör, störst minskning i senare delen av terapin.

Till sist studerades hälsorelaterade personlighetsdrag och al-
lians med frågan: förändras personlighetsdrag i terapin? Anta-
let i studien var 138. Det som förändrades under terapin var 
antagonism, impulsivitet, hedonism och negativ affektivitet. 

Besök på Psykologmottagningen knuten till psykotera-
peututbildningen vid institutionen.
Carin Vretsjö, leg psykolog och leg psykoterapeut, klinisk 
samordnare och huvudansvarig för mottagningen berättade 
först om och visade oss sedan runt på mottagningen. Den är 
Britt Wibergs livsverk enligt Carin. Kursen som alla studen-
ter går igenom heter Psykologisk behandling med tillämpning 
Psykoterapi. Det finns en handledarutbildning och utbild-
ningen i psykoterapi omfattar både PDT och KBT, 2 terminer 
PDT och 2 terminer KBT under terminerna 7-10 på psyko-
logprogrammet. Studenterna skriver klientrapporter på båda 
inriktningarna.

Vid Högskoleverkets utvärdering 2009 påpekade man den 
framstående utbildningsmiljön. Annonsering sker i press, vid 
vårdcentraler, psykiatrisk klinik och inom Studenthälsan, 400 
anmälde sig via internet, med 55 avhopp 2015. Det finns 4 
anställda legitimerade psykologer, 6 handledare i KBT och 8 
i PDT. Exklusionskriterier avseende klienter är alltför allvarlig 
symtombild. De flesta söker för stress, perfektionism, svag eller 
negativ självbild, dåligt självförtroende, nedstämdhet, ångest, 
oro, relationsproblem och negativa livserfarenheter. 90 studen-
ter finns till hösten och 120 klientnamn och noggrann förbere-
delse görs så att student och klient inte känner varandra.

Psykologmottagningen är en forskningsmottagning i samar-
bete med Göteborg, Lund och Växjö. Professionsträning med 
examination av färdigheter omfattar bl.a. att se på vilka möns-
ter man har, ett ickevärderande betraktande av sig själv. Stu-
denterna går i egen terapi hos privata psykoterapeuter. I början 
ges självkännedomsträning individuellt, sedan i grupp. Några 
studenter avbryter, några är relationellt-emotionellt svaga. 

Vid vår rundvandring på mottagningen imponerades vi av 
alla genomtänkta lösningar och av den arkitektoniskt vackra 
miljön. Från Britt Wiberg kommer följande kompletterande 
berättelse om hur mottagningen kom till och om den aktuella 
organisationen där: dåvarande prefekten på Institutionen för 
Tillämpad psykologi gav Britt uppdraget att bygga upp Psy-
kologmottagningen som startade ht 1989/vt1990 och som gav 
henne ”fria händer” i samarbete med Lokalförsörjningen vid 
Umeå universitet, Akademiska Hus, konstansvarig på Umeå 
universitet och Statens Konstråd för utsmyckningen av lokaler 
i offentliga utrymmen. Fototavlorna i samtals- och handled-
ningsrummen och rummens benämningar gjordes i samar-
bete med dåvarande intakeansvarig psykolog. Universitetets 
säkerhetsansvarige och institutionens IT-ansvarige var mycket 
behjälpliga i att utforma både internetlösningar och intranät-
lösningar (bl.a. journaldatabaser, betaldatabaser, minnesan-

teckningsplatser, videoinspelningssystemet) och naturligtvis 
samarbete med studenterna, personalen, kursledaren och psy-
koterapihandledarna. Alla samtalsrum är multifunktionella 
och används två förmiddagar i veckan för handledning i kur-
sen ”klientarbete” och då är inga klienter på mottagningen. 
Övriga tider arbetar studentterapeuterna där och kan ta emot 
klienter alla vardagar. Lördagar och röda dagar är stängda för 
klienter, men alla studenter har tillgång till PM alla dagar och 
under dygnets alla timmar och har nycklar och passerkort.  
Mer upplysning på PMs hemsida.

Birgitta Rydén

Bildmuséet på fredagen. Vi var väldigt nöjda när solen visade 
sig på fredagen. Även då hann vi med lite kultur och kunde visa 
upp Bildmuséet, en del av konstnärligt Campus vid Umeå uni-
versitet. Bildmuseets värd Karin Nordbrand mötte oss i muse-
ireceptionen och gav en visning av huset och presentation av tre 
aktuella utställningar: Charles och Ray Eames, Konsthögsko-
lans masterutställning och årets svenska bilderbok. Lunch in-
togs i trivsam samvaro tillsammans i Bildmuséets restaturang. 
När vi skildes åt satt styrelsen i solen utanför pittoreska hotell 
Pilen och såg rätt nöjda ut efter två intensiva dagar i Norrland.

Christine Andersson

 Bildmuséet vid älven

Studiedagar och årsmöte
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Forskning

Personlighet och Fördomsfullhet

Med fördomsfullhet menas de negativa attityder som personer 
i den egna gruppen (ingruppen) kan ha om personer i andra 
grupper (utgrupper). Senare forskning har kommit att definie-
ra fördomsfullhet som en nedvärdering av en grupp (utgrupp) 
jämfört med den egna gruppen (ingruppen). Det speciella med 
den senare definitionen är att den inte omfattar negativitet vil-
ket gör det möjligt att tänka sig att en person kan ha positiva 
uppfattningar om en grupp (t. ex. kvinnor) men ändå vara för-
domsfull mot kvinnor genom att konsekvent behandla dem 
med mindre positivitet jämfört med män. Lite mer generellt 
uttryckt handlar fördomsfullhet om varför vissa människor 
tenderar att ogilla vissa andra. Vår forskargrupp i Uppsala har 
sedan ett antal år tillbaka utarbetat instrument anpassade till 
en skandinavisk kontext för att mäta främst fyra typer av för-
domar: sexism (negativa attityder gentemot kvinnor), etnisk 
fördomsfullhet (negativa attityder gentemot invandrare), sexu-
ell fördomsfullhet (gentemot homosexuella personer) och för-
domsfullhet gentemot kognitivt handikappade personer. 

Ytterligare grupper som vi har undersökt i våra studier är 
äldre, överviktiga samt personer med alkoholrelaterade pro-
blem. Instrumenten har utvecklats för att ta hand om såväl 
explicita (medvetna, intentionella, långsamma) som implicita 
(omedvetna, automatiska, snabba som undersöks experimen-
tellt) kognitiva processer. De explicita måtten har framtagits 
genom skattningsskalor där man får bedöma dessa grupper i 
olika aspekter så att ett sammanfattande mått på negativitet 
kan erhållas. De implicita måtten har framtagits genom olika 
experimentella procedurer som ofta bygger på reaktionstider 
vid bedömning av personer från olika grupper och där man 
inte så lätt kan förställa sina svar (undersök dina egna attityder 
på: https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden). 

Generaliserad fördomsfullhet
I den tidigare forskningen om fördomsfullhet har det presen-
terats tankegångar om att fördomsfullhet är generaliserad över 
olika slags grupper. Om en person är fördomsfull gentemot en 
viss grupp (t. ex. invandrare) är det troligt att personen i fråga 
också är fördomsfull även mot andra utgrupper (t. ex. handi-
kappade personer). Intressant nog uppvisar folk även negativa 
attityder gentemot grupper som överhuvudtaget inte existerar 
(t. ex. Maotamy). Vi har prövat dessa tankegångar empiriskt 
genom att undersöka fördomsfullheten gentemot de grupper 
som ovan nämnts i ett stort antal studier. Det har då visat sig 
att det föreligger höga samband mellan dessa mätningar av 
fördomsfullhet gentemot de olika grupperna – den som är för-
domsfull mot den ena tenderar också att vara fördomsfull mot 
de andra. Genom att analysera detta sambandsmönster (genom 
faktoranalys) har vi också kommit fram till att sambanden kan 
förklaras med en enda faktor. Vi har benämnt denna faktor 
generaliserad fördomsfullhet. Våra studier och resultat återspeg-
lar tidigare tankegångar inom forskningen om att olika slags 
fördomsfullhet kan reduceras till en enda generell faktor.

Fördomsfullhet: Personlighets- eller socialpsy-
kologi? 
Varför är vissa människor mer fördomsfulla än andra? Fors-
kare är inte ense om svaret på denna fråga. Från psykologin 
ges det två principiellt olika svar. Det ena är baserat på per-
sonlighetspsykologi, där man menar att fördomsfullhet har sin 
förklaring i olika faktorer inom individen – personer med vissa 
personlighetsdrag är mer fördomsfulla än andra. Det andra är 
baserat på socialpsykologi, där man menar att olika yttre (so-

ciala) faktorer kan förklara fördomsfullhet, t.ex. grupptillhö-
righet, social identitet, social position och situationella faktorer 
(t. ex. sociala normer och sociala hot och osäkerhet). Medan 
personlighetspsykologiska förklaringar hade en stark ställning 
som förklaringsmodell tidigare inom forskningen om fördoms-
fullhet kan man nog påstå att olika socialpsykologiska model-
ler är vanligare idag. Det finns ytterst få studier där de olika 
förklaringarna har kombinerats.

Tidigare kända kopplingar mellan personlighet 
och fördomsfullhet
Om man ser till de personlighetsrelaterade förklaringarna har 
forskare redan tidigare funnit att auktoritärianism (authorita-
rianism som utgörs av traditionalism, underkastelse inför över-
ordnade, aggressivitet gentemot underordnade) uppvisar höga 
samband med fördomsfulla attityder. På senare tid har man 
också kunnat visa att social dominansorientering (huruvida man 
föredrar att relationen mellan sociala grupper är hierarkiska 
eller likställda) är starkt kopplad till olika typer av fördoms-
fullhet. Man kan ifrågasätta om dessa två aspekter är renod-
lade personlighetsfaktorer, som några socialpsykologer också 
påpekat, eftersom de är baserade på attityder till grupper och 
därmed snarare kan ses som sociala attityder eller sociala upp-
fattningar. Man skulle också kunna anse att de ligger på gräns-
linjen mellan personlighet och sociala attityder/uppfattningar. 
Med en distinktion som ibland görs mellan grundpersonlighet 
och ytpersonlighet skulle man också kunna säga att auktoritä-
rianism och social dominansorientering sannolikt tillhör den 
senare kategorin.

Grundpersonlighet och fördomsfullhet
Då man ifrågasatt om auktoritärianism och social dominans-
orientering kan ses som grundläggande personlighet har vi is-
tället fokuserat på den grundläggande personligheten som den 
bland annat kommer till uttryck i femfaktorteorin (’Big Five’) 
om personlighet. Denna teori, som sannolikt är den mest ac-
cepterade idag för beskrivning av personlighetsstrukturen, 
stöds av empiriska prövningar och pekar på att människors 
grundpersonlighet kan beskrivas genom fem övergripande fak-
torer: Emotionell stabilitet, Extraversion, Öppenhet för erfarenhe-
ter, Vänlighet, och Samvetsgrannhet. Dessa faktorer kan ses som 
grundläggande då de är relativt stabila över tid, relativt okäns-
liga för kontextuell påverkan, kan observeras redan i tidig ålder 
och har en betydande genetisk bakgrund. Vår forskargrupp i 
Uppsala var den första att påvisa systematiska och starka sam-
band mellan grundpersonlighet, mätt på basis av femfaktor-
teorin, och generaliserad fördomsfullhet. De starkaste (nega-
tiva) sambanden erhölls för faktorerna Vänlighet och Öppenhet 
för erfarenheter, vilket var förväntat med tanke på innehållet i 
dessa faktorer till stora delar berör mellanmänskliga relationer. 
Ju lägre värden man har i dessa faktorer desto högre grad av 
fördomsfullhet tenderar man att uppvisa. Genom att kombi-
nera personers värden på dessa personlighetsfaktorer kan man 
således göra en god prognos av personens generaliserade för-
domsfullhet. 

Grundpersonlighet, ytpersonlighet och för-
domsfullhet
Vi har också tittat närmare på relationen mellan ytpersonlighet 
(auktoritärianism och social dominansorientering) å ena sidan 
och fördomsfullhet å den andra. Till skillnad från vad som 
antagits från socialpsykologiskt håll har vi funnit på mycket 
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starka samband, vilket fått oss att dra slutsatsen att även auk-
toritärianism och social dominansoritentering har tydliga röt-
ter i grundläggande personlighet. Genom flera studier som 
behandlar orsakssamband har vi undersökt förhållandet mel-
lan grundpersonlighet, ytpersonlighet och fördomsfullhet och 
funnit att grundpersonligheten påverkar såväl auktoritärianism 
som social dominansorientering, vilka i sin tur ger upphov till 
fördomsfullhet. Det verkar således stå rätt klart att grundper-
sonligheten ligger bakom fördomsfullhet men dess effekt på 
fördomsfullhet medieras av det vi benämnt ytpersonlighet.

Vad förklarar mest av fördomsfullhet: Personlig-
hets- eller socialpsykologi?
Som vi inledningsvis påpekade finns det från psykologiskt håll 
två huvudsakliga modeller för att förklara individuella skill-
nader i fördomsfullhet – en baserad på personlighetspsykologi 
och en på socialpsykologi. Vi har i flertalet studier försökt be-
döma vilken av dessa förklaringar som betyder mest. Förutom 
de personlighetsfaktorer från femfaktorteorin som ovan beskri-
vits har vi använt olika typer av socialpsykologiska variabler. 
En del har utifrån social identitetsteori (en socialpsykologisk 
teori) varit kopplade till personernas grupptillhörighet (t. ex. 
man/kvinna) och grad av identifikation med gruppen man 
tillhör, medan andra varit kopplade till situationsfaktorer (t. 
ex. socialt hot och osäkerhet, social norm) och där studierna 
utförts med experimentell metodik. I samtliga fall har vi funnit 
att de personlighetspsykologiska faktorerna har förklarat mer 
av personernas fördomsfullhet än vad de socialpsykologiska as-
pekterna gjort. Men vi har också funnit att om man samtidigt 
tar hänsyn till både personernas personlighet och de socialpsy-
kologiska aspekterna kommer man personens fördomsfullhet 
närmare än om man bara tar hänsyn till en av dessa faktorer. 
Man skulle därför kunna säga att en integrerad modell med 
både individens personlighet och de socialpsykologiska aspek-
terna ger den bästa förklaringen till uppkomsten av individu-
ella skillnader i fördomsfullhet. I en senare studie har vi också 
kunnat visa att fördomsfullhet kan delas i två komponenter, 
en gemensam och en specifik. Vi kunde påvisa att medan den 
gemensamma är starkt rotad i individens personlighet är den 
andra knuten till individens grupptillhörighet (t. ex. kön). 

Sammantaget visar våra studier ett starkt stöd för att fördoms-
fullhet har sin grund i både personlighet och sociala faktorer. 
Detta innebär att personlighets- och socialpsykologer inte 
längre behöver ”bråka” om att det är bara den ena eller den 
andra som kan förklara fenomenet. På sätt och vis har detta 
konsekvenser för samhället och människors vardag. Här kan vi 
säga att åtgärder mot fördomsfullhet bör riktas mot såväl socia-
la som individbaserade faktorer, inte bara den förstnämnda. Ett 
dystert facit i sammanhanget är det faktum att, efter alla sats-
ningar och medvetandegörande världen över, har vi inte lyckats 
utrota fördomsfullhet som fenomen. Beror möjligen detta på 
att vi har glömt eller inte vågat tro att det beror på faktorer 
inom individen? Fenomenet och dess inte sällan katastrofala 
konsekvenser gör att vi behöver titta på faktorer som vi hittills 
lyckats undvika att se under en ganska lång tid. Vår forskning 
är förhoppningsvis ett steg i denna riktning.

Nazar Akrami och Bo Ekehammar

Nazar Akrami är fil dr och docent, knuten till fors-
kargruppen The Personality and Social

Psychology Group vid Institutionen för psyko-
logi, Uppsala universitet och Bo Ekehammar är

professor emeritus vid Uppsala universi-
tet, Institutionen för psykologi.

Forskning/Av intresse 

Rekommenderad läsning:
Akrami, N., Ekehammar, B., & Bergh, R. (2011). Generali-

zed prejudice: Common and specific components. Psychological 
Science, 22, 57-59.

Akrami, N., Ekehammar, B., Bergh, R., Dahlstrand, E., & 
Malmsten, S. (2009). Prejudice: The person in the situation. 
Journal of Research in Personality, 43, 890-897.

Akrami, N., Ekehammar, B., & Yang-Wallentin, F. (2011). 
Personality and social psychology factors explaining sexism. 
Journal of Individual Differences, 32, 143-160.

Bergh, R., Akrami, N., & Ekehammar, B. (2010). Social 
identity and prejudiced personality. Personality and Individual 
Differences, 48, 317-321.

Bergh, R., Akrami, N., & Ekehammar, B. (2012). The per-
sonality underpinnings of explicit and implicit generalized pre-
judice. Social Psychological and Personality Science, 3, 614-621.

Ekehammar, B., & Akrami, N. (2007). Personality and pre-
judice: From Big Five personality factors to facets. Journal of 
Personality, 75, 899-926.

Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M., & Zakrisson, I. 
(2004). What matters most to prejudice: Big Five personality, 
social dominance orientation or right-wing authoritarianism? 
European Journal of Personality, 18, 463-482.

Föreningen Seniorpsykologerna.
I samband med att Psykologförbundet fyllde 60 år 2015 bidrog 
vår förening med en kort historik om Seniorpsykologerna

Historik
•	 Konstituerande möte mars 1996
•	 1:a årsmötet oktober samma år i 

samband med Psykologstämman
•	 1997 upptogs Seniorpsykologerna som 

yrkesförening inom Psykologförbundet
•	 1998 gavs första medlemsbladet ut, embryo 

till tidningen SeniorPsykologen
•	 1:a Studiedagen 1997 

 Som inledning presenterades resultat från en arbets-
grupp inom förbundet under rubriken ”Överföring av 
kunskaper och erfarenheter mellan seniorer och andra 
psykologer” 
 Studiedagar har sedan hållits varje år ibland i sam-
band med Psykologidagarna och fram till 2005 oftast i 
Stockholm 
 Sedan 2006 har föreningen haft studiedag/kompe-
tensutvecklingsdag i samarbete med de Psykologiska 
Institutionerna på olika platser i landet. 2015 i Lund 
och 2016 i Umeå med möjlighet att ta del av aktu-
ell forskning vid de psykologiska institutionerna

•	 En central styrelse  
Ansvarar för tidningen 
Remissorgan 
Seniortelefon

•	 5 regioner  
Medlemsmöten oftast 1 gång per månad 
Föreläsningar/diskussioner/andra aktivite-
ter som refereras i SeniorPsykologen kom-
mer så alla medlemmar i landet till del

Gunvor Bergquist utifrån ett underlag av Ingrid Göransson
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Av intresse

Psykologihistoriska Sällskapet

Årsmöte hölls i Linköping.
Styrelsen består i stort med skillnaden att Psykologförbundets 
representant, Stefan Jern lämnar efter inte mindre än femton 
års insatser. Ett stort tack! I Stefans ställe inträder i styrelsen 
Örjan Salling, välkänd f.d. förbundsdirektör, professionsansva-
rig med mera. 

”Skolpsykologins vision och verklighet”
I samband med årsmötet hölls ett seminarium där bland andra 
Gunilla Guvå, Ingrid Hylander och Ingela Palmér medverkade 
under mycket stort intresse från hela sextio deltagare. Semi-
nariet filmades och vi räknar med att återkomma med en vis-
ningsbar film så småningom.

Filmvisning planeras i Uppsala under hösten 

Filmen om Psykologins roll vid högertrafikomläggningen 1967 
är tänkt att visas i samband med höstens styrelsemöte.

Verksamhetens villkor
Sällskapets ekonomiska grund utgörs av årsavgifter från fem-
tiotalet medlemmar samt ett antal organisationer, för närva-
rande:
•	 Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
•	 Institutionen för psykologi, Umeå universitet
•	 Psykologiska institutionen, Linköpings universitet
•	 Sveriges Psykologförbund
•	 Anders Risling AB
•	 Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för 

psykologi, Karolinska Institutet
•	 Psykologiska institutionen, Lunds universitet

I övrigt bedrivs arbetet helt ideellt och vi välkomnar fler med-
lemmar med hänvisning till vår ständigt uppdaterade hemsida 
www.psykologihistoriska.se Där tar du del av våra olika arrang-
emang, anmäler dig som medlem och mycket annat. 

Lars Ahlin

Kvinnors och mäns arbetsvillkor

Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet har un-
der våren haft öppna mini-föreläsningar på ABF i olika ämnen. 
Vid ett av dem redovisade professor Magnus Sverke en kun-
skapssammanställning rörande kvinnors och mäns arbetsvill-
kor. Detta utifrån ökande sjukskrivningar, särskilt för kvinnor. 
Materialet man arbetat med är en sammanställning av ett stort 
antal tidigare rapporter om ohälsa. Fokus har lagts på att stu-
dera hur organisatoriska förhållanden och psykosocial arbets-
miljö kan förklara ohälsan och om män och kvinnor reagerar 
olika på dessa förhållanden.

Man konstaterar att det i grunden inte är någon skillnad 
mellan män och kvinnor när de arbetar i samma typ av organi-
sation och under samma psykosociala förhållanden. Den skill-
nad som finns mellan dem och som innebär att kvinnor har en 
högre grad av ohälsa, beror på att kvinnor oftare befinner sig 
i en ogynnsam arbetsmiljö i arbetsuppgifter med lägre status, 
lägre lön, otrygg anställning, underbemanning, för höga krav, 
mindre möjlighet till självbestämmande och kontroll. Män har 

oftare det motsatta förhållandet. De män som befinner sig i 
ovan beskrivna ogynnsamma situation har samma höga grad 
av hälsoproblem som kvinnorna.

Rapporten i sin helhet kan läsas i Kunskapssammanställning 
2016:2 Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisa-
toriska faktorer och social arbetsmiljö för arbets- och hälsorelate-
rade utfall. Arbetsmiljöverket. (Finns på nätet).

Ulla-Britt Selander

Psykologförbundet har fyllt sex-
tio år. Är du lika gammal eller 
äldre skall du läsa detta!

Det är fint att vara Senior!
Seniorskap äger många fina värden. Erfarenhet och mognad 
ger värdefulla perspektiv. I Psykologyrket utvecklas man oftast 
kontinuerligt, som ett kvalitetsvin som bara blir bättre med 
åren. 

Vi vill gärna se dig som fyllt sextio som medlem om du inte 
redan är det. Man behöver inte vara helledig pensionär för att 
gå med. Nej, vi ser i stället värdet av att möta det ofrånkomliga 
avslutet på yrkesutövningen tidigt, i faser där man etablerar sig 
som just senior psykolog och står väl rustad med bibehållna so-
ciala och kollegiala kontakter. Seniorpsykologerna erbjuder just 
detta. Du får nära kontakter och den rikstäckande tidningen 
SeniorPsykologen. Telefonrådgivning vid behov. 

Vi har också roligt och att göra saker ihop med kolleger värnar 
både hälsa och välbefinnande!

Seniorpsykologer i Sveriges psykologförbund vill påverka ut-
formning och utveckling av psykologens roll som senior och 
värnar om seniorernas yrkesidentitet. I föreningen samlas vitt 
skilda yrkes- och kunskapsområden som ger ökad bredd och 
nya dimensioner åt seniorlivet. Samtidigt glöms inte de sociala 
kontakterna mellan medlemmarna bort.

Seniorpsykologernas uppgift är att:
•	 Skapa kontakt mellan medlemmar liksom med yrkes-

verksamma kollegor
•	 Verka för att medlemmarnas kunskaper och erfarenhet 

tas till vara
•	 Verka för att medlemmarna fortsatt får möjlighet att 

följa utvecklingen inom psykologyrket
•	 På uppdrag av förbundsstyrelsen genomföra utredning-

ar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda 
av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor

Välkommen!

Så här anmäler du dig:
http://www.psykologforbundet.se/Profession-Yrkesfragor/Yrkesfo-
reningar/Seniorpsykologerna/Bli-medlem/

Styrelsen för Seniorpsykologernas förening
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Psykiatrins dilemma och myten om diagnosernas
relevans och träffsäkerhet.
Sedan jag skrev boken ”Vad har du varit med om? Om rädsla, 
utsatthet, skam och skamlöshet” (2013), har mitt intresse för att 
fördjupa förståelsen för den psykiska ohälsans utveckling för-
stärkts. Jag har därför ägnat lång tid till att sammanfatta dels 
tankar om psykiatrins utveckling över tiden och dels samman-
fatta den psykodynamiska idétraditionen i något som håller på 
att leda fram till en ny bok, där dessa skeenden beskrivs om än 
något översiktligt så ändå på ett sammanhållet och belysande 
sätt. 

Intrycket är, att debatten tystnat bland kliniskt verksam-
ma terapeuter, trots ständiga rapporter om hur den psykiska 
ohälsan ökar, särskilt bland unga människor. Den pågående 
nedmonteringen av psykodynamiskt inriktade behandlingsme-
toder, med hänvisning till kraven på diagnostik och evidensba-
serade metoder har påtagligt förskjutit behandlingsinsatserna 
mot en ökande medikalisering och kortare KBT terapier. Har 
denna attitydförändring också påverkat viljan och kanske ock-
så orken till att ifrågasätta denna pågående trend? I denna ar-
tikel är några axplock framtagna i ett försök att skapa debatt i 
dessa vitala frågor. 

Psykiatrins ambition förefaller alltid ha varit att bli accepte-
rad som en medicinsk vetenskap. Så länge intresset begränsas 
till organiskt verksamma faktorer för att förstå psykisk ohälsa 
och neuropsykiatriska tillstånd är ambitionen lovvärd. När in-
tresset förskjuts mot att inbegripa människors livsproblem och 
förklara olika tillstånd och sammansatta känslor med psykia-
triska diagnoser tydliggörs psykiatrins dilemma på ett avslö-
jande sätt. DSM-manualen har t.ex. ökat i omfång från 137 
sidor 1952 till 885 sidor 2015. Nya diagnoser växer fram och 
man har också lyckats tänja diagnosernas omfång så att allt fler 
beteenden, tillstånd och känslor kan rymmas under en aktuell 
diagnos, vilket ökar på möjligheterna för människor att känna 
igen sig i de olika diagnoserna och betrakta sig som psykiskt 
sjuka. (”Jag är bipolär, jag är deprimerad, jag är en ADHD, en 
fobiker, en Asberger, en borderlinepersonlighet,” etc.). 

Det tycks numera räcka med en psykiatrisk diagnos för att 
fånga en människas livsberättelse och med diagnosen ges också 
en fingervisning om vilken åtgärd som krävs för att bota den 
som blivit psykiskt sjuk, vilket oftast innebär någon form av lä-
kemedel. Med en psykiatrisk diagnos på mänskliga livsproblem 
har man dels lyckats individualisera problematiken och dels 
frånhända sig möjligheten att se individen i sitt livssamman-
hang. När detta på ett betydligt enklare sätt kan sammanfattas 
i en sjukdomsdiagnos, förefaller det bli av sekundär betydelse 
att försöka förstå oftast svårbegripliga symtom, tillstånd och 
beteenden som uttryck för människans evolutionärt nedärvda 
och vägledande affekter, som omvårdnadssystemet eller andra, 
av olika skäl, inte har kunnat tona in i och reglera på ett till-
räckligt bra sätt. När psykiatrin som genom ett trollslag kan 
erbjuda läkemedel, som sägs kunna råda bot på tillståndet, är 
risken stor, att psykiatrin förblindas av sin egen strävan att ka-
tegorisera mänskliga livsproblem i psykiatriska diagnoser och 
genom sjukdomsförklaringar uppnå status likvärdig med den 
medicinska disciplinen.
 
De psykiatriska behandlingsmetodernas gemensamma ideo-
logi och nämnare skulle kunna sammanfattas med försök till 
att reglera till synes obegripliga affektiva tillstånden till en 
mer hanterbar nivå. (Hankning, svängstolar, överrasknings-
bad, långbad, sänglägesbehandling, tvångströja, bältning, 

insulincomabehandling, lobotomi, ECT, isolering, psyko-
farmakologi). Idén att symtomatologin skulle kunna ha med 
individens uppväxtsituation att göra har varit och är av un-
derordnad betydelse och anses stundtals enbart vara uttryck 
för en slags flummighet och omöjlig att med evidensbaserade 
metoder vetenskapligt bevisa, trots mångåriga och omfattande 
forskningsrapporter världen över, som visar på utsatthetens och 
sociala missförhållandens betydelse för psykisk ohälsa.

Ur den psykodynamiska idétraditionen har mängder av 
kunskaper om betydelsen av det mellanmänskliga samspelet 
åskådliggjorts bl. a. genom de grundläggande och omfattande 
kunskaperna inom utvecklingspsykologin. För att knyta denna 
traditions kunskaper till en i dagarna aktuell frågeställning om 
isolering av 9 – 10 åriga barn i syfte att reglera dessa barns 
svårhanterliga affekter, måste man fråga sig vad dessa barn har 
varit med om. Min gissning är, att de är försummade barn, som 
inte beretts möjlighet till en känslomässig anknytning till de 
omvårdnadspersoner de varit hänvisade till och att de i detta 
mellanmänskliga samspel lidit brist på möjligheten till såväl 
intoning som reglering av de vägledande affekterna. I bästa fall 
kan denna upprörande behandlingsmetod hjälpa till att väcka 
de frågor som behöver diskuteras för att bättre förstå den psy-
kiska ohälsans bakomliggande orsaker. De primära frågorna 
borde vara: 

Hur har anknytning till föräldragestalterna varit och hur har 
man inom omvårdnadssystemet lyckats tona in i och reglera det 
växande barnets evolutionärt nedärvda och vägledande affek-
ter? Vilket är individens tydligaste anknytningsmönster idag 
och vilken uttrycksförmåga och inlevelseförmåga framkommer 
i det affektiva samspelet? Har det funnits förutsättningar för 
utvecklande dialoger mellan barnet/den unge och föräldrarna? 
Det är i det mellanmänskliga samspelet som möjligheterna ges 
till begripliggörande av affekterna. Intoning, förståelse, härbär-
gering och reglering behöver ske så att barnet förstår, att för-
äldern har förstått vilka affekter som barnet uttrycker och att 
barnet också förstår, att det är meningsfullt att uttrycka sig och 
att det efterhand både kan förstå och reglera sina egna affekter.

Vilka följderna blir för en växande människa, som inte givits 
möjligheten att lyssna till, lita på och via intoningen få hjälp 
att reglera affekterna och därigenom som ung eller vuxen, på 
ett nyanserat sätt, få möjlighet att ta ett fördjupat ansvar för 
sitt affektiva liv, är frågor som inte ryms inom den diagnos-
tiska kulturens begränsande angreppssätt. Man borde fråga sig 
hur tillbakahållna eller obearbetade affekter kan komma till 
uttryck hos såväl barn som vuxna, som är bärare av otrygga 
eller än värre desorganiserade anknytningsmönster. Hur har 
det affektiva samspelet sett ut i dysfunktionella familjer, där 
möjligheterna till utvecklande dialoger är starkt begränsade?

Varje barn borde beredas möjligheter till kontinuerligt ut-
vecklande dialoger med sina omvårdnadspersoner, vilket inne-
bär att också deras anknytningsmönster och förmågor till 
adekvat affektintoning och affektreglering blir uppmärksam-
made i symtomatologin. Frågorna är ytterst relevanta att ställa 
som motvikt till vilken diagnos en utsatt människa kan tänkas 
ha. Diagnosen kan förföriskt reducera individernas egna livs-
berättelser till kategorier, som enligt ett psykiatriskt synsätt ger 
indikationer om vad det är för fel i hjärnan på människor, d.v.s. 
vilken kemisk obalans som föreligger i hjärnan på den växande 
eller vuxne människan. När budskapet om att ett läkemedel 

Aktuell frågeställning
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kan rätta till denna obalans, behöver den utsatte inte fundera 
över sitt liv och det sammanhang som han/hon lever i, utan 
kan nöja sig med att konstatera, att ”jag har blivit sjuk” men jag 
kommer att ”bli frisk” tack vare detta undergörande läkemedel. 

Psykiatrin har lyckats med konststycket att reducera sam-
mansatta och oftast, om inte obegripliga så svårbegripliga, till-
stånd/symtom/beteenden till en enda diagnos och kan lägga 
hela skulden på den utsatte, samtidigt som han/hon skuldbe-
frias genom att bibringas uppfattningen, att det beror på en 
kemisk obalans i hjärnan som medicinen kommer att rätta till. 
På samma gång kan ”den sjuke” få veta, att han/hon förmod-
ligen behöver medicineras livet ut. De frågor som torde uppstå 
inom många människor som får en ”förlösande diagnos och en 
undergörande medicin” kan ändå vara: ”Vad är det för fel inne 
i huvudet på mig? Har det som jag varit med om i mitt liv inte 
påverkat mitt sätt att vara? Har alla de känslor av att ha varit 
utsatt, inte varit omtyckt eller älskad, som inneburit så mycken 
rädsla, ledsenhet, ilska, skam, ensamhet och kanske t o m självs-
avsky inte någon betydelse för hur jag uppfattar mig själv i för-
hållande till min omvärld? Eller är det så att jag redan från mitt 
livs början haft biokemiska obalanser i hjärnan som gör att jag 
känt mig så konstig och utsatt och fått dessa obehagliga och 
svårbegripliga symtom, som gör att jag beter mig så konstigt?”

Har utvecklingen av ett individualiserande synsätt tillsam-
mans med en skicklig marknadsföring av psykiatriska läke-
medel fått oss att tro, att lösningen på våra livsproblem kan 
rättas till genom att tillföra läkemedel, som i sin tur rättar till 
de kemiska obalanser som sjukdomsdiagnosen är ett uttryck 
för. När Ingrid Carlberg i sin bok Pillret (sid. 221) hänvisar 
till några DSM-kritiker, som frågar sig om den checklista som 
lanserats för att diagnostisera psykiska störningar skulle kunna 
vara ”läkemedelsbolagens pipeline in till de mentala sjukdo-
marnas oljefält”, är det lätt att inse vilka mäktiga krafter som 
ligger bakom lanseringen och psykiatriseringen av människors 
livsproblem och värdet för bolagen att transformera dessa till 
psykiska sjukdomsdiagnoser, som kan botas med psykiatriska 
läkemedel. 

När behandlingspersonal i desperation isolerar unga männis-
kor i syfte att reglera deras affekter, förtydligas psykiatrins fokus 
på reglering av affektiva tillstånd. Förmågan att förstå och tona 
in i vad som försiggår har gått förlorad. Det är idag svårt att 
tänka sig en mer förtvivlad återvändsgränd, men kan här tjäna 
som en påminnelse om tidigare återvändsgränder manifeste-
rade i ovan påpekade tidigare beprövade metoder, varav några 
fortfarande är i bruk, men numera är psykofarmakologin den 
metod som användes mest.

Ursprungsmodellen för all mänsklig utveckling mot vux-
enhet borde vara barnets tillitsfulla relation till sina föräldrar 
(omvårdnadspersoner). Med det synsättet förändras fokus mot 
en fördjupande förståelse av relationernas betydelse för den psy-
kiska hälsan/ohälsan och bort från idén, att psykisk ohälsa fö-
reträdesvis kan förstås som kemiska obalanser i hjärnan. Med 
relationsperspektivet blir det också mer relevant att arbeta mot 
återupprättandet av förtroendefulla relationer med ett mer 
spontant utbyte i det affektiva samspelet. Det skulle innebära 
större förståelse för och ansvarstagande för det egna livet och 
därigenom en tilltro till hjärnans egen förmåga att av egen 
kraft rätta till eventuella kemiska obalanser. 

Den första åtgärden måste inte vara att tillföra läkemedel för 
att rätta till en tänkt eller konstaterad kemisk obalans i hjär-
nan. Om man förmår lita på relationernas betydelse och ta 
kunskaperna inom utvecklingspykologin på större allvar, skulle 
en större försiktighet vid förskrivningen av läkemedel till både 
barn och vuxna bli möjlig och man skulle bidra till att män-
niskan själv tog mer ansvar för sin livssituation.

Bengt Hedberg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Specialist inom klinisk psykologi
 

Aktuell frågeställning
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Mittuppslaget

Att arbeta med våld – om forensisk psykoterapi – 
Reflexioner om ett psykologiskt yrkesliv

Visst minns ni historien om den pensionerade stinsen?
- Där gick det ett tåg. Det ger jag fan i.
- Där gick det ett tåg igen. Det ger jag också fan i.

Är det tänkbart som starkt engagerad klinisk psykolog, med 
specialinriktning på våldsbehandling, när väl pensionen infun-
nit sig, att strunta i de nya formerna som våldet tar sig och som 
överväldigar oss? Näthat, grooming, masskjutningar, hatbrott, 
hedersrelaterade livsinskränkningar, systematiserade organ-
stölder, sexuella trakasserier i skydd av folkmassan? Nej, det 
går inte att slå ifrån sig. Men min poäng är att det inte heller 
är nödvändigt att göra det. Med väl förankrad kunskap om 
våldets natur behöver ingen, framför allt inte behandlare och 
andra som professionellt ska möta våldet, stå handfallen inför 
våldets variationer. Det finns ett hållbart övergripande tolk-
ningsmönster.

Som psykologer är vi ganska privilegierade. I alla fall i vissa 
avseenden. Vi har en rejäl grundutbildning med oss, och sedan 
för oss livet, samhällets omdaningar och vår egen drivkraft till 
en mängd skilda utmaningar, uppgifter och upplevelser.

I mitt fall hade jag med mig både en teologisk och en psy-
kologisk grundutbildning. Jag hade befunnit mig i universi-
tetsvärlden i närmare trettio år, på ungdomshem och i arbete 
med familjebehandling i sammanlagt tiotalet år, och sedan i 
individuell psykoterapi inom S:t Lukas också i tiotalet år. Tänk 
att då vid precis fyllda 50 få vara med om en radikal vändpunkt 
i mitt yrkesliv!

Det var när den förste förövaren av våld trädde in i mitt sam-
talsrum. Kunde jag det här? Naturligtvis inte, trots att jag hade 
hållit på med varianter på psykologi i tjugo-trettio år, relations-
psykologi i olika former i femton-tjugo och psykoterapi i en 
tio-femton år. Men jag hade nog förutsättningar för att lära 
mig, visade det sig. En grundläggande psykodynamisk psyko-
terapigrund och en bred erfarenhet.

Det blev en stark upplevelse att märka att jag kunde återan-
vända nästan all psykologisk och terapeutisk utbildning och 
erfarenhet jag hade samlat på mig: barn- och ungdomspsyko-
logi, familjerådgivning och relationspsykologi, kris- och trau-
makunskap, debriefing, konflikthantering och handledning på 
institution, kultur- och religionsaspekter, kvinnopsykologi och 
könsrollsfrågor. Precis som alla andra psykologer, terapeuter 
och kuratorer hade jag dittills nästan enbart ägnat mig åt den 
som utsatts för trauma och svåra uppväxtförhållanden. Men nu 
förstod jag att den psykologiska kunskapsmassan kunde till-
lämpas även på den som skapar traumat, på utövaren av våld, 
särskilt på mannen som hade gjort illa kvinnan i sin relation.

Nu när jag precis har fyllt 70 blir jag lite ödmjuk igen. Vad är 
det jag inte har hunnit med? Nu först som pensionär har jag 
haft tid att ta del av många arbetsfält som varit nya för mig. 
(Blir man förresten någonsin pensionär som psykolog?) Tänk 
vad många infallsvinklar på psykologiskt och terapeutiskt ar-
bete som mina kolleger har hunnit med! Och hur unik är då 
forensisk psykoterapi, det specifika kunskapsområde som blev 
mitt?

Efter denna personliga inledning vill jag pröva just den frå-
gan, det speciella med psykologisk våldsbehandling. Först av 
allt förefaller själva begreppet vara nytt, både på svenska och 
på engelskt/amerikanskt språkområde. Det finns ’drogbehand-

ling’, ’kristerapi’, ’fobiträning’ etc. men inte ’våldsbehandling’. 
Sannolikt kommer sig detta av att våld i sig inte har varit intres-
sant nog för terapeuten utan ansetts vara orsakat av något an-
nat, av större intresse. Våldsbehandling däremot ställer våldet 
i sig i fokus. Att ’arbeta med våld’ använder prepositionen på 
ett nytt sätt.

Forensisk psykologi och särskilt forensisk psykoterapi har heller 
inte varit etablerade begrepp i skandinavisk terminologi mer 
än ett par decennier, till skillnad från hur det har varit på kon-
tinenten. Därför håller kunskapen, kurserna, litteraturen och 
institutionerna som odlar detta kunskapsområde fortfarande 
på att konsolidera sig i Sverige, medan forskningen dessvärre 
låter vänta på sig i vårt land.

Om än inte särskilt spridd och accepterad, finns det ändå en 
bred teoretisk bas om våldets mekanismer, dess uttrycksformer 
och konsekvenser som vägleder till ett specifikt förhållningssätt 
gentemot våldsutövaren. För att arbeta med våld fordras näm-
ligen kunskap om våld. Det går att veta något om våld, våldets 
mekanismer och psykologiska funktion, liksom dess effekter 
på både den utsatta, vittnet och utövaren själv. Det vore yrkes-
mässigt ohederligt, kontraindicerat och rentav farligt att starta 
våldsbehandling utan denna specifika våldskunskap. Det for-
dras också särskild kunskap om relationsvåld, eftersom den har 
specifika kvalitéer för alla inblandade. Därtill fordras kunska-
pen om att arbeta med våld. Det är ingenting som förmedlas i 
grundutbildningen och ingenting som psykologen blir kompe-
tent för per automatik. Det är inte bara mod utan kunskap som 
fordras för att våga prata om våld, att fånga upp symptomen på 
våld, att genomföra samverkans- och säkerhetsplanering och 
att känna till vilka insatser som fungerar

Våld är i så hög grad en manlig uttrycksform. Därför fordrar 
såväl våld i nära relationer som annat våld dessutom av behand-
laren en könsmaktsförståelse och en egen våldsbearbetning.

Då för tjugo år sedan, stod jag som klassiskt skolad psykolog och 
psykoterapeut inför ett antal utmaningar som jag naturligtvis 
inte kände till. Men behandlarens starka förändringsambition, 
att bidra till att våldet stoppades och inte återkom, tvingade 
både behandlare och behandlad att ompröva sin samhälls- och 
människosyn, sin kvinno- och manssyn och synen på metod 
och på relationen mellan behandlaren och den behandlade. 
Många av arbetselementen från traditionell psykoterapi gick att 
känna igen, men de faktiskt verksamma mekanismerna för per-
soner dömda för våldsbrott medförde att vissa element betonas 
mer och andra mindre. Jag gör här en summarisk genomgång:

Att utforska våldet ger psykoterapeuten en påtaglig nyfiken-
het som smittar av sig på våldsutövaren. Det dröjer inte många 
sessioner förrän klienten har integrerat konceptet med att vilja 
och behöva lära mer om sitt eget våld.

Behandlaren blir mer fokuserad eftersom våldet står i cen-
trum, mer aktiv och frågande än som vanligen förväntas av en 
psykodynamiker. Ordet ’våld’ har väl tagits i parternas mun ett 
trettiotal gånger bara under första samtalet.

Det blir mindre regression, mindre avvaktande och färre tolk-
ningar än vanligt. Följdfrågorna, bekräftande och de valide-
rande kommentarerna kommer mer frekvent. Tolkningarna är 
inte den centrala terapeutiska interventionen.

Våldet är ofta en konkret fysisk handling, med påtagliga yttre 
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konsekvenser. Det gör våldet pratbart. Därför präglas behand-
lingen av större öppenhet och mindre mystik kring det behand-
lade stoffet. Det blir ofta mycket konkreta situationer, med små 
rollspel och dramatiseringar för att tydliggöra våldets konkreta 
natur.

Psykoterapi i alla dess former ska vara strukturerad. Mot 
strukturen kan sedan avvikelser och tolkningar göras, utveck-
ling kan avläsas. Men genom att våld är ett allvarligt brott mot 
strukturerna – det innebär genuin oordning, då måste våldsbe-
handlingen vara om möjligt än mer strukturerad. Tider måste 
hållas, avtal uppfyllas, och inga överraskningar, maktmissbruk 
och mentala övergrepp får äga rum. Behandlingen kommer att 
präglas av att strukturerna återskapas. Det blir lugnt och tryggt 
att gå i våldsbehandling.

Teoribasen upplevs märkligt nog mer levande än i traditio-
nell psykologi och psykoterapi. På ett 45-minuterspass hinner 
de väsentliga byggstenarna i teorikonstruktionen om våld att 
levandegöras. (Jag hänvisar då gärna till Per Isdal: Meningen 
med våld, som ger en så tydlig ram för våldsbehandlingen och 
som bidrog till att han fick Stora Psykologpriset i Norge 2011).

Svåra utmaningar ligger i att våldet inte är en privatsak utan 
har drabbat en annan part, eller en tredje part. Dessa andra 
parter är påtagligt närvarande i rummet, om än inte rent fy-
siskt. De har rätt att fordra att våldet upphör och inte riskerar 
att återkomma. Rättssamhället har också sina krav på en fram-
gångsrik behandling. Därför blir utvärdering, återkoppling 
och rapportering en integrerad del av behandlingen.

Spännande är när barndomsberättelsen, en klassiker för oss 
psykoanalytiskt präglade, kommer i ett nytt ljus. Inte att vandra 
igenom barndomen i sig utan att relatera den till våldet. Att 
’våldsrelatera’ blir därmed ett nytt psykoterapeutiskt begrepp, 
att ställa skeendena i relation till det våld som förekommit.

Det är specifikt att våldsbehandling inte utförs i ett slutet 
rum utan i hög grad utgörs av ett samarbete. Det förutsätter 
kolleger, ibland i samma rum, det fordrar handledare, biblio-
tek, kurser och fortbildning, det fordrar ett mycket nära och 
förtroendefullt samspel med de andra inblandade parterna så-
som polis och socialtjänst, hälso- och sjukvården, skolan, hem-
met och inte minst de utsatta och bevittnande parterna som 
har farit illa.

Det har inte rått någon tvekan om att våldsbehandling är 
etiskt och emotionellt påfrestande genom att den berör den egna 
personen och egna värderingar. Till skillnad från andra psyko-
logiska uppdrag som man kan få genom livet, har våldet krävt 
en egen målsättning, att ta ställning mot våldet, för en våldsfri 
tillvaro både för personen i terapistolen mittemot, för dennes 
anhöriga och för mig själv. 

Allt detta har jag självfallet utvecklat i den nyutkomna hand-
boken: Åberg, H.: Arbeta med våld – Vägledning till psykologisk 
våldsbehandling (Studentlitteratur 2014).
Och till sist ett citat som jag tagit med i min bok:
”Finns det något mer spännande än att forska på sig själv?!” ut-
talat av en man i behandling. 

Jag nämner gärna några titlar som har varit avgörande: 
Isdal, P.: Meningen med våld. (Stockholm: Gothia förlag 2001).
Råkil, M. (red): Menns vold mot kvinner – behandlingserfaringer 
och kunnskapsstatus. (Oslo, Universitetsforlaget 2002).
Partanen, T.: Interaction and therapeutic interventions in treat-
ment groups for intimate violent men. (University of Jyväskylä 
2008).
Byttner, K. & Engström Pedersen, S.: Faktorer som förändrar. 
Om psykoterapeutiskt behandlingsarbete med patienter dömda för 
våldsbrott. SAPU 2005.

För att återknyta till starten, vad har läsaren av dessa reflexioner 
för egna erfarenheter av psykologisk våldsbehandling eller från-
varo därav? Kan vi fortsätta samtalet om vad man hinner och 
inte hinner med under ett psykologiskt yrkesliv?

Hans Åberg
 

leg psykolog, leg psykoterapeut
tidigare verksamhetsansvarig vid Mansmottagningen mot våld 
i Uppsala

PS
En dikt till långsamhetens lov, från min tid på S:t Lukas, där vi 
hyllade den långsamma förändringen:

MOGNAD
Jag är den sista bilden 
i en nyss avslutad serie.

Framkallningen sker just nu
men redan på detta stadium
kan man skönja
en viss grumlighet i bilden.

Från experthåll meddelas det
att det är ovisst om bilden kan bli
mycket bättre.
Dock finns klart uttydbara fläckar
i vänstra hörnet
som inger hopp.

Framkallningen går emellertid 
mycket sakta.
    Lennart Glans
    Hudiksvall

DS
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Mödra- och barnhälsovårdspsy-
kologernas nationella konferens 
hösten 2015 (2).
Mäns psykiska hälsa efter barnets födelse – scre-
ening av depression hos män 
Mhv-bhv-psykologen, fil.dr. Pamela Massoudi berättade om 
Kronobergsstudien – EPDS (Edinburgh Postnatal Depression 
Scale) med pappor efter barnets födelse. Egentlig depression 
konstaterades hos 1,3% av männen, lätt depression hos 6,1% 
och ångestsymtom hos 6,3%. Hos 11% fanns samsjuklighet 
mellan ångest och depression. Faktoranalys visar vissa skill-
nader mellan kvinnor och män, EPDS fångar upp mer av oro, 
ångest och olycklighet – generell psykisk ohälsa – hos män 
(jmf det engelska begreppet: distress). Det kan också handla 
om PTSD. Endast 6 av 47 pappor med depression eller ångest 
kopplade sitt tillstånd till nuvarande livssituation. 

Vissa faktorer föll ut: problem i parrelationen, låg utbild-
ning, tidigare depression, två eller fler stressfyllda händelser i 
närtid och mindre stöd av partnern. Det fanns koppling till 
arbetslöshet, bristande stöd från andra, partnerns depression, 
för mycket press i arbetssituationen och flera barn. Att barnet 
var fött för tidigt, att man hade annat modersmål än svenska 
och hur länge man varit hemma med barnet hade betydelse. 

Vilka pappor ville ha hjälp? De med egentlig depression var 
få, flera med ångest och oro ville ha kontakt, några nappade på 
internetterapi. De flesta vände sig till partnern, till familj och 
vänner. Några ville inte tala med någon utomstående. 

Forskning om delad föräldraledighet 
Monica Lidbeck, mhv-bhv-psykolog och doktorand vid psy-
kologiska institutionen i Göteborg, presenterade en av sina stu-
dier om att dela föräldraledighet. I nutid är pappornas uttag 
24,8% och 13% av paren delar lika. Par som delar förhandlar 
mera och det är färre separationer. Tydliga konfliktområden är 
vardagen med barnet, vem barnet väljer att leka med och för-
delning av VAB – hemma med sjukt barn. Mäns individuella 
inkomst väger tyngre än den samlade, lägst uttag i grupperna 
ekonomiskt svaga och bland män som tjänar mest.

Vissa begrepp har forskats kring: paternal involvement, pa-
ternal responsibility, omsorgsrationalitet – emotionellt och 
praktiskt omhändertagande – jämte långsiktig planering. Vad 
händer i familjen då man delar? Vad vill man uppnå? Det finns 
studier på spädbarnets avkodning av ansikten som visar att 
denna blir mer lika mellan pappas och mammas ansikten när 
de delar lika. Men det är viktigt att det är bådas beslut att dela 
föräldraledigheten. 

Teman som analyseras: Hur är det att dela – att skifta? Idea-
len överstiger motstånden vid processen att skifta – båda vill 
ha en lika nära relation till barnet; mamman överlåter ansvar 
och kontroll så pappan får chans att ta hand om barnet (släp-
per taget). Inskolning behövs vid skiftet när den andre – oftast 
pappan – ska ta över. Det gäller att ta hela ansvaret för barn och 
omsorg vilket leder till förståelse för varandras vardag. Pappor 
bearbetar att känna sig ”good enough” och räcka till. 

Amning och existens: moderskap, sårbarhet och 
ömsesidigt beroende vid inledande amning 
Lina Palmérs grundfråga i sin doktorsavhandling är: Varför 
frågar ingen kvinnorna själva vad de tycker om att amma? 
Fyra delstudier undersöker: inledande amning inom contex-
ten ”tidig hemgång från BB”; stora inledande svårigheter med 
amningen; amningsberättelser som kan förklara existentiella 
innebörder av inledande svårigheter; att förstå varför kvinnor 

fortsätter amma trots svårigheter. 
Kvinnorna ville amma, de upplevde det först som en kropps-

lig prestation som övergår till förkroppsligad relation till barnet 
– en existentiell utmaning med balanserande mellan att se sig 
som mjölkproducent, ge sig hän men härda och ut, söka be-
kräftelse och bära hela ansvaret för barnets näring. Inledande 
amningssvårigheter gav en existentiell vilsenhet med konstant 
kamp med krossade förväntningar, förlorad tid för närhet, 
känslan av att vara oduglig för barnet och att tvingas exponera 
sig själv. Kvinnan känner sig annolunda, tror att hon är ensam 
om problemet och vågar inget säga på BVC. 

Den kvalitativa studien avslöjar en existentiell sårbarhet och 
ambivalens: vill kvinnan amma? vill hon för att andra förvän-
tar sig det ? Hon känner avsky mot amning med aversion mot 
bröst och mjölkprodukter. Relationellt finns ilska mot barnet, 
svårigheter i parrelationen, skamkänslor och ilska mot den som 
vill hjälpa (vården). Den sista studien fokuserar på existentiell 
trygghet, hur kvinnor kan få stöd att fortsätta amma trots 
svårigheter. Viktiga hållpunkter: känslan av vara invaderad av 
barnets behov, förändringarna i kroppen och egna och andras 
förväntningar. Vårdgivaren måste ha en helhetsförståelse av 
moderskap, av sårbarheten och det ömsesidiga beroendet. At-
tityden att det är enkelt att amma, tidig hemgång från BB, 
vårdens avsaknad av kunskaper om kvinnors upplevelser samt 
brist på handgriplig amningshjälp utgör ett kulturellt förtryck 
av kvinnor. 

Hur får vi en jämlik spädbarnsuppfödning? Där 
individuella förutsättningar respekteras. 
Kerstin Johannisson, ordföranden i mhv/bhv-psykologernas 
förening gav sin professionella syn på amning och sammanfat-
tade aktuella samhällsperspektiv och ny forskning. Det finns 
en internationell och strategisk plan för samordning av am-
ningsfrågor (WHO), ett EU-direktiv, ett Regeringsuppdrag 
(2004) till Livsmedelsverket i samverkan mellan Socialsty-
relsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten. Natio-
nella amningskommittén är en referensgrupp och det finns ett 
vägledningsdokument från Socialstyrelsen. Amning är således 
både en internationell och inomstatlig angelägenhet som varje 
kvinna/förälder har att förhålla sig till.

Vägledningsdokumentet pressar BVC till att få alla kvinnor 
att amma i 6 månader. Man borde propagera för näring till bar-
net istället för att värdera kvinnors val. Det finns en hög ambi-
tion, 96% ammar första levnadsveckan. Många vill men kan 
eller orkar inte. För vissa finns medicinska hinder. Hälsovården 
värderar inte delvis amning, delvis annan kost. Psykologen ser 
att kvinnan inte orkar hålla på var och varannan timma. Gerd 
Almquist-Tangen (2014) fann att 27% av kvinnor har problem 
när barnet är 1 månad och 40% vid 4 månader. Lena Dahl 
(2004) visade i sin avhandling att amning torgförs som något 
naturligt och därmed inte förenad med lärande. Amning har 
blivit norm och kvinnor värderar sitt föräldraskap efter hur 
amningen fungerar. Det läggs ett stort ansvar på oss psykologer 
att stävja det tänkandet. Relationen med barnet är viktigare än 
amningen. Varje kvinna har rätt att ses som en unik mamma, 
partnern behöver informeras om att amning inte är så enkelt 
och att hans stöd behövs. Det är viktigt att skilja mellan folk-
hälsouppdraget och föräldern som individ. Det skall alltid vara 
en möjlighet att amma men aldrig en skyldighet!

Birgitta Rydén

Referat
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”Vad menas med dödshjälp? Är det något vi be-
höver införa i Sverige? Argument för och emot.” 
Föredrag och samtal med Margareta Sanner
Så länge jag har känt Margareta har hennes forskningsinrikt-
ning varit människans syn på kroppen, den egna eller andras. 
Och så har hon tagit sig an – inte organdonationen eller trans-
plantationen i sig – utan det psykologiska studiet av personers 
inställning till sin egen kropp och andras, om organ ska trans-
planteras eller ej, när det ska ske, och om vem som ska få fatta 
beslut om vad. Det har handlat om den friska människan och 
den sjuka, gamla och unga, olika yrkeskategorier, i början av 
livet eller slutet, i forskningssammanhang eller i kliniska. Ja, ni 
hör att ju mer man tränger in i frågorna, desto mer intressanta 
och intrikata blir de, desto mer bemängda med etiska övervä-
ganden, och det är väl det som har fångat Margareta. Utan att 
jag visste om det, blev jag t.o.m. själv en dag för länge sedan 
intervjuperson i en av hennes studier.
 
Margareta hade föreläst för oss i seniorpsykologgruppen vid ett 
tidigare tillfälle om just sin forskning kring organdonation och 
transplantationsfrågor. Vad intressant det blev med ett område 
som vi var så föga bekanta med! Denna gång hade hon erbjudit 
sig att introducera ett angränsande ämne, nämligen frågan om 
dödshjälp. Ingen tvekan om att det var ett ämne som lockade 
många, kanske främst genom att de flesta av oss inte alls var 
förtrogna med frågeställningen, sannolikt också för att vi själva 
och våra anhöriga befann oss närmare slutet av livet än början.

Först fick vi en nödvändig och grundlig introduktion i vad 
som menas med dödshjälp, vilken lagstiftning som gäller idag, 
vilken behandling som ges vid allvarlig sjukdom och livets slut-
skede eller som man kan avstå från att ge. Viktiga begrepp att 
bli förtrogen med var bl.a. assisterad eller självvald död, beslut 
att avsluta livet genom att avbryta eller ej sätta in meningslös 
behandling, dödshjälp eller det som kallas eutanasi, livssluts-
direktiv, palliativ vård, palliativ sedering, passiv dödshjälp och 
terminal sedering.

Jämförelser gjordes med andra länder, förändringar över tid 
belystes beträffande synsätt, problemställningar, möjligheter 
och svårigheter. Tekniska och medicinska landvinningar väck-
er nya etiska problem. Det var bra att få veta hur många per-
soner som frågeställningen gäller (cirka 900 personer/år, eller 
cirka 1 % av dem som dör under ett år). Men det finns också 
beräkningar som säger att 3-4 % av dem som dör har befun-
nit sig i ett så utsatt, smärtsamt och plågsamt läge att de skulle 
komma ifråga för att aktualisera dödshjälpsfrågan.
 
På ett nyanserat sätt belystes såväl den döendes eller lidande 
personens situation som de anhörigas, vilken många gånger är 
lika plågsam. Frågan om vem som bestämmer över ens död har 
blivit brännande, och en riksförening har tagit sig an uppgiften 
att låta detta vara den enskildes beslut. 1974 bildades RTVD 
(Rätten till vår död), och namnet ändrades 2008 till Rätten till 
en värdig död.

Det som kunde ha blivit en väldigt laddad eftermiddag, ut-
formades mera till ett seminarium, med ett lugnt och engagerat 
samtal med alla närvarande. Tack, Margareta!

En viktig boktitel nämndes till slut: Inga-Lisa Sangregorio: 
Den sista friheten, den har utkommit så sent som detta år.

Hans Åberg

Järnbruk 
En vacker försommardag den 12 maj åkte seniorpsykologerna 
i Uppsala på en järnbrukstripp. Inte mindre än tre billaster an-
lände till Söderfors bruk lagom till förmiddagskaffet som intogs 
i hembygdsföreningens lilla vita smedsstuga. Under kaffedrick-
andet underhöll spelmän från orten med sina nyckelharpor. 
Mycket uppskattat!

Därefter anslöt hembygdsföreningens ordförande och berät-
tade medryckande om Söderfors historia, bl.a. att bruket an-
lades av Claes Depken Anckarström år 1676 för att tillverka 
ankare till den svenska krigsflottan. Vi förflyttade oss till den 
gamla ankarsmedjan som med alla sina redskap, kompletterat 
med ett bildband, gav oss inblick i Söderfors historia och an-
kartillverkningen. Som ett kuriosum kan nämnas de två an-
kare som tillverkades för ett helt annat element än vatten. Det 
var ballongfararen André som hade beställt två ankare för sin 
omskrivna ballongfärd.

När det var dags för lunchen, intogs den självfallet på herrgår-
den, byggd i slutet av 1600-talet och idag den äldsta bevarade 
av bruksherrgårdarna i Uppland. Vi tittade förstås upp i taket 
som man ska göra, med de bevarade originalmålningarna.

Efter lunchen blev det promenad till Engelska parken, an-
lagd av familjen Grill som ägde bruket på 1700-talet. I parken 
kan man bese två imponerande ankare som aldrig levererades 
till flottan, likaså göra en promenad bort till det spektakulära 
grekiska templet som har antik förebild.

En bruksrunda förutsätter minst två stopp, och det andra 
gjordes vid det något mindre uppmärksammade Strömsbergs 
bruk. Varje bruk har sin karaktär, såväl beroende på vad man 
tillverkade och på sin sociala sammansättning. Strömsbergs 
stolthet utgörs av att det idag är landets enda vallonbruk med 
järnbrukets alla delar bevarade. Återigen blev vi gediget och 
underfundigt guidade av en engagerad person som tagit in bru-
kets historia genom att själv flytta in i en av herrgårdsflyglarna.

Tack alla för en härlig och annorlunda dag!

Anders Östblom och Hans Åberg

Händelser i regionerna
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Segling på Ekoln 
Den 7 juni genomförde vi den årliga seglatsen med Hans-Olof 
Lisper som skeppare. Ett tiotal personer var med på resan, varav 
några fick fungera som behjälpliga gastar. Stämningen var god 
och en del av oss solade på fördäck. Färden gick till Skokloster, 
där vi åt en god lunch på slottsrestaurangens uteservering. Som 
vanligt hade vi livfulla konversationer. Det är något visst med 
att träffa yrkeskollegor. Jag ser redan fram emot nästa års resa. 

Gunilla Eriksson

 södra regioNeN 

Kommentarer om ”mentorsprojektet” Senior-
Student vt 2016.
Under vårterminen 2016 har på försök arrangerats tre möten 
mellan Seniorpsykologer och studenter på psykologprogram-
met i Lund. Initiativ togs under hösten 2015 då studenter er-
bjöds fem platser för att delta på Seniorpsykologernas ordinarie 
programpunkter. Ett förutsättningslöst diskussionsmöte kom 
till stånd som i sin tur ledde fram till planering av de tre vår-
mötena. Initiativet togs ursprungligen av Lundastudenternas 
ordförande och förslaget togs tacksamt emot av Seniorpsyko-
logerna. Alla möten har byggt på frivillighetens grund och en 
handfull från vardera gruppen har kommit på mötena. Dock 
har ytterst få varit med på alla tre mötena.
Här följer några kommentarer

Kommentar 1:
”För egen del var det mycket givande att få delge erfarenheter som 

först kanske inte känns så betydelsefulla, men som ändå tillmäts 
ett stort intresse från studenterna. Även positivt att få veta en del 
om hur utbildningen ser ut idag. För studenternas del tror jag det 
var betydelsefullt att få höra om våra olika erfarenheter från olika 
verksamhetsområden som inspiration till vad studenterna senare 
kan inrikta sitt engagemang emot. De flesta har ju ännu inte kom-
mit så långt i programmet och verkar ha en ganska vag uppfatt-
ning om vilka arbetsfält de senare ska verka inom. Framåt tänker 
jag att det är bra att fortsätta som förut utan given fast agenda; att 
ta det som det kommer, men å andra sidan kanske det inte vore fel 
med en viss förberedelse som gäller både mentorer och studenter. 
Att ha lite punkter att fundera kring.”

Kommentar 2:
”Mitt personliga utbyte: Inspirerande, engagerande och trevligt att 
träffa studenterna på Psykologprogrammet. Gott att få veta att 
psykologutbildningen idag i Lund är mycket kvalificerad, väl upp-
daterad m.m. Tillfredsställande och meningsfullt att rekapitulera 
och minnas sin egen studietid och olika yrkeserfarenheter. Stimule-
rande och berikande att få reflektera över egna erfarenheter i rela-
tion till andra seniorpsykologers erfarenheter och till studenternas. 
Intressant att reflektera över erfarenheter och kunskaper som psy-
kolog i relation till tidsanda, samhällsutveckling, politisk styrning 
och det psykologiska ämnets kunskapsutveckling mm.
Studenternas utbyte: Gissningar utifrån de möten jag varit med 
på: Intresse för seniorpsykologernas yrkeserfarenheter; nyfikenhet 
på hur man utvecklar identitet, självbild, status mm i psykologrol-
len; nyfikenhet på kunskapsutveckling som skett över tid; nyfiken-
het och intresse för organisationernas utveckling och psykologens 
plats i dessa över tid. Inga spontana förslag på förändring i det 
upplägg som nu finns mellan Lundapsykologerna och Seniorpsyko-
logerna. Det känns mycket bra och intressant som redan skapats.” 

Kommentar 3:
”Givande för egen del? Oerhört berikande och lärorikt att få disku-
tera och fundera tillsammans med psykologstudenterna; glädjande 
att höra några psykologstudenters kritiska reflexioner - hoppfullt 
med den kritiska distansen; fint att få följa det unga psykolog-
gardet i deras utveckling och mognad fram mot psykologexamen. 

Givande för studenterna? Troligtvis berikande för studenterna 
att möta ”gamla erfarna psykologer”, som berättar om kritiska di-
lemman, men också om glädjeämnen från ett stimulerande arbets-
liv; förhoppningsvis att vi gett studenterna nya funderingar och 
tankar om psykologyrket– såväl i dess praktiska som dess teoretiska 
möjligheter; möjligtvis att de ser oss ”gamla psykologstofiler” i nå-
got mildare ljus – efter våra trivsamma sittningar tillsammans.

Tankegångar framöver? Gärna fortsatta sittningar tillsammans 
- berikande som sagt! Gärna att psykologstudenterna själva anger 
”tonen”, dvs teman och önskemål, för att de ska få ut så mycket som 
möjligt av sittningarna. Fortsatt tack till Ida för hennes trevliga 
omsorg – med förhoppningen alltså om nya kaffestunder”

Kommentar 4: 
”Lagom tid för ett första möte, men behövs mer tid både som men-
tor och student. Givande att höra om studenternas tankar– posi-
tivt. Kanske vi (jag) pratade för mycket. Som student är det bra 
om man inte binder sig vid en mentor utan gärna i fortsättningen 
kan prata med flera, för att så småningom koncentrera sig på en.”

Kommentar 5:
”Givande för egen del att tänka tillbaka, komma ihåg och så 
långt det låter sig göra jämföra med dagens psykologstuderande. 
Häpnadsväckande att psykiatrin fortfarande var det område som 
tycktes locka flest studenter. Roligt att ta del av studenternas fun-
deringar och reflektioner. Jag tror nog att en del studenter kom 
att se skolan som en möjlig arbetsplats, mer självständighet, större 
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möjligheter att styra än ex inom psykiatrin. Ja, vi har ju två öron 
och en mun; att lyssna mer på studenterna och låta dem och deras 
frågor vara i fokus.”

Kommentar 6:
”Jag som student har upplevt ett stort utbyte av att träffa Seniorp-
sykologerna och diskutera relevanta teman för psykologer. Diskus-
sionerna flyter på bra och svävar ut i alla möjliga intressanta rikt-
ningar och det är spännande att höra hur det var förr. Det allra 
mest intressanta för mig som student är att höra hur ett yrkesliv 
kan utvecklas och hur psykologyrket utvecklats över tid. Jag hade 
kunnat lyssna på er prata om ert yrke, var ni jobbat och varför, 
hur länge som helst. Det är verkligen spännande att träffas över 
generationerna och diskutera ett gemensamt intresse.”

För mer information kontakta gärna:
Lars Ahlin, ordförande programgruppen Seniorpsykologerna 
södra regionen.
Tfn 0730 65 38 80 eller lars.ahlin3@icloud.com
Ida Runemark, ordförande Lundapsykologerna. 
Epost: ida.runemark@gmail.com

Vårutflykt i Södra regionen
I härlig vårsol mötte ett dussin seniorpsykologer upp i Lands-
krona med inledande lunch varefter vi tog oss till Landskrona 
museum och utställningen Nell Walden och Der Sturm. Här 
berättas den fascinerande historien om svenska Nell Walden 
mitt i modernismens genombrott. Der Sturm började som en 
avantgardisk konsttidskrift 1910 och blev senare även ett gal-
leri med säte i Berlin. Verksamheten utvecklades snabbt till en 
sociokulturell företeelse såväl som en mötesplats och ett nät-
verk, och det uppskattas att ca 300 konstnärer från olika länder 
bidrog till Der Sturms verksamhet. Expressionismens intuitiva 
och känsloladdade uttryck var Galleri Der Sturms specialitet. 
Konstnärerna som ställde ut inspirerades av utomeuropeiska 
bilder och allmogekonst, men strävade också mot abstraktio-
nen, där upplevelsen av färg och form var central och ibland 
fick en andlig dimension. 

Nell Walden och Der Sturm 

Landskronabördiga Nell Walden hade en central roll i Der 
Sturm och finansierade och organiserade stora delar av verk-
samheten. Hon var även konstnär, curator och skribent och 
deltog i flera av Der Sturms utställningar. Nell Walden föddes 
1887 som Nelly Roslund. Vid 21 års ålder tog hon organistexa-

men i Växjö och reste därefter till Berlin. Hon förälskade sig 
i den tyska kulturen, och när hon återvände hem till Lands-
krona sökte hon kontakt med likasinnade. Roslund blev vän 
med tyska Gertrud Schlasberg, syster till Der Sturms grundare 
Herwarth Walden. 1911 möttes Roslund och Walden för för-
sta gången, i just Landskrona. Hon drogs till den karismatiske 
Walden och det kreativa sammanhanget kring Der Sturm. Ge-
nom att ta tjänst som guvernant hos en svensk-tysk familj kun-
de hon återvända till Berlin samma år och snart ingick hon i 
Der Sturm-kretsen. 1912 gifte sig Nelly Roslund och Herwath 
Walden, och hon tog då namnet Nell Walden. Tillsammans 
byggde de upp en av Europas största konströrelser, där han var 
den konstnärlige ledaren och hon den strategiska organisatö-
ren. Nell Walden utvidgade sina kontakter till fungerande nät-
verk och välplanerade vandringsutställningar som spred den 
moderna konstens idéer över stora delar av Europa. Hennes 
svenska bakgrund öppnade även för kontakter i Skandinavien. 

I utställningen visas verk av Sturm-konstnärer som Chagall, 
Picasso, Kandinsky, Grünewald, GAN, Sigrid Hjertén samt 
Nell Walden själv. 

Efter utställningen besökte vi slutligen landets enda kolonimu-
seum, Rothoffska kolonin.
 

Lars Ahlin

Besök på Rothoffska kolonin

Nell Wallden

Händelser i regionerna
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 västerbotteNregioNeN 

Under våren har seniorpsykologerna i Västerbotten ägnat sig 
åt planering av studiedagarna i maj i Umeå, praktiska arrang-
emang och program. Om de välplanerade, intressanta och tri-
samma studiedagarna kan vi läsa i tidningen.

 västra regioNeN 

Kultur i mars
En grupp konstintresserade seniorpsykologer bevistade Göte-
borgs Konstmuseum 30 mars 2016. En hel palett av olika käns-
lor passerade revy från Rembrandts Nattvakten via nordiskt 
naturmåleri och Kröyers Hipp, hipp, hurra! till Pablo Picassos 
Akrobatfamilj. När vi fått tillräcklig inspiration av alla konst-
verk gick vi till Stadsbibliotekets café tvärs över Götaplatsen 
och förfriskade oss med mat och dryck och givande småprat.

Maria Ankarberg

Spädbarnet som anhörig till psykiskt sjuka.
Den 27 april fick vi i västra distriktet njuta av fil.dr., docent, 
leg. psykolog Birgitta Wickberg, då hon med stor entusiasm 
och kunnighet berättade för oss om sina erfarenheter av arbete 
inom mödra- och barnhälsovård. Hon har även forskat inom 
området och varit med om att bygga upp psykologverksamhe-
ten inom mödra-barnhälsovården på 1970-talet.

Nyblivna mödrar har skattats med depressionsskalan EPDS, 
för att fånga upp förlossningsdepressioner. Enligt HSL (hälso- 
och sjukvårdslagen) måste barn som har psykiskt sjuka föräld-
rar och/eller missbrukare tas på allvar. Konsensus om detta 
finns. I Norge finns nätverk avseende spädbarn till psykiskt 
sjuk förälder med målsättning att öka kunskap. Detta har fått 
till följd att kollegor i Norge nu vid behov får ge viss terapi till 
sådan förälder.

Intresset för kunskaper kring ämnet har ökat. Detta p.g.a. att 
det tidiga samspelet mellan föräldrar och barnet är synnerligen 
viktigt för barnets utveckling. Detta har lett till mer forskning 
även kring betydelsen av pappors hälsa och också utfall av psy-
kisk hälsa vid delad föräldraledighet.

Spädbarnstiden är en unik tidsperiod för barnets utveckling 
och fastslaget är: om modern mår bra så utvecklas även bar-
net bättre. Därför är det av största vikt att modern vid psykisk 
ohälsa så tidigt som möjligt får adekvat hjälp.
Tidigare har man delat upp olika typer av psykisk hälsa/sjuk-
dom efter förlossning sålunda:
- Blues hos 30-70% av mammorna. Detta innebär superkäns-
lighet, som går över. Detta är oerhört vanligt och inte ett sjuk-
domstillstånd.
- Depression hos 5-13 %
- Puerperalpsykos (f.d.amningspsykos) hos 0,1-0,2 % vilket 
kräver psykiatrisk vård. Vid förekomst är sannolikheten för 
återfall mycket hög, 30-50%. 

Numera talar man i stället om lindrig, måttlig eller djup 
depression. Detta mäts med EPDS depressionsskala på BVC, 
(men kan inte användas enbart utan måste kompletteras med 
klinisk bedömning). Depressionsutfall är lika med 12 poäng 
eller högre. Detta måste följas upp av samtal. Hos ca 3 % av 
mödrarna kvarstår sådan poäng efter 1 år.

I Sverige är det mycket svårt att få till stånd och resurser för att 
uppfylla bestämmelser enligt WHO. Här är det upp till varje 
landsting att bestämma vad som ska/får göras med tilldelade 
resurser. Andra länder har en mer enhetlig bedömning.

Enligt en undersökning av Mann, Gilbody, Adamson, 2010: 
Prevalence and incidence of postnatal depression, framkom re-

sultat 3 månader post partum: prevalens av Minor depression 
12,9 % och Major depression 4,7 %. I Sverige tycks det vara så 
att siffrorna är lite mindre avseende Major depression.

Perinatal mental hälsa under en längre tidsperiod uppvi-
sar ett spektrum av psykiatriska problem och behöver därför 
tvärfacklig vetenskap. T.ex. vid depression förekommer ofta 
också samtidigt ångest. Eller det som liknar depression kan 
vara PTSD, som kräver annan behandling än den som ges vid 
depression. Eller så framkommer depressionssymtom beroende 
på problem i samspel mellan olika familjemedlemmar. Sådan 
varierande problematik visar behovet av psykolog med kunskap 
om diagnostisk bedömning för att välja rätt terapeutisk metod. 
Till hälsovården kommer alla. Därför är det oerhört viktigt 
med den korrekta diagnosen. Ökad stress är t.ex. inte lika med 
depression.

Lydsdottir (2014) har i undersökning funnit spektra av sam-
sjuklighet under graviditeten:
Egentlig depression + ångest 24 %
Somatisering    12%
Egentlig depression utan ångest  7%
Bipolaritet I och II  13%
Dystymi   5%
Ätstörning   2%
Ångest utan depression  37%

O´Hara, 2003, har undersökt riskfaktorer för depression post 
partum. Resultaten gav utfall för följande riskfaktorer: tidigare 
depression, avsaknad av nära stödjande relation, depression 
och/eller ångest under graviditeten, stressande livshändelser, 
socioekonomiska svårigheter. Psykosociala faktorer är vanliga 
utlösare av depression post partum, mer än hormoniella om-
ställningar. Obalans mellan föräldraparet är en stressfaktor. 
Det är då av största vikt att snabbt ge stöd. 

Hur påverkas då barnet?
Långvarig stress och ångest under graviditeten ökar risken för 
kognitiva och emotionella problem hos barnet (O´Connor et 
al 2002). Detta skulle kunna bero på påverkan hos modern 
på HPA-axeln som ger höga nivåer av stresshormoner och som 
också påverkar fostret. Detta tycks enligt Talge et al. 2007 
kunna relateras till ökad framtida sårbarhet för stress hos bar-
net.

Kronisk/återkommande depression hos modern är stor risk-
faktor för barnet. Långvarigheten betyder mer än diagnosen. 
Barnet kan få problem både kognitivt och emotionellt och med 
anknytning.

Mc Mahon, 2005, har undersökt anknytningsstil mor-barn. 
Han fann att deprimerad mor oftare hade otrygg egen anknyt-
ningsstil. Om modern hade trygg anknytning med depressiva 
symtom hade hon ändå en hög sensitivitet. Sammantaget vi-
sade att låg sensitivitet gentemot barnet skapade mer otrygghet 
hos barnet.

1,3% av pappor uppvisade major depression på EPDS, men 
de utföll mer på oro och stress än nedstämdhet. 6,3% av dem 
hade högre poäng (dubbelt mer) än kvinnorna på EPDS. Post 
partum depression förekom också hos pappor, t.ex. då de hade 
huvudansvar för barnet.

Enligt Socialstyrelsen bör screening för depression alltid ge-
nomföras. Behandlingsinsatsen är i första hand personcentre-
rad counselling av sjuksköterska med handledning av psyko-
log. Vid skattningsresultat som visar måttlig depression erbjuds 
psykologsamtal.

Socialstyrelsen har 1993 utgivit en skrift om samspelsbe-
handling. Verksamhet för detta har funnits i Göteborg, men 
har lags ner. 

Birgitta påpekar vikten av förekomst av ett kompetencenter, 
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med syfte att hjälpa föräldrar att hantera sin oro och på så sätt 
även skydda barnen mot den egna ångesten.

Ångestsyndrom hos barn kan visa sig i separationsångest, 
generaliserad ångest, social fobi, tvångssyndrom och obefogad 
rädsla för olika företeelser. Barns och ungas psykiska hälsa har 
försämrats under senare år. Hos ungdomar kan det handla om 
depressioner, ångest och missbruk. Flickor mår sämre än poj-
kar. C:a 10% av barn mellan 0 – 16 år har haft ångest någon 
gång. Att barnet mår dåligt har förstås konsekvenser i familjen, 
i skolan och med kompisar och kan finnas kvar i vuxen ålder. 
Ångest är den 6:e främsta orsaken till funktionsnedsättning. 
Av de tio procenten är det bara 20 till 30% som fått någon 
behandling.

Projektet omfattar föräldrautbildning för föräldrar med oro. 
Totalt 40 föräldrar med sådant symptom, och som har barn 
mellan 6 till 12 år, har valts ut att vara med i projektet. För-
äldrarna har delats in i tre grupper och man träffas åtta gånger 
i varje grupp. Modellen för föräldrautbildningen har man valt 
utifrån beteendeterapeutiska teorier och modeller. Man använ-
der beteendeanalys, belöning av modigt beteende, utsläckning 
av säkerhetsbeteenden hos barnet och man försöker skapa för-
ståelse hos föräldrarna för barnets oro och det beteende som är 
en konsekvens av detta. 

Utbildningen inleds med information om rädsla, oro och 
ångest. Sen görs beteendeanalys av de svårigheter varje förälder 
har. Man skapar en mental övningstrappa till var och en för att 
träna det nya beteendet trappvis – ett litet steg i taget.

Vår förhoppning, säger Johan, är att vår metod att utbilda 
oroliga föräldrar kan föra med sig att barn och unga hittar stra-
tegier för att hantera sin oro innan de har utvecklat ångest. 
Projektet är ännu inte avslutat och utvärdering kvarstår.

Birgit Lundin

En lyckad kväll med Allan Linnér 
”Hej Allan! Tack för vår senaste handledning hos Föräldra-
telefonen! Du tog fram en bra vinkling på svåra samtal, som 
är både mycket användbar och tänkvärd. Jag vet inte om du 
minns, men jag frågade dig efteråt om du skulle kunna tänka 
dig att komma till Seniorpsykologerna och berätta om dina er-
farenheter av att vara ”Radiopsykologen”. Den 21 april har vi 
möte och undrar om du skulle kunna inleda då?
Våra träffar är informella – vi dukar upp en buffé och tar ett 
glas vin för dem som önskar och som sagt diskuterar mycket. 
Det vore roligt om du kunde komma! ” 
Det här var första mejlet till Allan Linnér och jag fick ett positivt 
svar. 

som RBUP i Norge, knutet till barnpsykiatrin. 
Mer finns att läsa på nätet www.Rikshandbok –bvh.se

Anita Hansson

Glimtar från vårutflykt till Bohus-Malmön
En blåsig, kall morgon startade vi vår färd från Göteborg mot 
Bohus-Malmön. Efter smärre ofrivilliga sightseeingturer ham-
nade vi så småningom vid rätt färjeläge. Väl framme möttes vi 
å det hjärtligaste av vår värdinna Britt-Marie Ljung och biträ-
dande värd Bengt Hedberg, som senare visade oss runt på ön.

En fiskrik lunch intogs på kursgården på ön. Efter riklig för-
plägnad fortsatte vi med strövtåg runt på ön. Särskilt glädjande 
var det att besöka den gamla kyrkan, som ursprungligen stått 
i Lysekil. Men 1904 köpte öborna denna kyrka för 7 000 riks-
daler och återuppförde byggnaden planka för planka och den 
kunde återinvigas 1907.

Bengt visade oss också den nyrenoverade, gamla prästgården, 
där han och hustrun Eva varit behjälpliga i inredandet av bygg-
naden, som nu är församlingshem. Där finns också en lägenhet 
i gammal stil, som hyrs ut till nygifta och andra personer med 
kyrklig anknytning. Vi fortsatte vår vandring på ön. Intres-
sant var att höra om kolerakyrkogården. Särskilt oförenliga 
kontraster var det att se ”Malmönwood” med hypermoderna 
och storslagna sommarhus i motsats till den genuina, gamla 
bebyggelsen med små stugor och trånga gränder. Både Britt-
Marie och Bengt delgav oss många intressanta berättelser om 
ölivet förr och nu. 

Ett magnifikt dukat bord väntade hemma hos Britt-Marie 
med utsökt kaffebröd, som hon själv bakat. Sen drog några till 
Draget och vi drog hemåt.
Vid pennan

Marianne, Kristina, Ulla och Anita

 östra regioNeN

Stark föräldraoro kan “smitta” barnen
För barn till föräldrar med oro och ångest är risken att själva 
utveckla ångest fem gånger så vanligt än hos andra barn. Om 
sin forskning kring detta berättade psykologen och doktoran-
den Johan Åhlén för oss i Östra regionen på vårt marsmöte. Jo-
han, som är doktorand vid Uppsala universitet, har i samarbete 
med forskare vid Karolinska institutet startat ett pilotprojekt 

Allan LinnérPsykolog Johan Åhlén vill med sitt projekt hjälpa föräldrar att inte överföra oro och 
ångest till sina barn

Händelser i regionerna
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Vi blev många i konferensrummet! 
Han berättade först om hur det går till bakom kulisserna. 

Att vara radiopsykolog är att utsätta både sig och klienten för 
en stor publik som lyssnar utanför den stängda dörren till tera-
pirummet. Den som blir uttagen blir informerad om de regler 
som gäller och måste vara medveten om vad det innebär att gå 
ut i etern. Terapeuten får inte utsätta klienten för någon skada. 
Och det finns klara regler om integritet både för terapeut och 
uppringare. Man kan t.ex. inte anklaga eller tala illa om tredje 
person. Producenten som är socionom och hela inspelningstea-
met bakom sändningen är väl insatta i problemställningarna 
och de svårigheter som kan ingå vid ett terapeutiskt samtal.

Vid ett möte före sändningen av ett samtal träffar Allan 
sändningsteamet och man gör en bedömning tillsammans om 
vederbörande ”klarar av trycket”. Producenten har talat och in-
formerat den som kommer att bli uppringd, medan Allan inte 
har talat med klienten i förväg utan enbart läst det brev som 
han/hon har skickat till programmet. Samtalet spelas in och 
klienten får efteråt lyssna på det hela och avgöra om det ska 
sändas. Hittills har ingen ”hoppat av”.

I början tyckte han det kändes nervöst, men numera har han 
vuxit in i rollen och tycker att han hela tiden ökar på sina egna 
kunskaper och ser det som en pågående läroprocess. 

Efter inledningen haglade frågorna - alla hade synpunkter 
och undringar om olika situationer som kan uppkomma, om 
narcissism och överföring, motöverföring och mycket annat.

Stämningen var positiv och lättsam alla fick se den radio-
psykolog vars röst många känner igen och som vi nu träffade i 
verkligheten! En lyckad kväll med Allan Linnér. 
(obs: Föräldratelefonen är en stödtelefon som drivs av Mind, 
tidigare Föreningen för Psykisk Hälsa).

Brita Tiberg

Vårutflykten i juni
Seniorföreningen Östra besökte Tumba pappersbruk för en 
orientering om hur våra sedlar trycks, trodde vi. Det vi emel-
lertid fick ta del av var den pappersframställning som ligger 
till grund för sedeltryckeriet. Denna rätt hemliga verksamhet 
har anor från 1700-talet och långt in på 1900-talet tillverkades 
papperet i stort sett för hand. Man kan även i dag som privat-
person delta i sådan framställning. Med den historiska tillba-
kablicken fick vi även klart för oss de svåra villkor som pappers-
arbetarna levde under, med arbetstider som började klockan 4 
på morgnarna och där barnen hade lika stor del i tillverkningen 
som de vuxna. Detta trots att man tog hand om arbetarna väl 
efter den tidens mått och även ordnade skolgång till barnen 
redan före skolstadgan i slutet av 1800-talet.

När det blev fråga om tryck av sedlarna blev hemlighetsma-
keriet allt större. Riksbanken sålde tryckeriet år 2001 till ett 
amerikanskt företag som idag trycker sedlar från många länder, 

Om böcker
Information om böcker av några av våra medlemmar i Seniorp-
sykologernas förening

De nya sedlarna från Tumba bruk

Trivsam samvaro med Allan Linnér

Händelser i regionerna/Av intresse

men om det är våra sedlar vet vi fortfarande inte. Däremot fick 
vi lära oss hur vi ska skilja äkta sedlar från falska sedlar och se 
alla finesser som är inbyggda i sedlarna, bl.a. vattenstämplar, 
mikrotexter och fluorescerande föremål knutna till personen 
på sedeln. Det var helt nya världar som öppnade sig på varje 
sedel. Ett oerhört intressant studiebesök ur många aspekter, 
som avslutades utomhus i sommarhettan med kaffe och en stor 
hemgjord jordgubbstårta.

Ulla-Britt Selander

Hédi Fried
Hédi Frieds böcker finns återutgivna av förlaget Natur & 
Kultur.
Förlaget annonserar både pocketutgåva och e-bok av föl-
jande titlar:
SKÄRVOR AV ETT LIV (2016)
LIVET TILLBAKA (2016)
ETT TREDJE LIV (2016)
LIVETS PENDEL (2016)

 

Alf Nilsson har givit ut sin sjätte bok om 
Homo psychicus, det mänskliga psyket: 
Alf Nilsson (2016). Homo psychicus som människa – och att 
bli en person. Symposion. 
Förlaget säger om boken som är Alfs sista av böckerna om 
Homo Psychicus: 

Den allt övergripande frågan boken kretsar kring är hur 
vårt vetande om det yttre kosmos kan förstås i förhållande 
till vad vi vet om vårt inre kosmos: Hur kan det komma 
sig att människans vetande nått ända ut mot gränserna 
för universum, vårt yttre kosmos, den så kallade kosmo-
logiska horisonten? Och hur kan det förhålla sig så när 
vi fortfarande är så famlande vad gäller vetandet om vårt 
inre psykiska kosmos?
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Varför blev jag egenutgivare?
En berättelse om utgivningen av min debutbok: Det egna fallet 
– en psykolog ser tillbaka på sin uppväxt

(En förkortad version av ett kapitel i boken ”Egenutgivarnas 
egna berättelser” Hoi förlag, 2013. Red:s anm.)

Sjuttioårsdagen närmade sig. Min anställning som psykotera-
peut hade upphört vid fyllda sextiosju. Arbetet hade fortsatt 
i blygsam omfattning och i egen regi. I väntan på min hus-
trus pensionering och gemensamma långresor hade jag börjat 
skriva ner episodiska minnen från barn- och ungdomstiden. 
Men hustrun insjuknade och den planerade långresan gick om 
intet och våra roller blev ombytta. Nu var det jag som stod för 
hushållet och livet stannade av. Men skrivandet växte och tan-
karna på en bok började växa fram. En litteraturkritiker hade 
vänligheten att läsa mina alster privat. Hennes tips och rosande 
omdömen gav mig blodad tand. 

I åratal hade jag utbildat och handlett blivande psykoterapeu-
ter och aldrig tröttnat på det arbetet. Men nu var det jag som 
fick lära mig nya saker och min handledare var en författare en 
hel generation yngre än jag själv. Så nytt, så stimulerande och 
så spännande! Jag blev även tipsad om en skrivarkurs i spanska 
Sitges och reste dit i september 2009 med ett halvfärdigt ma-
nuskript i bagaget.

”Jag vet inte om det här kan bli en bok men en dröm vore 
att kunna presentera min självbiografi när jag fyller sjuttio om 
knappt tre månader”, sa jag osäkert till vår kurslärare och hon 
replikerade på direkten: ”Det är inga problem. Tryckningen 
går på tio dagar så du har gott om tid att skriva färdigt dess-
förrinnan. Har du någon som kan hjälpa dig med korrektur-
läsningen? Sedan kan du behöva någon som hjälper dig med 
omslag och layout. Du hinner förmodligen inte vänta på att 
något förlag ska bli intresserat men det finns flera alternativ för 
egenutgivning och kostnaden behöver inte bli så stor om du 
trycker som POD” (Print on demand).

Vilka avgörande upplysningar! Jag skulle varken haft nerver 
eller tålamod att vänta på ett förlagsutlåtande och ville inte hel-
ler utsätta mig för risken att bli refuserad. Alltså behövde jag bli 
mitt eget förlag. En ifylld blankett till Bolagsverket och sedan 
var mitt gamla aktiebolag registrerat som förlag. I rasande fart 
skrev jag färdig den andra delen av biografin. Kanske kan jag 
tycka att den inte hann bli så genomarbetad som den första, 
men alla jag rådgjorde med menade att den höll för publice-
ring. Själva lusten till skrivandet genomsyrade i alla fall texten.

Det gällde bara att sätta ner foten och bestämma att nu var 
textinlagan färdigskriven. Värdefull hjälp lyckades jag få med 
att göra om worddokumentet till boksidor och sedan fick jag 
mödosamt jaga alla mellanrum och så kallade horungar (där en 
enstaka rad råkat hamna ensam högst upp på en sida eller en 
kapitelrubrik står ensam längst ner på sidan). Ett tålamodsprö-
vande slitgöra som ingen egenutgivare, som vill sköta textsätt-
ningen själv, slipper undan. Omslaget med inscannade bilder 
fick jag hjälp med utifrån.

Av ett antal erbjudanden valde jag företaget Publit att trycka 
och distribuera min bok. Deras anvisningar och rutiner var 
tämligen lätta att förstå, även för nybörjaren, och någon vecka 
före födelsedagen kunde jag hämta det första bokpaketet på 
posten. Ett stort ögonblick för varje författardebutant. Den för-
sta upplagan om femtio exemplar blev snabbt avyttrad.  Men 
nu skulle jag ut på en tuff marknad ...

Vilka köper böcker idag och vem vill läsa memoarer av en sjut-
tioårig gubbe? Så tyckte man uppenbarligen på Bibliotekstjänst 
där man inte ens bevärdigade den med en recension trots att 
boken var lika mycket en välskriven tids- och miljöskildring 

av femtiotalet som en enskild psykologs minnen av den egna 
uppväxten. Till detta ställde man så höga krav på rabatter att 
distributionen för mig verkade bli en ren förlustaffär. Därmed 
var det uppförsbacke när det gällde att få ut min bok till bib-
liotekshyllorna.

Att vänta och hoppas på beställningar var utsiktslöst och jag 
bestämde mig för att kasta av mig all inlärd blyghet och osäker-
het. Här gäller det att jag, Peter Ahlquist, blev litet som Björn 
Ranelid och stack ut hakan, om jag skulle sälja en enda bok till 
andra läsare utanför den närmaste bekantskapskretsen.

Med välvilliga recensioner från två lokaltidningar och på en 
biblioteksblogg startade jag min kampanj, först mot bibliote-
ken. Jag började med att ringa eller besöka biblioteken på de or-
ter som förekommer i boken, för att sedan gå vidare till städer 
som jag råkade passera. Ett femtiotal böcker fick jag ut på detta 
sätt. Snart kom också ett meddelande om att min bok utsetts 
att ges ut som talbok, vilket kändes som en fjäder i hatten och 
ytterligare ett försäljningsargument. 

Nästa steg blev att satsa på ett professionellt foto och göra en 
affisch för mejldistribution där jag lanserade mig som föreläsare 
och uppläsare – något som resulterade i ett antal framträdan-
den med signeringar på biblioteksaftnar och pensionärsfören-
ingar. De arvoden som inflöt var visserligen blygsamma men 
varje nytt framförande medförde i alla fall ännu några bokför-
säljningar och inte minst intressanta möten och läsarkontakter. 
Att boken kommit att fungera som en katalysator för uppkom-
sten av egna läsarminnen blev uppenbart.

Vid mitt studentjubiléum i Gävle året innan hade jag läst 
upp ett par avsnitt som handlade om vår gamla skola. Med del-
tagarlistan tillhands kunde jag nu mejla att boken var färdig. 
Ryktet spreds bland många gamla Gävleelever, numera spridda 
över landet och världen, och många, nästan bortglömda vän-
skapsband kom efter läsningen att återknytas.

I sociala medier som Facebook och Stay friends har jag lagt 
in uppgifter om min bok. Om det har påverkat försäljningen är 
svårt att bedöma. Men en mängd nya kontakter med läsare och 
personer som själva skriver har det medfört och kan räknas in 
bland allt det positiva som författardebuten inneburit.

Hustruns sjukdomstillstånd förvärrades och knappt ett år efter 
bokens tillkomst var jag helt upptagen av vård och omsorg. Yt-
terligare ett halvår senare blev jag änkling och sorg och oro har 
sedan stått i vägen för såväl kampanjarbete som nytt skrivande. 
Trots dessa sorgesamma hinder har nu närmare 500 böcker 
tryckts och avyttrats. Av dessa har endast en handfull sålts i 
den traditionella bokhandeln. Nätbokhandeln har sålt 110 ex-
emplar och återstoden är resultatet av egna ansträngningar att 
nå nya läsare.

Lönsamheten då? Ja, ingen skall inbilla sig att en debute-
rande författare utan stöd av ett etablerat förlag kan göra sig 
någon betydande förtjänst. Någon direkt ersättning för själva 
skrivarmödan eller försäljningsansträngningarna ska man nog 
inte räkna med. Men själv känner jag mig nöjd. Tryckningen 
och övriga produktionskonstnader är väl täckta. Den största 
förtjänsten är emellertid den lustfyllda upplevelsen att efter 
pensioneringen ha åstadkommit något helt nytt med alla de 
nya kunskaper jag tillägnat mig. Många återupptagna ung-
domsförbindelser och nytillkomna läsarkommentarer är också 
något som berett mig stor glädje. 

Att dessutom få tillfälle att delta i skrivarkurser och resor till 
olika roliga och spännande författarevenemang har ytterligare 
berikat pensionärstillvaron. Det är något som får räknas till 
nöjeskontot.

Peter Ahlquist

Av intresse

(Boken ”Det egna fallet” är utgiven på eget förlag 2009, Psykollegium AB. 
Hemsida Psykollegium.se email: psykollegium@gmail.com)
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Norra regioNeN
inbjuder som vanligt till ett spännande 
och varierande höstprogram. Det som 
inte är som vanligt är att vi före somma-
ren inte kom längre än till en stomme, 
utan bestämda datum. Det ber vi om ur-
säkt för!

Ett detaljerat program kommer däremot 
som vanligt på mejlen i slutet av augusti, 
och vi sätter också in det på Psykolog-
förbundets hemsida. Alltså kan vi räkna 
med

- sensommarvandring, mellan Krusen-
berg och Alsike

- en uppdatering av det senaste inom 
KBT och DBT, med de bästa sakkun-
skaparna vi har i Uppsala

- ett teaterbesök på Regina, lika lock-
ande som förra året

- en föreläsningsgäst från en av de andra 
regionerna

- kanske en nypensionerad psykolog som 
berättar om sin forskning och sitt yr-
kesliv

- sannolikt en inbjudan till institutio-
nens ordinarie program med disputa-
tioner och seminarier 

- och så förstås den traditionella jullun-
chen någon av dagarna i Luciaveckan.

Av 7-8 goda uppslag som vi nu testar blir 
det garanterat ett intressant spektrum av 
4-5 programpunkter. Välkomna!

Programgrupp: 
Gunilla Eriksson
Inga Hedberg-Sowa
Hans-Olof Lisper
Margareta Sanner
samt 
Hans Åberg, medlemsansvarig,  
073-183 03 65; hans@hansaberg.se

södra regioNeN  
Onsdagen den 7 september 
11.00, efterföljande lunch 12.00
Skarhults Slott
Höstutflykt till Skarhults Slott med 
lunch och utställningen ”Älskare och 
älskarinnor”

Onsdagen den 5 oktober 15.30 – 17
Institutionen för psykologi, Lund
Familjegruppsarbete, medlararbete, 
dyslexi, tre områden jag fokuserat på 
under mina år som psykolog i skolan 
1978-2015
Kersti Ericsson, leg psykolog

Onsdagen den 9 november 15.30 – 17
Institutionen för psykologi, Lund
En pensionärs psykologiska funde-
ringar på läsandet och författandet 
Åke Wessberg, leg psykolog

December 12.00 – 15.00  
(datum bestäms senare) 
Jullunch

Programgrupp:
Lars Ahlin (medlemsansvarig) 
0730-65 38 80
Elisabeth Almroth 0761-71 68 28
Anders Hallborg 0736-16 60 54
Anna Lindström Chylicki 046-14 96 68
Bertil Nordbeck 044-24 18 44

västerbotteNregioNeN 
Fredagen den 9 septem-
ber 
Uppstartslunch och samtal med psy-
kologstudenter och styrelsemedlem-
men Benjamin Rask för Psykologiska 
Föreningen, Umeå universitet. 

Fredagen den 21 oktober  
Lunch – Samtal utifrån ak-
tuella frågeställningar.

Fredagen den 25 november
Lunch – Psykologerna Ulla Ader och 
Inga Lundblad-Danielsson berättar 
om sina erfarenheter av ”Theraplay för 
funktionshindrade barn”. 

Fredagen den 16 december
Lunch på ”The Guitars – The Muse-
um” med ev. visning av museet. 

Fredagen den 20 januari
Lunch – Ännu inte fastställt tema.

Mötena startar med lunch kl 12.45 på 
Kafé Station i centrala Umeå och avslutas 
senast kl. 15.00.

Programgrupp:
Christine Andersson 070-326 50 08
Anders Fagerlund 070-534 53 84
Ann-Marie Frisendahl 070-661 64 57
Britt Wiberg 070-508 81 37  
britt.m.wiberg@gmail.com

Medlemsansvarig: 
Eva Sjöholm Lif 070-312 31 88 
eva.sjoholm@trasnidaren.nu 

Regionernas höstprogram 2016
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västra regioNeN 
Fredagen den 16 september 
19.00
Nyoperan ”Familjen” av Niklas Rydén 
på teater Atalante
Adress: Övre Husargatan 1 
Biljettpris för pensionär är 100 kronor
Familjen handlar om vuxna, barn, relationer, 
föräldraskap och mycket annat som hör livet till 
– ett collage av korta berättelser som lyfter fram 
både ljusa och mörka sidor, med en hög igenkän-
ningsfaktor. 

Anmälan senast den 9/9 till Ulla  
Davidsson 031-263053  
davidssonulla@gmail.com

Onsdagen den 26 oktober
”Psykoser”
Kent Nilsson, leg psykolog och leg psy-
koterapeut

Onsdagen den 30 november
Om familjevåld 
Ole Hultman, fil dr, leg psykolog, leg psy-
koterapeut, specialist i klinisk psykologi

Onsdagen den 7 december
Jullunch (tid och plats meddelas senare)

I oktober och november träffas vi i ca-
feterian, Psykologiska institutionen, kl 
14.00 och kl. 14.30 i konferensrummet, 
vån 4 för diskussion om aktuella frågor. 
Föreläsningen börjar kl. 14.45

Programgrupp:
Allan Bergman 031-465108
Ulla Davidsson 031-263053,  
davidssonulla@gmail.com
Åke Högberg 070-8699978, 
hogbergake@gmail.com
Gerty Fredriksson 042-201721, 
gerty.fredriksson@comhem.se  
Maria Ankarberg 073-0803075, 
maria.ankarberg@bredband.net  
Birgitta Rydén 073-4001669, 
rydenb@gmail.com

Regionernas höstprogram 2016

östra regioNeN  
Torsdagen den 1 september 
11.30 (båten går kl. 12.00) 
Båtutflykt till Drottningholms slott 
Vi tar Strömma kanalbåt vid Stadshus-
kajen äter lunch ombord och får visning 
av slottet, de som vill även slottsteatern. 
Hemfärd m buss. 
Mer info + obligatorisk anmälan till 
Brita Tiberg (mejl el tel, se nedan) senast 
25 aug 
 

Torsdagen den 20 oktober 16.45 
Anknytning och gudstro 
Doktorand Joel Gruneau-Brylin berät-
tar om Stockholms universitets forskning 
om problematik kring anknytning och 
trosuppfattningar. 

Torsdagen den 17 november 16.45
Varför psykodrama? 
Imara Erdmanis, leg psykolog och leg 
psykoterapeut besvarar den frågan. 

Torsdagen den 15 december  13.00
Sedvanlig jullunch i Kajutan, Ham-
marby sjöstad. 
Anmälan till Margaretha Holmgren, 
margaretha.holmgren@hotmail.com,
eller till Brita Tiberg per tel 070-739 85 
95 el. mail, nedan senast 10 december. 

Vi träffas om inget annat anges i Psyko-
logförbundets lokaler, Vasagatan 48 nb. 
Ta med något att äta och vin finns till 
självkostnadspris!
Mycket välkomna! 

Programgrupp: 
Kjell Lindqvist 0723-044 262
Birgit Lundin (medlemsansvarig)  
08-731 98 72
Ulla-Britt Selander 08-642 58 34
Brita Tiberg 08 754 48 69, 
brita.tiberg@telia.com
Agneta Zotterman-Molin 08- 753 04 38,  
agnetaz@hotmail.com 

Bildförteckning SeniorPsykologen 2:2016
Omslagsbild: Norra Vätterns klara vatten

Omslagsbild & Sidan 11: Hans-Olof Lisper
Sidan 2: Privat

Sidorna 4 & 5: Christine Andersson
Sidan 6: Birgitta Rydén 

Sidan 13: från boken Arbeta med våld
Sidan 16: Gunilla Eriksson

Sidan 17: (Bild1) Från Landskrona museum
Sidan 17: (Bild 2) Lars Ahlin

Sidan 19: (Bild 1) Birgit Lundin
Sidorna 19 (Bild 2) & 20 (Bild 1): Marianne 

Hallberg-Melander
Sidan 20 (Bild 2): Tumba bruksmuseum, hemsida



Sedan april 2016 har 6 nya medlemmar registrerats i föreningen 
Seniorpsykologerna, 6 medlemmar har utträtt.

Följande medlemmar hälsas välkomna till föreningen:
Monica Söderlund, Kalix

Gunilla Berglund, Stockholm
Hans Widefjäll, Knivsta
Teresa Garzon, Uppsala

Ewa Palmér-Wikdahl, Fjälkinge
Gabriella Gustafsson, Bureå

Medlemsinformation

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

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

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

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

Britt Wiberg, Herrgårdsvägen 11, 913 35 Holmsund,
070-50 88 137. 
britt.m.wiberg@gmail.com 

Kjell Lindqvist, Erstagatan 7, 2 tr, 116 36 Stockholm, 
0723 -044 262. 
kjell.i.lindqvist@ownit.nu 

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

Obs!  
Det har framkommit att flera medlemmars e-postadesser och telefonnummer 
har upphört att gälla, något som förhindrar kommunikation både inom och 

utom regionen. Du kan själv ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via 
psykologförbundets hemsida www.psykologforbundet.se

Medlemsuppgifterna, t.ex. adressändring, kommer vår 
förening tillhanda via psykologförbundets medlemsregister. 

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: Maria Ankarberg maria.ankarberg@bredband.net 073-080 30 75
Östra regionen: Birgit Lundin bi.lundin@glocalnet.net 08-731 98 72


