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erPå transformering.se hittar du fakta om trans, bemötandetips för vårdpersonal, svar på 

vanliga frågor och stöd för unga transpersoner och närstående.

Hur hjälper jag någon vidare till en könsutredning? Hur påverkas humöret av hormonbehandling? 
Var kan jag läsa om sex och trans? Finns det något stöd för närstående till unga transpersoner?  
Hur skaffar jag mig mer transkompetens? 

Frågor om könsidentitet eller trans? Kolla in Transformering.se!
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Redaktören har ordet

9

Röstning i Sofia församling på  
Borgmästargatan i Stockholm, 2010. 

När de var små fick systrarna Emma och 
Hanna Bäck följa med föräldrarna på 
politiska evenemang. Kanske var det 

därifrån som de fick intresset för samhällsfrå
gor. I dag är de båda forskare – Emma Bäck är 
universitetslektor i psykologi vid Lunds univer
sitet och Hanna Bäck docent i statsvetenskap 
vid samma lärosäte. I skärningspunkten mellan 
de båda disciplinerna har de funnit ett sätt att 
samarbeta som berikar deras forskning inom 
politisk psykologi. Peter Örn har träffat dem för 
en intervju och på forskningssidorna skriver de 

själva om sitt gemensamma forsknings
projekt om politisk aktivism. Vad 

triggar människor att engagera sig 
i utom parlamentariska metoder?

Politisk psykologi är hög
aktuellt i dessa valtider. Vi har 
frågat riksdagspartierna hur de 

Politik och psykologi
ställer sig till psykologernas frågor – som sjuk
skrivningsrätten, kvacksalverifrågan eller elev
hälsan. Vad tycker du om deras ståndpunkter? 
Mejla gärna till oss på redaktionen.

Men hur står det egentligen till med det poli
tiska intresset hos psykologer? Jonas Mosskin 
skriver i sin krönika att många psykologer väljer 
bort politiken och är mer inriktade på individen 
än på kollektivet. Men han anar att en föränd
ring kan vara på gång.

Allt är dock inte politik. Mer i numret: vi har 
ett reportage från en vårdinrättning där man tar 
emot personer med Huntingtons sjukdom, där 
genetisk vägledning spelar en viktig roll. Och 
snart är det dags för den årliga bokmässan i Gö-
teborg. Möt några av psykologerna som ger ut 
nya böcker lagom till mässan.

Trevlig läsning!
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Skriv till oss,  
gör din röst hörd!
Du som är medlem i Sveriges Psyko-
logförbund kan nu göra din röst hörd. 
På psykologtidningen.se – under 
nya vinjetten ”Medlemsnytt” – publi-
cerar vi texter om seminarier, böcker 
och annat, skrivna av medlemmar i 
förbundet. 

Mejla din text till tidningen@ 
psykologtidningen.se och ange att 
du vill publiceras på ”Medlemsnytt”. 

Tipsa oss!
Har du något som du vill läsa  

om när det gäller din  
arbetsmiljö? Skicka i sådana  
fall ett mejl till redaktionen@ 

psykologtidningen.se och  
berätta vad just du tycker  

är angeläget att ta upp  
i tidningen.

Vi på redaktionen är nyfikna på vad ni tycker om Psykologtidningen!  
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Peter Örn, Carin Waldenström och kajsa Heinemann
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Utges av Sveriges Psykologförbund
# 62014

●  Forskning om nattjour ● Fråga juristen ● Geropsykologisk konferens ● Föräldraboken om ADHD 

● Möt Steven Hayes 

● Stora Psykologprisets finalister

● Reportage från Almedalen

● Rapport från ICAP i Paris

AKTUELLT

Psykologförbundet på Stockholm Pride:

”Vi vill visa att
alla människors

lika värde är viktigt”

❞Viktig och tankeväckande artikel 
som inspirerar till långsiktigt relations
skapande arbete i en tid där fokus på  
metod, kvantitet och lean production  
enligt undertecknad behöver utmanas.

                                                              Åsa Christiansson,  
                                         psykolog i förskola och skola

Respons på Gudrun Furumarks artikel  
"De utsatta barnen behöver oss" i Psykologtidningen nr 6 2014.  

Varför följa Psykologtidning-
en på sociala medier som 
Facebook? Ja det kan man 
fråga sig?! En anledning kan 
vara att du får uppdaterade 
nyheter inom psykologin 
mellan pappers tidningens 
utgåvor. 

Vi märker också att allt 
fler hittar psykologin via 
Facebook.  Omkring 3 500 
personer har till exempel 
klickat sig vidare från Fa
cebook till psykolog Johan 
Melander Hagborgs debatt

artikel om psykologernas 
tystnad när det gäller utsatta 
barn. Det är besöksrekord 
för oss. 

Även de tre finalisterna till 
Stora Psykologpriset locka
de många till tidningens 
Facebooksida, över 1 600 
personer. 

På psykologtidningen.
se finns nyheter ofta långt 
innan de kommer i tryck i 
papperstidningen, där har 
vi essäer, recensioner och 

Psykologtidningen i sociala medier
annat material som 
bara publiceras 
på webben. Via 
Facebook får du 
besked om när 
de läggs ut.

 
Där finns också 
möjligheter att kommentera 
artiklarna och att skicka 
dem vidare till andra som 
kan vara intresserade. 

Hoppas vi ses  
även där!

 Redaktionen

facebook.com/
psykologtidningen.se

PRESSToPP FÖR noTiSER
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AKTUELLT

1 Vad hoppas du med 
boken?

– Jag vill öka medveten
heten om möjligheterna för 
skolpsykologer, bidra till 
skolpsykologens grundläg
gande kompetens, men också 
inspirera kollegor att sticka 
ut hakan. Som nybliven 
skolpsykolog kände jag mig 
utomordentligt ensam och 
utsatt. Jag hade den 
stora fördelen av att 
ha vuxit upp med en 
pappa som var lärare 
och sedermera rektor. 
Att som liten vid mid
dagsbordet lyssna på 
pappas anekdoter från 
skolvärlden, och hans 
ibland progressiva och 
kreativa sätt att lösa 
problem som skolle
dare i Rosengård i Malmö, 
gav mig oanade fördelar då 
jag tog mina första steg som 
skolpsykolog. Hans enga
gemang för ungdomar och 
utbildning blev en ledstjärna 
för mig. 

– Under de första åren 
sökte jag inspiration och 
metoder och fann dessa hos 
bland annat flera av de för
fattare som senare valde att 
medverka i Psykolog i skolan.

2 Första utgåvan kom 
2009, vad är nytt? 

– Boken är reviderad för 

4 ... skolpsykolog, doktorand och redaktör för boken Psykolog i skolan, 
som nu kommer i en andra upplaga (Studentlitteratur, 2014).

frågor till Elinor Schad...

att spegla 
kraven i den 
nya skollagen 
samt uppdate
rad med flera 
nya kapitel av 
verksamma 

skolpsykologer. Här finns 
ett kapitel av Elisabet Graci, 
skolpsykolog i Malmö, som 
delar med sig av sin utveck
lingsresa fram till ett mil
jonprojekt finansierat av EU. 
Jag tycker att det är speciellt 
roligt att ha med exempel på 
lyckade utvecklingsprojekt 
och nedslag i den verklighet 
som flera av landets skolpsy
kologer befinner sig i.

3 Du medverkar även själv 
med ett kapitel om skol-

psykologers professionsut-
veckling. Varför behövs det? 

– Att arbeta som psyko
log i förskola och skola ger 
en unik inblick. Det finns 
få andra jobb där specialis
ter får möjlighet till insyn 
i barns vardag och skolan 
som organisation. Den nya 
skollagen kräver att det ska 
finnas tillgång till psykolog 
i elevhälsan, men i nuläget 
ställer sig många kommun
psykologer frågande inför 
sitt uppdrag och hur deras 
kunskap om barn och skola 
ska komma till användning. 

– Vad psykologen i elev
hälsan ska göra bestäms av 
den enskilda kommunen, 
vilket ställer höga krav på 
att politiker och skolchefer 
tänker till och satsar på en 
välorganiserad elevhälsa 
med drägliga arbetsvillkor 
för sina medarbetare. 

– De stora olikheterna 
mellan kommuner gör att 
uppdraget måste se olika ut, 
beroende på var man jobbar. 
Man kan skämtsamt säga 
att det finns lika många sätt 
att arbeta som skolpsykolog 
som det finns skolpsykolo
ger. 

– Denna avsaknad av 
koherens utgör enligt min 
erfarenhet stora hinder för 
utveckling av en professio
nell identitet och vidareut
veckling av yrket. Ett annat 
grundläggande problem är 
att psykologutbildningen, 
som visserligen är en ge
neralistutbildning, överlag 
ägnar alltför lite tid åt den 
specifika kunskap som krävs 
av en skolpsykolog. Den 
pedagogiska psykologin har 
kommit i skymundan och 
behandlas alltför styvmo
derligt, och det tycker jag 
behöver lyftas fram.

4 Vilka är läsarna? 
 – Psykolog i skolan 

är skriven för blivande 
psykologer, men även för 
yrkesverksamma psykolo
ger, övrig personal i elev
hälsan, pedagogisk personal 
och skolledning, eller andra 
som arbetar med skola och 
utbildningsfrågor. ●

KAJSA HEinEMAnn

Elinor Schad

Regeringen har beslutat att 
tilldela karolinska institutet 5 
miljoner kronor för ett projekt 
om behandling av psykisk ohäl-
sa inom primärvården. Projektet 
syftar till att genom primärvår-
den göra evidensbaserad psyko-
logisk behandling tillgänglig för 

personer med mild till måttlig 
psykisk ohälsa, och i ett första 
steg väntas projektet omfatta 
omkring 2 500 patienter per år.

Under senare år har det skett 
en förskjutning av diagnoserna 
i sjukförsäkringen – från fysiska 
till psykiska. Bland pågående 

sjukfall, för såväl kvinnor som 
män, är psykiska sjukdomar 
idag den vanligaste diagnosen.

– den här diagnosförskjut-
ningen är oroande eftersom 
dessa sjukfall tenderar att bli 
långa. det här arbetssättet 
har framgångsrikt prövats på 

gustavsbergs vårdcentral, och 
nu får karolinska institutet 
möjlighet att bredare pröva 
och utveckla den här modellen, 
säger socialförsäkringsminister 
Ulf kristersson.

Projektet drivs av professor 
Mats lekander, ki. ●

Ki-projekt om evidensbaserad psykologisk behandling i primärvården

PRESSToPP FÖR noTiSER
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AKTUELLTForskningsnotis

Depression hos barn 
i skolåldern

Barn i förskoleåldern som diagnostiseras 
med depression löper mer än dubbelt så 
hög risk än andra barn att drabbas av de-
pression även i skolåldern. det visar en ny 
studie från Washington University school 
of Medicine. resultaten talar för betydel-
sen av att identifiera depression tidigt hos 
barn och på det sättet kanske förhindra 
att sjukdomen utvecklas till en kronisk och 
återkommande sjukdom, uppger forskarna 
bakom studien.

i studien har 246 barn följts från att de 
var i åldern 3 till 5 år, fram till 9-12-års-
åldern. Barnen screenades med hjälp av 
ett test kallat Preschool Feelings Checklist 
och man använde en åldersanpassad diag-
nostisk intervju för att utvärdera resultaten. 
Parallellt intervjuades föräldrarna om deras 
barns uttryck för sorg, irritation, skuldkäns-
lor, sömn, aptit och minskat intresse för lek 
och andra aktiviteter. dessutom studerades 
föräldrarnas förmåga till interaktion med 
sina barn, då tidigare forskning visat att 
bristande interaktion och omvårdnad är en 
viktig riskfaktor för uppkomsten av depres-
sion hos barn. 

när forskarna efter sex år studerade hela 
gruppen uppfyllde 79 barn kriterierna för 
depression enligt dsM-5. Över 51 procent 
av de 74 barn som vid studiens inledning 
diagnostiserats med depression uppfyllde 
kriterierna för depression även i skolåldern. 
Av de övriga barnen fick 24 procent diag-
nosen depression i skolåldern. Forskarna 
bakom studien anser att depression borde 
ingå i hälsoscreening även bland förskole-
barn, men tror att det kan dröja på grund av 
avsaknaden av vetenskapligt utvärderade 
behandlingar mot depression hos förskole-
barn. 

studien är publicerad i The American 
Journal of Psychiatry, 171(7), juli 2014. 
http://ajp.psychiatryonline.org (luby Jl, 
gaffrey Ms, tillman r et al) ●

I promemorian Delaktighet och rätts-
säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 
2014:28) presenterar nu Socialdepar
tementet förslag för att stärka patient
säkerheten och rättssäkerheten för 
dem som vårdas med stöd av LPT och 
LRV. Målsättningen är bland annat att 
användningen av tvångsåtgärder ska 
minskas. 

Regeringen vill att det i både LPT och 
LRV införs bestämmelser som tydlig
gör att det kvalitetssäkringsarbete som 
vårdgivare är ålagda att utföra enligt 
Hälso och sjukvårds
lagen även ska omfatta 
åtgärder som syftar till 
att minska behovet av 
tvångsåtgärder. 

På det sättet skapas 
förutsättningar att im
plementera goda erfarenheter från det 
nationella projektet Bättre vård – min
dre tvång i det ordinarie kvalitetsarbe
tet, anser regeringen. 

Särskilda begränsningar föreslås be
träffande fastspänning och avskiljning 
om åtgärden rör barn. I en ny bestäm
melse föreslås att det regleras att det i 
yttersta undantagsfall kan beslutas om 

Regeringen föreslår  
förändringar inom tvångsvården

långtidsavskiljning, högst fyra veckor i 
taget. 

Det ska då tillämpas på en mycket 
begränsad patientgrupp som på grund 
av extrem farlighet utgör en allvarlig 
fara för andra. Tvångsåtgärder som rör 
barn ska dessutom alltid föregås av en 
analys av vilka konsekvenser åtgärden 
får för barnet utifrån barnets förutsätt
ningar och behov.  

Patienternas delaktighet i vården ska 
generellt stärkas genom att det i lagen 
uttryckligen framgår att patienten ska 

medverka vid upp
rättandet av den 
samordnade vård
planen inför en an
sökan eller anmälan 
om öppen tvångs
vård. 

Chefsöverläkare ska dessutom få 
skyldighet att erbjuda patienten upp
följningssamtal efter en genomförd 
tvångsåtgärd. Sådana samtal ingår re
dan i många klinikers rutiner, men an
ses så viktigt att det även bör framgå i 
lagen.  

Författningsförslagen föreslås träda i 
kraft 1 januari 2016. ●

PETER ÖRn    

För att minska användningen av tvångsåtgärder inom psykiatrin  
och dessutom stärka patientens delaktighet i vården föreslår nu 
regeringen förändringar i både Lagen om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 

”Patienternas  
delaktighet i vården 

ska stärkas”

Psykologförbundet ökar i 
medlemstal. Vid halvårsskiftet 
var antalet medlemmar över 
10 900, en ökning med 3,8 
procent under den senaste 
tolvmånadersperioden.

–Det är glädjande, säger 
Psykologförbundets ordföran-

Allt fler medlemmar i Psykologförbundet
de Anders Wahlberg. Vi har haft 
en positiv trend i medlemsrekry-
teringen de senaste åren. Ju fler 
vi är, desto större möjlighet har vi 
att kunna påverka. 

inom Saco som helhet har 
medlemsantalet ökat med 1,4 
procent. ●Anders Wahlberg
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Självskadebeteende ökar 
risken för arbetslöshet

Unga människor med självskadebeteende 
har en nästan 60-procentig förhöjd risk att 
drabbas av arbetslöshet som vuxen. ris-
ken för långvarig sjukskrivning som vux-
en och förtidspension är 2 respektive 4,5 
gånger högre än för unga människor utan 
självskade beteende. det visar en ny regis-
terstudie från karolinska institutet, som 
bygger på information om drygt 1,6 miljoner 
16-30 åringar.

Det är docenten och forskaren ellenor Mit-
tendorfer-rutz på institutionen för klinisk 
neurovetenskap som undersökt effekterna 
av självskada på arbetslöshet, sjukskrivning 
och förtidspension, som ett mått på margi-
naliseringen på arbetsmarknaden. i studien 
ingår personer som 1994 var mellan 16-30 
år och bodde i sverige. de som hade skadat 
sig själva på ett sätt som ledde till psykia-
trisk slutenvård (5 649 personer under åren 
1992-1994) jämfördes med den allmän-
na befolkningen i samma ålder men utan 
självskadebeteende (1 608 167 personer år 
1973-2010). 

Förutom att risken för förtidspension var 
betydligt större såg forskarna även att den 
risken steg gradvis med stigande antal 
självskadehandlingar. det gällde för såväl 
personer med som utan tidigare psykiatrisk 
slutenvård. något sådant samband fanns 
inte när det gällde arbetslöshet.

Resultaten pekar på ett starkt samband 
mellan självskadehandlingar och framti-
da marginalisering på arbetsmarknaden, 
uppger forskarna bakom studien, men det 
behövs mer kunskap om mekanismerna 
bakom dessa höga risker och hur de kan 
motverkas.

studien är publicerad i tidskriften Inter-
national Journal of Epidemiology online 7 
augusti, doi: 10.1093/ije/dyu155 ●  

Forskningsnotis

3
1 Hur gick studien till?

– Jag har testat elever i årskurs 
79 i en skola i Sollentuna med formu
läret Styrkor och svårigheter (SDQ
Sve), och gjort bedömningar via foto
grafiintervjuer och semistrukturerade 
intervjuer. Syftet är att, utifrån ett jäm
ställdhetsperspektiv, skapa möjlighet 
för nyanlända barn i förberedelseklass 
att bli bedömda avseende styrkor och 
svagheter utifrån skolbakgrund och 
kognitiv förmåga samt psykosociala 
behov och hälsobehov. 

– Resultaten visade att språkkunskap 
och sociala nätverk var de främsta fak
torerna som främjade deras välmående. 
De svårigheter de upplevde vid ankom
sten till Sverige var främst en följd av 
att inte kunna språket eller känna till 
landets kultur, och nyckeln till det för
bättrade måendet var först och främst 
att de lärt sig det svenska språket tidigt 
efter ankomsten samt att gå i en skola 
i syfte att integreras och skapa sociala 
nätverk.

2 Varför valde du detta ämne?
– Sedan jag började psykolog

programmet har jag varit inställd på 
att arbeta med barn i ett hälsofräm
jande syfte med hjälp av tidiga insat
ser. Språkförmåga och graden av inte
grering är oerhört viktiga faktorer för 
framgång och delaktighet i samhället, 
och grunden för detta läggs i skolan. 

– Att jag själv är mångkulturell och 
flerspråkig, min pappa är palestinier 
och min mamma svenska, bidrog till att 
jag valde att studera just detta ämne. 
Min egen bakgrund har hjälpt mig att 
lättare relatera till dessa barn och även 
skapa en trygg relation till dem. 

3 i dag saknas allmänna nationella 
riktlinjer för inskolning av nyanlän-

da barn i förberedelseklasser. På vilket 

frågor till Zena El-Haj Ibrahim ...
... nyutexaminerad från psykologprogrammet vid 
Karolinska institutet, som i en masteruppsats i psykologi 
har visat att språkkunskap och sociala nätverk är det 
som främst främjar välmående hos nyanlända barn.

sätt hoppas du att din studie kan bidra 
till en förändring gällande det?

– Jag hoppas kunna göra fler liknande 
studier, och att dessa tillsammans med 
studier som görs av andra ska bidra till 
att vi får allmänna nationella riktlinjer. 
Nyanlända barn är en heterogen grupp 
där jämförelser mellan olika skolor 
skulle bidra till en ökad förståelse för 
vilka komponenter som har störst på
verkan på barnens psykiska hälsa. Ge
nom noggranna kartläggningar av dessa 
komponenter blir det lättare att skapa 
inskolningsriktlinjer som är skräddar
sydda efter elevernas behov. 

– Psykologens roll, främst skolpsyko
logen, är viktig för att identifiera varje 
nyanländ elevs behov liksom för att 
handleda lärare och annan personal i 
hur dessa behov kan tillfredsställas. ●

PETER ÖRn    
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 ■ Titeln på Zena El-Haj ibrahims master-
uppsats är Psykisk hälsa och mående hos 
nyanlända barn i årskurs 7-9 – en studie 
med the Strengths and Difficulties Ques-
tionnaire (SDQ) och fotografiintervju.

Zena El-Haj Ibrahim
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– Vi märker att fler och fler 
upptäcker oss. På det sättet 
är det bra att vi återkommer, 
det bygger upp intresset och 
människor lär sig att vi är 
där, säger Emily Storm.

Psykologi är ett ämne som 
engagerar och drar folk och 
intresset är stort. Bland pro
grampunkterna under 2014 
års bokmässa märks många 
seminarier om vardagspsy
kologi som människor kan 
känna igen sig i – relationer 
mellan föräldrar och barn, 
mobbning, utseende och 
kroppsuppfattning, barn med 
särskilda behov, hjälp och 
stöd vid neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som 
ADHD etc. 

–Vi har också psykologer 
som svarar på frågor om 

psykologi direkt i montern 
och till dem är det oftast kö, 
säger Emily Storm.

Många psykologer kom

mer ut med böcker under 
året och en del hör själva av 
sig för att visa sitt intresse 
för mässan. Andra nås via 
Psykologförbundets med
lemsbrev, där en fråga går ut 
till medlemmarna.

– Vi söker efter nyutkomna 

Vad handlar "Den lyckliga 
pessimisten" om? 

– den handlar om att vi vill 
ifrågasätta ”sanningen” om det 
positiva tänkandet och optimis-
men som det som är det bästa 
för oss. Vi vill visa på fördelarna 
med lycklig pessimism. Man 
kan säga att vi på allvar gör upp 
med de “optimistkonsulter” 
och inspiratörer som med yviga 
floskler vill få oss att tro att livet 
är enkelt.

 
Ni är kritiska till ”positivt 
tänkande”. Har det bidragit till 
orealistiska förväntningar på 
livet?

– det har det definitivt gjort. 
det har skapats en magi runt 
det som säger att du inte behö-

Emily Storm är ansvarig för Psykologiguidens monter på Bokmässan 
som hålls i Göteborg i slutet av september. Det är fjärde gången som 
Psykologiguiden har en egen monter på mässan. Förra året gjordes ett 
uppehåll så senaste tillfället var 2012.

böcker av psykologer som 
riktas till allmänheten och 
inte till yrkesverksamma 
psykologer. Det är en viktig 
skillnad, säger Emily Storm.

Kan du se något tema på 
mässan?

– I år handlar det mycket 
om positiv psykologi. Nytt 
för år är också att en skönlit
terär författare, Helena von 
Zweigbergk, blir intervjuad 
av psykolog Anna Bennich 
Karlstedt på temat syskonre
lationer. Det tror jag kommer 
bli väldigt intressant, säger 
Emily Storm.●

CARin WALDEnSTRÖM

Psykolog Mattias Lundberg:

 Emily Storm

 ■ Den 30:e Bokmässan äger rum 
den 25-28 september 2014 och 
har Brasilien och den brasilianska 
litteraturen i fokus. i fjol kom över 
96 000 besökare under de fyra 
dagarna som mässan varade.

ver något annat. tän-
ker du bara tillräckligt 
positivt så löser sig 
det mesta och så är 
det såklart inte. till 
exempel ”luras” många 
ungdomar att tro att man 
kan bli vad man vill, men 
bara för att det finns ett gymna-
sieprogram i rymdkunskap kan 
inte alla bli astronauter.

 
Du är också aktuell med en 
annan ny bok på Bokmässan: 
”Psykologi på jobbet – en  
praktisk handbok”. Varför en 
bok om psykologi på arbetet?

– det har saknats en bok 
av handbokskaraktär som ger 
chefs- eller Hr-personen redskap 
inom arbetslivets psykologi. 

därför samlade jag 
ihop nio författare 
med kunskap och 
erfarenhet från 

olika områden som 
bidragit med sin 

expertis. Förhopp-
ningsvis blir det den här 

boken som ligger uppbruten 
och sönderläst på skrivbordet, 
och inte en bok som bara står i 
bokhyllan.

 
Har dagens föränderliga arbets-
liv lett till ökade konflikter?

–  nej, inte förändringen som 
sådan. däremot har alla blivit 
mer synliga i takt med att arbetet 
blivit mer pressat och då kommer 
konflikterna oftare upp till ytan. 
dessutom har vi blivit bättre på 

att våga ta hand om och 
lyfta fram konflikter i ljuset, 
varför det kan te sig som att 
konflikterna ökat. ●

Allt fler hittar psykologin på   Bokmässan

Fullt i Psykologiguidens 
monter vid en tidigare 
bokmässa. Psykologi är 
ett ämne som engagerar.
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Du beskriver boken som en guide 
till terapi. Varför behövs den här 
boken?

– Jag tror att fler skulle ha glädje 
av att veta hur terapi fungerar, vad 
man kan förvänta sig av att gå i tera-
pi, och lite praktiska tips om hur man 
kan gå till väga för att söka terapi. 
Många som jag träffar i jobbet och 
privat – som har en annan bakgrund 
än en psykologutbildning – har 
mycket frågor om terapi, och det är 
ofta svårt att söka reda på svaren på 
internet. en googling på terapi ger 
hundratals träffar och det är knepigt 
att sortera i den vilda blandning 
av kvalitet och kvacksalveri som 
kommer upp.

 
Vilka vänder du dig till?

– Förhoppningsvis har den som 

Psykolog Jenny Rickardsson:

är lite nyfiken på terapi, 
den som själv funderar 
på att gå i terapi, den som 
undrar över hur terapi kan vara 
hjälpsamt eller den som vill orientera 
sig i terapidjungeln glädje av boken. 
Jag vänder mig i första hand till 
allmänheten, men tror att också 
personal på vårdcentraler eller andra 
mottagningar kan ha glädje av en 
lättillgänglig översikt av vad terapi 
kan hjälpa till med.

 
Vilken är den vanligaste frågan som 
människor ställer till dig om att gå 
i terapi?

– Hur hittar man en bra psykolog?
 

Boken innehåller intervjuer med 
personer som öppet berättar om sin 
terapi. Hur såg de på att dela med 

sig av sina 
erfarenheter 

i boken?
– de som 

bestämde sig för 
att berätta om 
sina erfarenheter 
i boken har varit 
oerhört modiga. 
Jag hoppas att de upplever att de-
ras berättelser har tagits emot med 
respekt. deras bidrag för att man 
som läsare ska förstå hur det är att 
gå i terapi kan knappast överskat-
tas. Jag hoppas att de ska tycka att 
det varit värt att våga berätta, för att 
det i sin tur blir viktigt för andra att 
ta del av. en del av dem funderade 
en tid innan de bestämde sig för 
att vara med, några tackade ja 
omedelbart. ●
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Allt fler hittar psykologin på   Bokmässan

PAniKånGEST &  
DEPRESSion

Frågor och svar om två  
av våra vanligaste 

 folksjukdomar
Av Christian dahlström 

natur & kultur, 2014

Panikångest och depres-
sion tillhör våra vanligaste 
sjukdomar, men trots det är 
okunskapen stor och det är 
lätt att känna sig handfallen 
när man kommer i kontakt 
med sin egen eller andras 
psykiska ohälsa. Frågorna 
radar upp sig: Kan man bli 
fri från panikångest? Varför 
blir man deprimerad? Hur 
går psykoterapi till? Var kan 
man söka hjälp?

Christian Dahlström är 
frilansskribent och debatte-
rar och informerar flitigt om 
psykisk ohälsa på sociala 
medier. 

Han har själv varit drab-
bad av såväl panikångest 
som depression och har 
sett ett behov av att samla 
och sprida information om 
sjukdomarna. 

i boken Panikångest & 
Depression ger han raka 
svar på de vanligaste frågor-
na. Boken vänder sig främst 
till personer som själv 
drabbats av sjukdomarna 
samt deras anhöriga och 
vänner. ●

NYtt i trYCk
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P
olitik har funnits med se
dan födseln för Emma och 
Hanna Bäck. Föräldrarnas 
engagemang, främst pap
pa Henry Bäck som var 

gruppledare för Vänsterpartiet i Upp
lands Väsby norr om Stockholm och 
mycket politiskt aktiv, ledde till att för
äldrahemmet blev den naturliga träff
punkten då partivänner möttes för att 
diskutera politik eller bara umgås.

– Vi gick med i demonstrationståg 
redan då vi låg i barnvagn, och när vi 
kom upp i tonåren fick vi mer handfas
ta uppgifter, som att stoppa valsedlar 
i kuvert och liknande. Under hela vår 

Emma Bäck är doktor i psykologi, systern Hanna Bäck docent i 
statsvetenskap. När de insåg att de ställde likartade vetenskapliga 
frågor bestämde de sig för att förena sina vetenskapsområden i 
ett forskningsprojekt. Nu kan de för första gången peka ut social-
psykologiska faktorer bakom politisk aktivism. 

systrarna Bäck förenar psykologi och statsvetenskap: 

uppväxt färgades en stor del av varda
gen i hemmet av pappas politiska enga
gemang. Men jag tror inte att pappa har 
försökt påverka våra egna politiska val 
och vi systrar har inte själva varit parti
politiskt aktiva, säger Emma Bäck.     

Men pappans betydelse för systrar
nas yrkesval och forskningsinriktning 
är förmodligen lika stort i ett annat 
avseende: vid sidan av sitt politiska 
engagemang var han professor i stats
vetenskap i Stockholm och Göteborg 
och döttrarna fick under tidiga tonår
en agera ”forskarassistenter” och koda 
enkäter, hjälpa till vid mediaanalyser 

etc. Forskning och politik var vardag i  
föräldrahemmet. Det bidrog förmodli
gen till att Emma Bäck så småningom 
doktorerade i psykologi vid Stockholms 
universitet på en avhandling om poli
tiska röstsystem, medan Hanna Bäck 
valde statsvetenskap och doktorerade i 
ämnet vid Uppsala universitet på en av
handling om koalitionsbildning mellan 
politiska partier. 

i dag är Emma och Hanna Bäck anställ
da vid Lund universitet. Emma, univer
sitetslektor på institutionen för psyko
logi, är i sin forskning huvudsakligen 
inriktad på socialpsykologiska fråge

”samarbetet är 

 för vår forskning” 

text: PETER ÖRn  Foto: ULRiCA ZWEnGER

➤

avgörande
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– Det kanske största problemet 
är att tala till och granskas av 
två olika vetenskapsområden 
samtidigt, säger Hanna Bäck.➤
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ställningar och politisk psykologi. Han
na, docent på institutionen för statsve
tenskap, har fortsatt att studera bland 
annat politiska koalitioner men också i 
allt större utsträckning intresserat sig 
för frågor som tangerar politisk psy
kologi. Det är i ett sådant projekt, om 
protestbeteenden och politisk akti
vism, som de nu gemensamt använder 
två vetenskapsområdens styrkor sett 
till teorier och forskningsmetodik, och 
tar tillvara ett intresse de delat sedan 
de var små. 

– inom statsvetenskaplig forskning bör
jar psykologiska faktorer, exempelvis 
psykologins så kallade femfaktorsteori, 
komma in alltmer. Utan att ta in psyko
login tenderar statsvetenskaplig forsk
ning ibland att bli allt för förenklad, sä
ger Hanna Bäck, och fortsätter:

– Vår forskning om politisk aktivism 
hade inte varit möjlig utan vårt samar
bete. Det handlar ju mycket om person
lighetsdrag, effekter av avvisning från 
en social tillhörighet och annat som 
ingår i gruppsykologiska teorier. 

Emma Bäck:
– Själv har jag länge varit intresserad 

av det som kallas rejection sensitivity, 
det vill säga personlighetsdrag som 
karakteriseras av en ökad känslighet 

för avvisning och som visat sig vara en 
viktig faktor för benägenheten att del
ta i protestaktioner. Känslan av att få 
tillhöra en grupp är för många otroligt 
viktig och det kan handla om extremt 
små signaler som påverkar den. Rejec-
tion sensitivity är dessutom ett områ
de inom psykologin med stora luckor 
inom forskningen. 

Det var Hanna som tog initiativet till att 
arbeta tillsammans i ett gemensamt 
forskningsprojekt. De sökte och fick 
pengar från Vetenskapsrådet. Grund
frågan var: Varför blir människor po
litiskt aktiva? Hanna förde fram sina 
teorier utifrån statsvetenskaplig forsk
ning, och med hjälp av Emmas bak
grund och kunskap i socialpsykologi 
modifierades teorierna. 

– Ta exempelvis frågan om normer. 
All statsvetenskaplig forskning visar 
att det är samhällets normer som får 
människor att gå och rösta när det är 
val till riksdagen, men rent rationellt 
betyder ju din enskilda röst väldigt 
lite i ett val. För att bättre förstå varför 
människor väljer att rösta måste man 
gå till det psykologiska, säger Hanna 
Bäck. 

Utöver den övergripande frågan om 
vad som får människor att bli politiskt 

aktiva ville de även studera varför vissa 
även radikaliseras i sina engagemang. 
Emma kunde med sin psykologiska 
bakgrund bidra med teorier kring so
cialpsykologi, hur grupper och sociala 
identiteter fungerar och så vidare.

– Inom socialpsykologin är jag van 
att arbeta med ganska små experimen
tella studier, ofta är det studenter som 
deltar, men jag har successivt sökt mig 
mot större studier av enkätformat och 
det är ett resultat av vårt samarbete. 
Den statsvetenskapliga forskningen 
bygger mycket mer på stora studier 
med representativa urval som man kan 
dra generella slutsatser från, än den 
socialpsykologiska forskningen. Dess
utom vore det inte realistiskt att en
dast använda studenter för att studera 
psykologiska faktorer bakom radika
lisering eller varför människor söker 
sig till exempelvis partier som Sverige
demokraterna, säger Emma. 

Statsvetaren Hanna har som ett resul
tat av samarbetet med Emma å andra 
sidan successivt vant sig vid att arbeta 
med mindre studier än vad hon annars 
brukar göra, och att i ökad utsträckning 
använda fler olika metoder – såväl kva
litativa som kvantitativa – för att sam
mantaget få ett tillförlitligt resultat. 

Även om samarbetet visat sig fungera 
bra så har det inte varit helt utan svårig
heter. Olika typ av bakgrundskunskap 
och terminologi för att beskriva unge
fär samma sak kunde i början innebä
ra vissa problem, berättar Hanna och 
Emma, och även forskningsetiken vilar 
till viss del på lite olika krav och tradi
tion inom statsvetenskap jämfört med 
psykologin. 

Hanna är som statsvetare mer van att 

” För att bättre förstå 
varför människor väljer  
att rösta måste man gå  
till det psykologiska”

                            emma Bäck

➤
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tänka på de etiska frågorna när de pla
nerar en studie, säger de båda, och de är 
vanligtvis hon som hissar varningsflagg 
när det gäller etiska aspekter. Emma 
är van att vissa experiment är okej att 
genomföra utan etiska prövningar om 
resultaten inte är tänkta att publiceras.

– Även om de etiska kraven har ökat 
inom socialpsykologin – och sådana 
klassiska experiment som gjordes av 
exempelvis Philip Zimbardo och Stan
ly Milgram aldrig skulle bli etiskt god
kända i dag – så är jag van att kunna få 
”lura” försökspersoner inom ramen för 
ett experiment. Studier som de av Zim
bardo och Milgram har dock varit vikti
ga i utvecklandet av ett etiskt synsätt på 
socialpsykologiska experiment i det att 
man faktiskt inte kan utsätta människor 
för vad som helst, säger Emma. 

En annan svårighet med att kombinera 
två vetenskapsområden i ett gemen

samt forskningsprojekt är möjligheten 
att få resultaten publicerade, tror båda 
två. De främsta resultaten från deras 
gemensamma projekt har ännu inte 
publicerats i någon stor vetenskaplig 
tidskrift, men ett manus är i stort sett 
klart för att skickas in. 

– Det kanske är det allra största prob
lemet med ett samarbetsprojekt som 
vårt: att tala till och granskas av två 
olika vetenskapsområden samtidigt. 
Och sett från en statsvetenskaplig syn
vinkel har vi ett ganska litet underlag i 
vår studie vilket kan innebära ett pro
blem, åtminstone om vi vänder oss till 
en vetenskaplig tidskrift inom statsve
tenskap. Men en duktig redaktör borde 
förstå och kunna ta hänsyn till sådana 
aspekter, säger Hanna.      

Samarbeten mellan olika vetenskaps
områden blir allt vanligare, och inom 
politisk psykologi – ett subfält inom 

psykologi och statsvetenskap som blir 
allt större enligt Hanna och Emma – är 
samarbetet helt nödvändigt. 

Redan då Emma disputerade vid Stock
holms universitet 2011 om politiska 
röstsystem byggde forskningen till viss 
del på ett samarbete med statsvetare. 

Till hösten kommer den internatio
nellt sett viktigaste vetenskapliga tid
skriften inom politisk psykologi, Poli-
tical Psychology, att få sin redaktion i 
Lund. Redaktionen flyttar vart femte 
år, senast har den varit stationerad i  
Israel, och när den nu hamnar i Sveri
ge för de kommande fem åren kommer 
både Emma och Hanna Bäck att ingå i 
redaktionen. ●

– Jag har successivt sökt mig 
mot större studier av enkätformat 
och det är ett resultat av vårt 
samarbete, säger Emma Bäck.

AKTUELLT

Hanna Bäck

Läs även om Emma och Hanna Bäcks 
forskning och resultat i detta nummers 
forskningsartikel.  
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Om psykologins roll i samhället
– detta vill riksdagspartierna

Hur ser våra riksdagspartier på behovet av psykologisk kom-
petens i samhället och den ökade psykiska ohälsan? Läs vad 
partierna svarar Psykologtidningen på några av de frågor som 
psykologkåren och förbundet just nu prioriterar högt. 

1 Hur ska ni verka för att varje vårdcentral har tillgång 
till psykolog?

2 Borde även psykologer få skriva sjukintyg inom 
området psykisk ohälsa?

3 Hur ser ni på en statligt reglerad och finansierad 
specialistutbildning för psykologer?

4 Hur ser ni på ett utökat titelskydd för att skydda allmän-
heten mot skador till följd av oseriös yrkesutövning inom 

området psykisk ohälsa?

5 Kommer ni att verka för att legitimation införs som ett 
behörighetskrav för att få utöva psykologyrket inom all 

hälso- och sjukvård?

6 Hur vill ni att psykologisk kompetens ska användas för 
att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar?

Socialdemokraterna (S)
1. Vi vill att primärvårdens 
uppdrag ska vara så brett att 
psykologisk kompetens ingår. 

2. sjukskrivningsprocessen bör 
ständigt diskuteras och utveck-
las. ett sådant översynsarbete 
pågår i den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen. 

Vi får se vad den kommer fram 
till. 

3. Frågan bör ses över men vi 
kan inte lova något i detta skede.

4. Vi stöder ett utökat titelskydd. 
Vi vill ha en lagändring som gör 
det förbjudet för olegitimerad 

personal att behandla svåra 
psykiska sjukdomar och perso-
ner med självmordsrisk. 

5. Vi är beredda att se över 
legitimationskravet som 
behörighetskrav mot bakgrund 
av vikten av säkerhet och rätt 
behandling. 

6. Vi vill ha ett formaliserat 
krav på samverkansmodell i 
varje kommun som säkerställer 
tidiga insatser för barn och 
ungdomar som mår dåligt. 
skolan, socialförvaltningen, 
ungdomsmottagningarna, 
sjukvården och Bup ska ingå i 
samverkan. 
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Här är frågorna:

Här är svaren:
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Om psykologins roll i samhället

Miljöpartiet (MP)
1. Vi vill utveckla vårdcentraler 
till hälsocentraler där kompe-
tens om hela människan ska 
finnas. Hälsocentralen ska inte 
enbart behandla fysisk ohälsa 
utan också psykisk ohälsa där 
psykologen har en given roll. 

 
2. Vi är positiva till att psy-
kologer får skriva sjukintyg, 

vilket vi också lyft i en motion 
i riksdagen. Vi ser även att 
teamarbetet utvecklas, såväl 
sjuksköterskor som psy   - 
kologer, sjukgymnaster och 
andra legitimerade yrkes-
kategorier bör få möjlighet att 
ta ett större ansvar för sina  
patienter. det skulle även 
avlasta läkarna.

3. det är en fråga vi inte har 
tagit ställning till. 

4. Vi tycker det är viktigt att 
se över behov av titelskydd. 
Vi vill tydligt medverka till att 
människor ska veta vad olika 
behandlingar betyder, vilken 
utbildning yrkesutövare och  
behandlare har och vilken  
kontroll som finns.  

5. Att utöva psykologyrket 
måste innebära att man ska 
vara behörig.

6. Vi tror allmänt att psykolog-
resurser och ett psykologiskt 
perspektiv skulle behövas mer 
i det förebyggande arbetet.

Vänsterpartiet (V)
1. Vi vill att vårdcentralen 
ska ha en bred kompetens av 
yrkesgrupper, och ett utvecklat 
teamarbete och en anställning 
för psykologen ger mycket stör-
re möjlighet att vara en tydlig 
del av teamarbetet.
 
2. Vi har inte tagit ställning i 
frågan. 

3. det är viktigt att se över 
frågan om en statligt reglerad 
specialistutbildning. när verk-
samheten behöver och efterfrå-
gar specialistkompetens bör 
specialistutbildningen vara ett 
statligt ansvar. 

4. när någon använder titeln 
psykolog så ska personen ha 
den utbildningen och vi är 

beredda att titta över den här 
frågan.

5. Vi har inte fördjupat oss i 
frågan när det gäller legitima-
tion men är beredda att titta på 
den frågan.

6. det är viktigt med tidiga 
insatser, redan från MVC, BVC 
och förskolan. såväl skolan, 

skolhälsovården som ung-
domsmottagningar har en 
viktig roll när det gäller barn 
och ungas psykiska hälsa, och 
att det finns rätt kompetens 
inom primärvården. Psykolo-
giska insatser behövs inom alla 
dessa områden som en del av 
teamet, som stöd för till exem-
pel förskolepersonal. 

Moderaterna (M)
1. regeringen satsar 870 
miljoner kronor per år för att 
förebygga psykisk ohälsa och 
förbättra vården, men vi ser vik-
ten av att öka tillgängligheten 
till psykiatrin inte minst för barn 
och ungdomar. dessutom mås-
te samverkan mellan landsting 
och kommuner förbättras.

2. sjukintyg ska bygga på infor-
mation från flera olika yrkes-
grupper men det är läkaren 

som ska ha det samordnande 
ansvaret. 

3. Vi kan överväga att förändra 
den nuvarande ordningen av 
utbildningen om det skulle 
innebära tillräckliga förbättring-
ar av utbildningskvaliteten.

4. Vi anser inte i dagsläget  
att det ur ett patientsäkerhets-
perspektiv finns anledning 
att införa skyddad specialist-

beteckning för denna yrkes-
grupp.
 
5. För att överväga ensam   rätt 
måste behovet av att öka  
patientsäkerheten vägas  
mot att begränsa närings-
friheten och vara större än  
den senare. det skulle också 
innebära svårigheter att 
definiera vilka arbetsupp - 
gifter som skulle omfattas av 
ensamrätten. 

6. det finns stora vinster med 
att så tidigt som möjligt iden-
tifiera och behandla psykisk 
ohälsa hos barn och ungdomar. 
det kan uppnås genom att kom-
muner och landsting erbjuder 
en hälsofrämjande förskola, 
skola och effektiva vård-, stöd- 
och hjälpinsatser vid psyko-
social ohälsa. den ohälsan ska 
bedömas och behandlas utifrån 
ett brett holistiskt perspektiv 
och synsätt. ➤
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Folkpartiet (FP)
1. Hur tillgången på psykologer 
ska säkras är en fråga för lands-
tingen att hantera. 

2.  Vi är tveksamma till att 
införa möjligheten att skriva 
sjukintyg till fler professioner 
än i dag.

3. Behörighetspropositionens 
förslag trädde i kraft i januari 
2014 och när den verkat en tid 

bör den utvärderas. Vi i Folkpar-
tiet utesluter inte inom ramen 
för en sådan utvärdering att 
det på nytt finns anledning att 
pröva frågan om en reglering 
av psykologernas specialistut-
bildning.

4. Vi är positiva till ett utökat 
titelskydd. Psykiskt sköra 
personer måste skyddas från 
kvacksalveri, terapier och 

behandlingar som inte är veten-
skapligt grundade.

5. Patientsäkerhetslagen bör 
ändras så att den skyddar 
psykiskt sköra människor mot 
behandlingsmetoder som 
saknar vetenskaplig grund och 
som utövas av personer som 
inte har hälso- och sjukvårdens 
legitimationsyrken. samma 
behörighetskrav bör ställas på 

offentliga som privata vårdgi-
vare. 

6. exakt hur psykologisk 
kompetens ska användas är en 
fråga som de som praktiserar 
yrket är bäst lämpade att svara 
på. Vi vill se tidiga och riktade 
insatser som vilar på veten-
skaplig grund. 

Kristdemokraterna (KD)
1. landstingen har lite olika 
förutsättningar runt om i landet 
och man måste därför vara 
öppen för olika slags lösningar. 
nya lösningar via exempelvis 
internet kan vara en väg framåt.

2. det är självklart att andra 
yrkeskategorier kan bidra med 
information om patientens 
tillstånd, men det behövs en 

läkare som går i god för kvali-
teten och som gör en grundlig 
bedömning av patienten och 
de uppgifter som lämnas i 
sjukintyget. 

3. Ur ett patientsäkerhetsper-
spektiv, som ju alltid är det 
viktigaste, ser vi i dag inte att 
det finns anledning att införa en 
statlig reglering. 

4. det skulle innebära stora 
svårigheter att precisera vilka 
psykiska sjukdomar och be-
handlingar som skulle omfattas 
av ett utökat titelskydd.

5. när legitimation och ensam-
rätt övervägs måste behovet 
av att öka patientsäkerheten 
vägas mot begränsning av 
näringsfriheten. det skulle 

också innebära svårigheter att 
definiera vilka arbetsuppgifter 
som skulle omfattas. 

6. satsningen på att förstärka 
elevhälsan innebär att fler 
skolpsykologer finns tillgäng-
liga, och vi vill arbeta för att 
ytterligare korta väntetiderna 
till den specialiserade barn- 
och ungdomspsykiatrin. 

Sverigedemokraterna (SD)
1. Psykisk ohälsa är ett priori-
terat område för oss sverigede-
mokrater där vi gör satsningar i 
vår budget. Flertalet av de som 
drabbas av ångest eller depres-
sion söker sig till primärvården 
och i socialstyrelsens riktlinjer 
förordar man psykologisk be-
handling vid dessa sjukdomar. 
det är ytterst angeläget att 

vårdcentralerna kan erbjuda 
psykologisk kompetens till 
patienterna. 

2. Vi är positiva till en för-
söksverksamhet likt den man 
genomfört i norge. 

3. Vi ställer oss positiva till en 
statligt reglerad och finansie-

rad specialistutbildning för 
psykologer. 

4. ett förstärkt och utvidgat 
titelskydd är angeläget för att 
skydda allmänheten mot oseri-
ösa personer inom de psykolo-
giska verksamheterna.

5. Vi anser att krav på legitima-
tion ska införas som behörig-

hetskrav för psykologyrket 
inom all hälso- och sjukvård.

6. det är viktigt att fånga upp 
dessa barn och ungdomar i ett 
tidigt skede. Vi anser att fler 
psykologer bör anställas inom 
skolans område.   

EnKÄT: PETER ÖRn

inte sällan har en somatisk sjuk-
dom som förblir odiagnostise-
rad och därmed obehandlad. 
Vi tycker därför att det kan vara 
klokt att behålla läkaransvaret 
för exempelvis intyg om nedsatt 
arbetsförmåga på grund av 
sjukdom.

3. specialistutbildningens 
finansiering är i grunden ett 

Centerpartiet (C)
1. det är viktigt att psykosocial 
kompetens – socionom och 
psykolog – finns tillgänglig i 
primärvården. däremot är det 
landstingen som får avgöra om 
det ska ingå i vårdcentralens 
grunduppdrag eller vara ett 
tilläggsuppdrag. 

2. Vi har oroats av att patienter 
som klassas som psykiskt sjuka 

ansvar för arbetsgivaren. 

4. Vi anser att ”kvacksalveri-
lagstiftningen” bör utökas till 
att även omfatta människor 
med psykisk sjukdom.

5. Vi anser inte att ensamrätt 
är rätt väg att gå för att skapa 
tydlighet om yrkesutövning  
på psykologernas kompe-

tensområde, eller att patient-
säkerheten skulle stärkas. 

6. det behövs bland annat 
bättre journaler, mer samverkan 
och metoder för att se vilka som 
ligger i riskzonen, samt fler före-
byggande insatser. Vi behöver 
därför stärka elevhälsan och se 
till att vi har första linjens psyki-
atri även för åldrarna 6 till 12 år.
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P
sykisk ohälsa är ett av de störs
ta samhällsproblemen idag. 
Men att döma av svaren på 
Psykologtidningens enkät till 

riksdagspartierna tycks inte problemet 
ges den tyngd det förtjänar. Den spon
tana reaktionen ger Psykologförbun
dets ordförande Anders Wahlberg, när 
han ombeds kommentera enkätsvaren.

– Omkring 40 procent av alla sjuk
skrivna är det på grund av psykisk 
ohälsa och den är ett gigantiskt sam
hällsproblem, men sett till svaren på 
Psykologtidningens enkät känns det 
som att okunskapen är stor. Svaren är 
ofta luddiga, exempelvis när det hand
lar om psykologer inom primärvården, 
och vittnar om en okunskap om hur si
tuationen ser ut i verkligheten och att 
man inte tänkt igenom frågan ordent
ligt. Vi har mycket att lära politikerna, 
säger Anders Wahlberg.

En av förbundets viktigaste frågor, den 
om ett utökat titelskydd för att skydda 
allmänheten mot skador till följd av 
oseriös yrkesutövning inom området 
psykisk ohälsa, har dock ett starkt stöd 
bland riksdagspartierna. Endast M och 

Psykologförbundets krav på ett utökat titelskydd 
har starkt stöd bland riksdagspolitikerna. Det visar 
Psykologtidningens enkät inför riksdagsvalet. 
Däremot ställer sig endast två partier (MP och 
SD) bakom kravet att ge psykologer rätt att skriva 
sjukintyg vid psykisk ohälsa. 

KD är negativa till ett sådant, med hän
visning till näringsfriheten. 

– Frågan var även uppe på vårt semi
narium under Almedalsveckan, och då 
var det ingen som ifrågasatte våra krav 
att den så kallade ”kvacksalverilagen” 
borde ses över. Jag kan på ett sätt förstå 
argumentet om näringsfrihet, men den 
ska inte upprätthållas på bekostnad av 
de svagaste i samhället. En lagändring 
som i ett första steg åtminstone skyd
dar patienter med psykossjukdomar 
borde kunna genomföras relativt snart, 
säger Anders Wahlberg. 

Just nu pågår ett utredningsarbete på 
Socialstyrelsen som Psykologförbun
det hoppas ska leda till ett större stat
ligt engagemang för psykologernas 
specialistutbildning, helst i form av en 
statlig reglering och finansiering av ut
bildningen. Men i Psykologtidningens 
enkät var det bara ett parti, SD, som 
tydligt redan i dag ställer sig bakom ett 
sådant upplägg.

– Min spontana reaktion efter att  
ha läst enkätsvaren är att det handlar 
om en fråga som det är svårt för en  
politiker att svara på om man inte är rik

tigt insatt i den. Därför tycker jag gene
rell sett att det är svårt att läsa ut något  
utifrån enkätsvaren om specialist
utbildningen, säger Anders Wahlberg. 

Frågan om rätten för psykologer att 
skriva sjukintyg vid psykisk ohälsa är 
just nu inte högprioriterad för Psyko
logförbundet, även om den fortfarande 
finns kvar i förbundets eget valmani
fest. Fler psykologer inom primärvår
den och utökat titelskydd har i dags
läget en högre prioritet. 

– Samtidigt måste jag kommentera de 
som i enkäten uppger att läkare är bäst 
lämpade att skriva sjukintyg med ar
gumentet att de med psykisk sjukdom 
ofta också har en somatisk sjukdom 
som förblir odiagnostiserad. Det är just 
detta som är problemet: Det är oftast 
inte psykologer som diagnostiserar  
patienter med psykisk sjukdom utan 
läkare, och läkare utan specialist
utbildning har i allmänhet inte den 
kompetens som behövs för att säker
ställa psykisk sjukdom vilket kan inne
bära fel diagnostisering, säger Anders 
Wahlberg. ●

PETER ÖRn

”Vi har mycket  
att lära politikerna”

Anders Wahlberg kommenterar enkätsvaren:
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I min ungdom brukade jag kalla mig 
”individuell kommunist”. Kanske 
är det just för att mitt eget indi
viduella självförverkligande gått 

över styr som det är dags att vara själv
kritisk. Vi psykologer är från första 
dagen på utbildningarna socialiserade 
att tänka individcentrerat såväl om oss 
själva som om våra klienter. Vi förstår 
oss sällan på samhälleliga förklarings
modeller om människan. Därför förstår 
vi inte heller hur politik fungerar. 

Det finns något märkligt med psykolo
ger. En förkrossande majoritet har en 
välartad medelklassbakgrund, vill väl 
och hjälpa andra som har det svårt. 
Oavsett om man träffar en djupanalyse
rande dynamiker eller en hurtig KBT
are så är alla säkra på det individuella 
perspektivet. Antingen hjälper vi dig 
här och nu eller så tittar vi på dina indi
viduella mönster från tidigare relatio
ner i livet. Det är alltid upp till dig att 
förändra dig. 

Som förprogrammerade flockdjur 

styr vi psykologer efter tankekollek
tiv med olika behandlingsinriktningar. 
Men så fort en metod (gärna med en 
akronym på 3 eller 4 bokstäver) blivit 
etablerad, startas nya metoder. Det på
minner om Sverige på 1970talet när 

det var allmänt känt att ”vänstern öka
de genom att dela på sig”, något som 
verkar vara på väg tillbaka i valet 2014. 

Själv är jag på något sätt en perfekt re
presentant för den självförverkligande 
psykologen. I stället för att gå med i 
föreningar eller etablerade forum har 
jag startat mina egna projekt. ”Psykolo
ger tittar på film” kan ses som ett sätt 
att säga till psykologin att inte glömma 
bort kulturen. Jag har också varit en del 
av en bloggande massrörelse som svept 
in i samhället. Inte sällan har vi sagt 
att vi är annorlunda än etablissemang
et och gammelmedia. Fan tro’t. Snart 
har vi alla blivit en del av en outhärdlig 
medieklass och inte sällan har vårt sub
jekt stått i vägen för det vi vill säga. 

Jag har fått nog av det. Jag är trött på 
det. När jag i vintras blev inbjuden till 
att föreläsa för Miljöpartiet om psyko
login bakom klimathotet, insåg jag att 
mitt förhållningssätt inte höll längre. 
Jag var tvungen att gå med. 

Det finns en idé att 
politik och politiker 
är några andra, inte 
vi. I många år har jag 
pläderat för att Psy
kologförbundet och 
psy kologerna borde 
arrangera möten mel
lan psykologstuden

ter och ungdomspolitiker. Min tanke 
har varit att om alla blivande politiker 
känner en psykolog, så är steget inte 
långt till att anlita oss för allehanda ex
pertuppdrag om 1015 år. 

Men egentligen är det en smula bak

vänt tänkt. Om i stället massor av psy
kologer gick med i politiska partier, 
då skulle ju avståndet till politiken bli 
kort. Lika kort som för jurister, läkare, 
ingenjörer och statsvetare som anlitas 
för att utreda och leda samhället i dess 
utmaningar.  

Problemet är att så få psykologer ser 
politiken som en naturlig väg. Vi svävar 
i stället högt över samtiden och gnäller 
över utvecklingen och alla som inte för
står. Vi väntar på att vi ska bli tillfråga
de som experter, men att vi sedan inte 
vet vad vi ska tycka som auktoriteter, 
det har vi på något sätt glömt bort. 

För att verkligen kunna göra skillnad 
och påverka samhället i en mer psy
kologisk och human riktning måste vi 
känna till politikens spelregler. Annars 
går vi hopplöst bort oss i dagspoliti
kens djungel. Vi måste inse att världen 
innehåller makt, prestige, konkurrens 
och allianser och sluta rygga tillbaka 
för detta. Vi psykologer måste sluta be 
snällt om inflytande, utan i stället våga 
ta ansvar, hur obehagligt det än är att 
säga som det är och peka med hela han
den. 

Men kanske är en förändring på väg? 
På mitt första lokalmöte i min stadsdel 
träffar jag tolv partimedlemmar varav 
tre visar sig vara psykologer. På gräs
rotsnivå kanske det börjat röra på sig. 
Det är dags att psykologerna anammar 
samhället och politiken för att göra 
skillnad. Annars blir vi hopplöst för
bisprungna av andra särintressen. Och 
det vill vi ju inte? ●

 JonAS MoSSKin  

Varför väljer psykologer bort politiken?

”Vi psykologer måste sluta be 
snällt om inflytande, utan i stället 
våga ta ansvar, hur obehagligt  
det än är att säga som det är” 

av Jonas Mosskin
Psykolog, organisationskonsult och frilansskribent

krÖNika
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s
ätra vård och omsorgsboende 
i Skärholmen utanför Stock
holm har en verksamhet inrik
tad på patienter med demens

sjukdom, men här finns även personer 
med frontallobsskada och Huntingtons 
sjukdom. En av patienterna, ”Tomas”, 
befinner sig i ett tidigt skede av sjuk
domsförloppet. Han arbetade tidigare 
i butik, men fick sluta när det inte gick 
längre. Efter att ha fått diagnosen fick 
han vårdplats. 

– Jag klarar mig, det går bra än så 
länge, säger Tomas.

Vi sitter tillsammans med de andra 
på avdelningen, fikar och pratar. Vid 

Genetisk vägledning  
vid Huntingtons sjukdom

Psykologer har en viktig roll för patienter som drabbats av 
Huntingtons sjukdom. Att erbjuda samtal till personer som tros bära 
på anlaget för sjukdomen, både före och efter testning, så kallad 
genetisk vägledning, är en central uppgift för psykologerna.

första anblicken sticker Tomas inte ut 
och jag kommer på mig själv med att 
tänka att han faktiskt inte verkar sjuk. 
Han verkar klara sig betydligt bättre än 
de andra i gruppen. 

– Samtidigt kan det vara skrämman
de att för en individ i ett tidigt skede se 
andra där sjukdomen gått längre, be
rättar Yvonne Esgård, enhetschef.

Huntingtons sjukdom är en neuropsyki
atrisk sjukdom som vanligtvis debute
rar i 40årsåldern. Det är en dominant 
nedärvd sjukdom som innebär att varje 
barn till en förälder med anlaget har 
femtio procents risk att drabbas. Sjuk

domen kan även börja tidigare, framför 
allt om man ärver den på faderns sida, 
då risken är större för tidigare debut 
(vilket är den enda kända könsskillna
den). Sjukdomen kan också debutera 
senare i livet, från ungefär 55 års ålder 
och uppåt. I dessa fall är sjukdomen of
tast lindrigare i sitt förlopp, symtomen 
är inte lika tydliga. 

De mest kända symtomen vid Hun
tingtons sjukdom tar sig uttryck i mo
toriska problem eftersom sjukt hun
tingtin bildas i hjärnan vilket leder till 
att celler förstörs i de basala ganglierna 
som styr våra rörelser. De basala gang
lierna har kopplingar till andra centra 

Sätra vård- och omsorgsboende 
ger vård till patienter med  
Huntingtons sjukdom.

AKTUELLT

➤
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som påverkar sväljförmåga och and
ning. Detta leder därför till svårigheter 
att svälja fast föda och att tala. 

Patienten behöver mer energi på grund 
av de ofrivilliga rörelserna, det är vik
tigt att äta ofta. Det betyder i sin tur att 
man behöver få hjälp av tandläkare så 
att inte munhygienen förfaller.

Eftersom det nämnda området i 
hjärnan har kontakt med frontalloben 
uppstår till följd av detta även exekuti
va problem, det blir svårare att planera 

och organisera. Frontalloben styr kog
nitiva funktioner som uppmärksamhet 
och förmågan att vara närvarande och 
se helheten. Tänkandet fragmenteras 
och individen befinner sig alltmer i 
nuet utan att kunna se framåt. 

Det finns i dag inga botemedel utan 
bara medicin med symtomlindrande 
effekt. Men forskningen fortsätter och 
stora förhoppningar finns på att man är 
gåtan på spåret. 

– Mycket av den nuvarande forsk
ningen går ut på att försöka stänga av 
den gen som orsakar sjukdomen och 
därigenom förhindra sjukdomsutveck
lingen. Självklart hoppas vi på en lös
ning och att kunna stoppa sjukdomen 
i framtiden, säger Åsa Petersén, ST 
läkare i Psykiatri Skåne och docent i 
neurovetenskap vid Lunds universitet 
som forskat på Huntingtons sjukdom i 
mer än 15 år. 

– Ganska länge har man sett  
på Huntington som en rent neuro
logisk sjukdom med mest ofrivilliga  
rörelser, men numera har man allt
mer börjat uppmärksamma de kogni
tiva och psykiatriska problemen som  
uppstår i och med att hjärnans olika 

delar skadas, berättar Åsa Petersén.
Viktigt är att den drabbade får stöd i 

arbetslivet så länge som det går och stöd 
i vardagen av familj och närstående.

Vid begynnande sjukdomssymtom ge
nomförs en neuropsykologisk under
sökning för att fastställa kognitiv funk
tionsnivå inför fortsättning i arbetslivet 
och stödsamtal. Ångest och irritation 
är vanliga reaktioner i tidigt skede.

– Vi i Västra Götalandsregionen har 
sett till att Huntingtonpatienter fått 

grönt kort hos tandläkaren, berättar 
Ulrika HöstereyUgander, psykolog 
och specialist i klinisk psykologi, som 
har 25 års erfarenhet av arbete med 
Huntingtonpatienter. 

Ulrika HöstereyUgander anser att 
psykologer har en viktig roll för Hun
tingtondrabbade. Patienterna drabbas 
psykiskt och frågan är om det är sjuk
domen i sig eller en reaktion på denna, 
säger hon. 

Att erbjuda samtal till personer som 
tros bära på anlaget, både före och efter 
testning, så kallad genetisk vägledning, 
är något som psykologerna arbetar 
med. 

– Psykologer och andra behöver 
utbildning för att kunna möta perso
ner med risk inför presymtomatisk 
testning. Psykologer skulle behöva få 
kunskaper om genetikens möjligheter 
redan på utbildningsnivå, säger Ulrika 
HöstereyUgander.

Ulrika HöstereyUgander har upp
märksammat ett växande intresse hos 
studenter på psykologprogrammen för 
genetisk vägledning och får ofta för
frågningar om praktik. Åsa Petersén 
välkomnar det växande intresset. 

– Självklart kommer det att behövas 

psykologer som tar sig an detta och 
som kan handleda annan personal som 
sköter personer med Huntingtons sjuk
dom, det ser vi som något jätte positivt, 
säger Åsa Petersén.  

Ulrika Hösterey-Ugander är själv med 
i processen då patienter ska testa sig 
för om de bär på anlaget och kanske 
behöver ta emot ett svårt besked. Efter
som ärftlig sjukdom påverkar hela fa
miljen, och inte bara kärnfamiljen utan 
personer med biologiskt släktskap, kan 
psykologen behöva träffa fler i familjen 
och släkten. Psykologens kunskap om 
familjer och grupper här är värdefull. 

Barn är särskilt drabbade. I Skottland 
där många Huntingtondrabbade finns 
har man erfarenhet av att arbeta extra 
mycket med barn. 

– Ett barn drabbas ju så att säga 
dubbelt. Inte nog med att föräldern är 
sjuk och inte kan fullfölja sitt föräld
rauppdrag. Barnet själv riskerar också 
att drabbas. En människa som får veta 
att han eller hon bär på anlaget ska ju  
sedan leva med detta som frisk till 
det bryter ut, säger Ulrika Hösterey 
Ugander.  

På vissa orter i Sverige har försök gjorts 
med ett team bestående av arbetstera
peut, sjukgymnast, logoped, neurolog 
och psykolog. Men alltför ofta har out
bildad personal varvats med utbildad 
och handläggare har ofta bytts ut. Pa
tienten får därmed inte den angelägna 
kontinuiteten i vårdrelationen. 

– Det tragiska i dagsläget är att det 
inte finns bra exempel i Sverige som 
funnits längre över tid, menar Ulrika 
HöstereyUgander, som påpekar att ett 
team som sluter upp kring patienten är 
det allra bästa. 

En kall och klar vinterdag i är jag 
tillbaka på Sätra vård och omsorgs
boende. Denna gång träffar jag andra 
patienter. Tomas syns däremot inte till 
och jag får höra att han är sängliggan
de eftersom han inte mår särskilt bra. 
Hans tillstånd har försämrats och han 
är dep rimerad. ● 

ToBiAS DREJBy
Psykologstudent termin 4, Växjö

➤

”Psykologer skulle behöva få  
kunskap om genetikens möjligheter 
 redan på utbildningsnivå” 

 Ulrika Hösterey-Ugander  
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För tredje gången i ord
ningen mitt i en valrörelse 
arrangerade psykologföre
ningen i Västra Götalands
regionen ett panelsamtal 
under rubriken Allas rätt till 
psykisk hälsa. Samtliga po
litiska partier deltog, utom 
Sverigedemokraterna som 
arrangören, trots upprepade 
försök, aldrig lyckades nå, 
plus patient och anhörig
föreningar, representanter 
från psykologprofessionen, 
allmänhet och massmedia. 
Totalt hade ett 50tal  
åhörare kommit till Världs
kulturmuseet i Göteborg 
den 26 augusti för att lyssna, 
ställa frågor och ta del av 
andras erfarenheter. 

ordföranden i psykologföre
ningen, Gunilla Petersson 
Bergström, berättar att det 
är de goda erfarenheterna 
från 2006 och 2010 som 
gjorde att de även i denna 
valrörelse ville lyfta frågan 
om rätten till psykisk hälsa.

Psykologförening bjöd in politiker:

Rätt till psykisk hälsa
Politikerna efterfrågar argument och psykologerna kan leverera dem. 
Med den utgångspunkten bjöd psykologföreningen i Västra Götalands-
regionen i slutet av augusti in till ett samtal om allas rätt till psykisk hälsa, 
med deltagare från politiska partier, patientföreningar och professionen.

–Politikerna är myc ket 
intresserade av dessa frågor, 
men eftersom det till stor del 
handlar om en högspecia
liserad vård efterfrågar de 
argument. Intresset för att 
delta var mycket stort från 
de politiska partierna, säger 
Gunilla Petersson Bergström. 

I Västra Götalandsregio
nen har det hänt en hel del 
som föranleder att frågan om 
den psykiska hälsan bör ge
nomlysas. Under vårvintern 
2014 lades öppenvårdspsy
kiatrin på Hisingen ned utan 
att det först gjorts någon 
konsekvensanalys.

 
En enkät hade gått ut till 
patienter som tillhört 
öppenvården, men trots 
politikernas önskemål fick de 
aldrig del av några enkätsvar, 
berättar Gunilla Petersson 
Bergström. Den ansvarige 
tjänstemannen ansåg inte att 
det var nödvändigt. 

– Nu har 20 procent av 
patienterna bara försvunnit. 

Ingen vet var de är, eller 
vilken hjälp de får i dag, 
säger Gunilla Petersson 
Bergström.

Beslutet och effekterna av 
det fick ett stort genomslag 
i de lokala medierna, och 
radiokanalen P4 Göteborg 
fanns även med under mötet 
på Världskulturmuseet. 

Ett annat beslut som väckt 
debatt är det om nedlägg
ningen av en rehabiliterings
mottagning för personal i 
Västra Götalandsregionen, 
knuten till Sahlgrenska 
universitetssjukhuset och 
en viktig resurs för personal 
som bland annat drabbats 
av utbrändhet. Förutom 
att den var en arbetsplats 
för psykologer så utgjorde 
mottagningen en möjlighet 
till hjälp för psykologer. 

– Andra viktiga frågor 
som kom upp under sam
talet var att den nuvarande 
regeln att primärvården ska 
tillhandahålla psykosocial 

kompetens bör skärpas till 
att gälla psykologkompetens, 
liksom frågan om 
sjukskrivnings
rätt för psyko
loger. Generellt 
sett blev det 
ofta mycket bra 
samtal och mötet 
är ett bra tillfälle 
för oss psyko
loger att föra ut 
information om 
vårt arbete, säger 
Gunilla Petersson 
Bergström. 

För att ge konkreta exempel 
på hur vardagen kan se ut 
hade tre kolleger bjudits 
in för att berätta om sina 
erfarenheter: Anders Ljung
qvist på Närhälsan i Mun
kedal, Marie Olausson som 
arbetar inom barn och ung
domsmedicinsk verksamhet, 
samt Peter Söderstrand på 
Lundströmsmottagningen i 
Alingsås. ● 

  PETER ÖRn

    

Gunilla Petersson  
Bergström
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5... jurist och ny ombudsman på  
Psykologförbundets kansli.

frågor till Jenny Wahlbäck...

1 Hur ser en vanlig ar-
betsdag ut för dig?

– Dagarna ser ofta 
väldigt olika ut, men det 
jag alltid gör är att hjälpa 
medlemmar och förtroen
devalda. Ena dagen kanske 
jag svarar på frågor per 
telefon och mejl och gör 
rättsutredningar, andra 
dagar deltar jag i förhand
lingar, talar med arbets
givare eller träffar lokala 
förtroende valda. 

2 Förhandlingsavdel-
ningen består av 

tre ombudsmän och en 
förhandlingssekreterare 
som ska hjälpa medlemmar 
i stat, kommun, landsting 
och privat sektor. Vilket är 
ditt ansvarsområde?

–Jag är ansvarig om
budsman för norra Sverige 
och i första hand hjäl
per jag medlemmar och 
förtroende valda inom alla 
sektorer som har anknyt
ning till mitt geografiska 
ansvarsområde. Men vi 
ombudsmän stöttar varan
dra och hjälper medlem
mar i hela landet.

3 Vilka är de vanligaste 
frågorna som medlem-

marna vill ha hjälp med?
– Många frågor har 

anknytning till att med
lemmen ska börja eller 
sluta en anställning och 
vad man då bör tänka på. 
Exempelvis om anställ
ningsvillkoren är skäliga, 

SDO definierar bland annat 
hur individer värderar 
ickeegalitarianistiska och 
hierarkiskt 
strukturera
de relatio
ner mellan 
olika sociala 
grupper, 
samt hur 
individen ser 
på jämlikhet 
mellan grupper, och ju mer 
åt höger på den politiska ska
lan man befinner sig desto 
större drag av SDO finns det. 

Den internetbaserade 
studien i politisk psykolo
gi är en studentuppsats av 
Haydar Adelson och Jesper 
Mälkiä, institutionen för psy
kologi vid Uppsala univer
sitet. Deltagarna i studien 
har besvarat ett test baserat 
på femfaktorsmodellen, ett 
självskattningsformulär för 
SDO, högerbetonad auk
toritärianism (Right Wing 
Authoritarianism, RWA) och 
politisk orientering.

– Politisk psykologi är ett 
outforskat område här i Sve
rige. USA och några EU 
länder, exempelvis Italien, 
ligger ljusår före oss. Jag är 
lite förvånad över att våra 
frågeställningar inte har 
studerats närmare tidigare 
med tanke på vårt stora in
tresse för politik och psyko
logi, säger Haydar Adelson.  

Det mest spännande resul
tatet enligt författarna gällde 
frågeställningen hur per

Studie om personlighet  
och politisk orientering 

sonlighetsprofilerna mellan 
partier skiljer sig åt, att det 
faktiskt finns gemensamma 

personlig
hetsdrag inom 
blocken. 

– Feminis
tiskt Initiativ 
korrelerade 
mest med det 
rödgröna block
et, Sverigede

mokraterna framför allt med 
Alliansen. Det är intressanta 
resultat med tanke på dis
kussionen om dessa partiers 
placering, säger Haydar 
Adelson.    

Resultatet visar även att det 
inte är några skillnader i per
sonlighet mellan beständiga 
och föränderliga partisympa
tisörer. Författarna tror dock 
att fler signifikanta resultat 
hade framkommit med ett 
större stickprov, tidigare 
studier har bland annat visat 
att det finns ett signifikant 
samband mellan öppenhet 
och politisk orientering, lik
som en negativ korrelation 
mellan vänlighet och politisk 
orientering. 

– Men trots förutsättning
arna lyckades vi få intressan
ta resultat. Det är definitivt 
ett område värt att utfors
kas djupare, säger Haydar 
Adelson.

Titeln på uppsatsen är Per-
sonligheten bakom valsedeln: 
En internetbaserad studie 
om personlighet och politisk 
orientering. ●        PETER ÖRn

Personlighetsdraget social dominans (Social Domi-
nance Orientation, SDO) har en tydlig korrelation 
med politisk orientering, visar en ny studie med  
125 deltagare. 

Haydar Adelson    Jesper Mälkiä 

vad de bör tänka på inför 
en löneförhandling, upp
sägningstid etc. Därutöver 
är det många frågor med 
anknytning till föräldra
ledighet och –  
tyvärr – även frågor om 
disk riminering. Jag får 
också en del yrkesspecifika 
frågor av diverse slag.

4 när rekommenderar 
du att medlemmen i 

stället vänder sig till det 
lokala facket?

– Finns det en lokal 
före ning eller förtroende
vald är mitt råd att i första 
hand kontakta dem då de 
är kunniga och känner till 
den aktuella arbetsplat
sen. Jag är då ett stöd för 
förtroende männen och 
går vid behov in i enskilda 
ärenden.

5Du är relativt nyanställd 
på förbundskansliet. 

Vad har du gjort tidigare?
– Jag blev färdig jurist 

2009 och började efter ett 
kort vikariat inom polisen 
att arbeta på en advokat
firma med inriktning mot 
process, skadestånds och 
arbetsrätt. ●

CARin WALDEnSTRÖM

”Många frågor har 
anknytning till att 
medlemmen ska 
börja eller sluta en 
anställning” 
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LEDAREn
Örjan Salling, psykolog och förbundsdirektör

supervalåret fortsätter 
med tre viktiga val

nyTT FRån FÖRBUnDET

Psykologförbundet har

10 907 medlemmar  
31 juli 2014

Tre finalister är utsedda till stora Psykolog-
priset 2014: gerhard Andersson, Anders Bro-
berg och rikard Wicksell. Vem som tilldelas 
priset meddelas vid prisutdelningen på Berns 
salonger i stockholm den 7 oktober. 

det kan finnas platser kvar. gå in på  
www.storapsykologpriset.se för anmälan.

Har du inte möjlighet att närvara går det att 
se finalisternas presentationer och prisutdel-
ningen på förbundets hemsida.

stora Psykologpriset

i Psykologtidningen nr 1/2014 fick 
jag möjlighet att reflektera något 
om det då förestående valet till 
Europaparlamentet.

Nu är det dags att avsluta super
valåret med de tre nationella valen – 
riksdagsval och osäkerhet för utfallet: 
fortsatt alliansstyre eller växling till en 
rödgrön regering. Det fyller alla medier 
tillsammans med värderingar av parti
ernas hjärtefrågor och har gjort så en 
längre tid. Detta nummer av tidningen 
innehåller riksdagspartiernas syn på 
vad som bedöms som viktiga samhälls
frågor ur såväl medborgarnas som pro
fessionens perspektiv.

ingen har väl kunnat undgå det stora in
tresse som ägnas skolfrågor på det na
tionella planet. Betyg eller inte betyg; 
friskolor eller inte friskolor. 

En fråga som däremot kommit i bak
grunden är hur elevhälsan ska kunna 
bemannas med nödvändiga kompeten
ser och i tillräcklig omfattning.

Satsningar på en profession – lärar
na och lärarlönerna – är det som över
skuggar allt. Missförstå mig inte: Jag 
har full förståelse för lärarnas behov av 
såväl högre löner som ett ökande antal 
kolleger. Jag har också full förståel

se för att elever i förskola, grundskola 
och gymnasium behöver få möta lärare 
med hög kompetens och med ett brin
nande intresse för att bringa kunskap 
till alla elever.  

För att möta dessa behov, inte bara 
inom skolans område, ligger ansvaret 
på arbetsgivarna att rekrytera den kom
petens som är nödvändig för att uppnå 
verksamhetskrav. En viktig del i rekry
teringsprocessen – lönesättning och ar
betsvillkor i övrigt – har av djupt rotad 
tradition varit något som överlåtits till 

arbetsmarknadens parter, så inte nu. 
Vilka andra av välfärdens yrkesgrup

per är värda en nationell insats av mot
svarande omfattning?

Valet till riksdagen är således det som 
helt dominerar i mediabilden. Jag stjäl 
några rader från min ledare i Psykolog-
tidningen nr 1/2014:

”Ändå är det inte på den centrala 
arenan som de viktiga besluten fat
tas, de beslut som har betydelse för 
psykologin och psykologers faktiska 
användning för samhällets och med
borgares bästa. Vad som sker i våra 
skolor, inom hälso och sjukvård, 
socialtjänst, arbetsmarknadssektorn, 
inom samhällsplaneringen och integ
rationsarbetet, planeras, beslutas och 
genomförs i större grad i våra kom
muner, landsting och regioner.”

Dessa viktiga val som kommer så nära 
oss och vår vardag, i privatlivet och i 
vårt yrkesliv, förtjänar betydligt stör
re uppmärksamhet än vad de oftast 
får. För att råda bot på detta har ibland  
förordats en separation av valdagar 
för de olika valen. Möjligen är det en 
framkomlig väg – om partierna skulle 
våga. 

Min förhoppning är att vi alla sän
ker blicken något från riksdagsvalets 
horisont och prövar hur våra röster 
på valdagen bäst strävar mot en kom
munal, landstings och regionpolitik 
som passar våra privata förutsätt
ningar och våra professionella strä
vanden.

ÖRJAn SALLinG 

”ingen har väl 
kunnat undgå det stora 

intresse som ägnas 
skolfrågor på det 
nationella planet”
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Vad är på gång inom iHPU 
i höst?

– Vi har ju, som alltid, ett 
fullmatat schema med intres-
santa kurser. det lönar sig 
alltid att gå in och kolla på 
vår hemsida www.ihpu.se. 
sedan är det väldigt roligt att 
det är sådan fart på specia-
listutbildningen nu och vi gör 
vårt bästa för att tillsammans 
med specialistkansliet möta 
den stora efterfrågan som 
finns både på professions-
kurser, specialistkollegium 
och specialistkurser. 

För nytt från förbundet svarar press- och 
informationsansvariga Susanne Bertman: 
susanne.bertman@psykologforbundet.se

Hallå där! 

HEnRiK JoHAnSSon, 
utbildningsledare för iHPU:

Kunskapen och 
medvetenheten om 
HBTQfrågor be

höver öka inom psykolog
kåren. Det var kongressen 
förra året enig om. För att 
kunna ta tillvara intresse, 
erfarenhet, kunskap och 
engagemang bland psyko
loger startar Psykologför
bundet därför ett nätverk 
för HBTQfrågor och 
normkritiska perspektiv. 

nätverket ska vara ett fo
rum för kunskap och erfa
renhetsutbyte om HBTQ
pers pektiv, möjlighet att 
träffas för att diskutera, 
utveckla och driva idéer, 
skapa opinion och planera 
aktiviteter.

Nätverket är öppet för 

medlemmar i Psykologför
bundet med intresse för 
dessa frågor.

Välkommen till den  
första nätverksträffen lör
dagen den 11 oktober  
kl 10.00-16.00 på Vasa-
gatan 48 i Stockholm då  
vi diskuterar vilka idéer 
som finns för nätverket 
och former för fortsatta 

Psykologförbundet bjuder in 
till HBTQ-nätverksmöte

Psykologförbundets kompetens-
grupp för HBTQ-frågor, genom Sara 
Renström och Ulrika Sharifi, hälsar 
välkomna till nätverksmöte.

träffar och aktiviteter. 
Förbundet bjuder på 

fika och en enkel vegeta
risk lunch.

Ta gärna med aktuell 
litteratur, film eller annat 
material i fysisk form som 
är relevanta och värda att 
tipsa kollegor om. 

Antalet deltagare till 
denna första nätverksträff 
är begränsat. De 45 först 
anmälda får bekräftelse 
om plats på nätverksträf
fen. Vid fler anmälningar 
skapas en reservlista. 

Sista dag för anmälan 
är fredagen den 3 oktober 
2014. Gå in på www. 
psykologforbundet.se/
Profession-Yrkesfragor/
HBTQ/ för att anmäla dig!

KAleNdAriUM

September

seniorerna, östra, möte  18

seniorerna, Västerbottens region, möte 19

seniorerna, västra, möte  24

oktober

rådskonferens     4

Utdelning av stora Psykologpriset,  
stockholm     7

seniorerna, södra, möte    8

saco och sPF, inspirationsseminarium 
om att driva företag, samt seminarium  
om chefsrollen, Malmö     9

snPF, södra, föresläsning  15

seniorerna, östra, möte  16

PoMs, konferens                16-17

saco och sPF, inspirationsseminarium 
om att driva företag, samt seminarium  
om chefsrollen, göteborg    22

seniorerna, Västerbottens region, möte   24

seniorerna, västra, möte    29

november

saco och sPF, inspirationsseminarium 
om att driva företag, samt seminarium  
om chefsrollen, skövde      5

saco och sPF, inspirationsseminarium 
om att driva företag, samt seminarium  
om chefsrollen, stockholm    13

seniorerna, södra, möte    13

seniorerna, östra, möte    20

seniorerna, Västerbottens region, möte   21

seniorerna, norra, möte    25

seniorerna, västra, möte    26

Det händer mycket inom specia-
listutbildningen just nu. ta en 
titt på specialistutbildningens 
hemsida och uppdatera dig. 

specialistutbildningen
där kommer bland annat 
förtydligande om regler kring 
specialist kurserna.

Poms höstkonferens  
och årsmöte 2014
Poms, habiliteringspsykologernas 
yrkesförening, hälsar alla varmt 
välkomna till årets konferens den 
16-17 okt på Barkarby gård utan-
för stockholm.

Tema: kognition

Anmälan och program:  
www.poms.nu

Föreläsare: steve Berggren,  
louise Bøttcher, kristina nilsson, 
Barbro lindquist, inger kärnekull- 
Jakobsson, Anna levén, kristine 
stadskleiv och ida lindblad.

Årsmöte hålls i samband med 
konferensen

Tid för årsmötet: tors 16 okt 
kl16.15.

Plats: "stallet", Barkarby gård.

På gång i Psykologförbundet
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FRåGA:
Jag har nyligen blivit legitimerad psykolog 
och ska nu på min första anställningsin-
tervju. Vad bör jag tänka på om jag blir 
erbjuden jobbet?

SVAR:
Får du ett jobberbjudande bör du ta 
tillfället i akt och förhandla om din 
lön och övriga anställningsvillkor. Ett 
muntligt jobberbjudande är visserligen 
bindande, men för att kunna bevisa vad 
du och arbetsgivaren kommit överens 
om är det viktigt att få anställnings
avtalet på pränt.

Inledningsvis vad gäller löneför
handlingen kan du förbereda dig ge
nom att via förbundets hemsida gå in 
på Saco LöneSök och ta fram lämplig 
lönestatistik. Du kan även prata med 
fackliga förtroendevalda som har bra 
koll på löneläget hos den aktuella ar
betsgivaren eller ringa förbundet cent
ralt. 

Det man ibland glömmer bort vid en lö
neförhandling är att lönen bara är en 
del av arbetsgivarens ersättning och 
att det kan finnas andra förmåner, som 

FRåGA oMBUDSMAnnEn
Har du en fråga om anställning, arbetsmiljö eller avtal? 
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.se

”Vad bör jag tänka på  
om jag blir erbjuden jobbet?”

friskvård, subventionerad lunch och 
resor etc. Om möjligt – be att få ta del 
av gällande kollektivavtal där detta ska 
framgå. 

Har man svårt att komma överens 
om lönen kan man försöka bryta död
läget genom att förhandla om alterna
tiva förmåner som extra semesterda
gar eller att arbetsgivaren betalar en 
viss utbildning. Tänk då på att detta 
kan komma att få konsekvenser för din 
pension med mera. Som ny på arbets
marknaden är man ibland osäker, men 
glöm inte att du har något värdefullt att 
tillföra arbetsplatsen, annars hade du 
aldrig blivit erbjuden jobbet.

om vi går vidare till själva anställnings
avtalet så rekommenderar jag att du be
gär att få ett skriftligt anställningsavtal 
som du tar dig tid att gå igenom innan 
du skriver under. För att undvika tråki
ga överraskningar: ta reda på vad som 
gäller avseende arbetstid, tjänstepensi
on, semester med mera. Om kollektiv
avtal finns framgår det vanligtvis däri, 
annars måste ni komma överens om det 
i avtal. I den delen är det bra att komma 
ihåg att villkoren skiljer sig mellan oli
ka arbetsgivare.

Anställningsavtalet utgör grunden 
för din anställning hos arbetsgivaren. 
Viss grundläggande information som 
anställningsform, gällande kollektiv
avtal och semester, måste arbetsgivaren 
skriftligen informera dig om enligt 6 c § 
i LAS. Övriga villkor som ni har kommit 
överens om är det således viktigt att du 
får nedtecknat i anställningsavtalet. 

Vissa anställningsvillkor bör du dock 
se över lite extra. Vad har du för anställ
ningsform: tillsvidare, visstids eller 
provanställning? (När det gäller prov
anställning se även Psykologtidningen 
nr 2/2012 och nr 10/2013.) Vad har du 
för uppsägningstid, och hur avslutas 
anställningen? Finns kollektivavtal och 
vad regleras i avtalet.

Om du känner dig det minsta osäker 
vad gäller anställningsavtalet, tveka 
inte utan kontakta oss!

JEnny WAHLBÄCK
Jurist och ombudsman

LÄS MER HÄR:
http://psykologforbundet.se/Lon-och-avtal/
Fraga-ombudsmannen/Fraga-ombudsmannen/
Vad-betyder-provanstallning/ (2012)

http://psykologforbundet.se/Lon-och-avtal/
Fraga-ombudsmannen/Fraga-ombudsmannen/
Har-jag-ratt-att-vara-tjanstledig-for-att-prova-
annat-jobb/ (2013)

Läs fler  
Fråga Ombudsmannen här: 

www.psykologforbundet.se/
Psykologtidningen/ 

Forbundet/ 
Fraga-Ombudsmannen/

Maj-Briht Bergström-Walan, 
psykolog, barnmorska och 
hedersledamot i sveriges psy-
kologförbund har avlidit. 

Maj-Briht Bergström-Walan 
var sveriges första auktorisera-
de sexolog och en pionjär inom 
sexologin i sverige, speciellt 
betydelsefull var hennes 

Maj-Briht Bergström-Walan avliden
insatser inom sexualunder-
visningen.

Hon skrev en rad böcker 
och medverkade även som 
sakkunnig i flera filmer, 
exempelvis Kärlekens språk 
och Mera ur kärlekens 
språk. Maj-Briht Berg-
ström-Walan blev 89 år.   
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D
e senaste årtiondena har valdelta
gandet i svenska riksdagsval legat 
mellan 80 och 90 procent. Trots att 
deltagandet har hållit sig på en rela
tivt stabil nivå de senaste decennier

na, har engagemanget i partipolitiska organisatio
ner minskat. En förklaring (av flera möjliga) till 
detta är att många väljer andra former av politiskt 
deltagande. 

Speciellt tycks protester ha blivit allt vanliga

Psykologiska förklaringar 
till politisk aktivism
drivkrafterna bakom politisk aktivism är dels ideologiska, viljan att  
förändra politiken och hög tilltro till metodens effektivitet, dels soci-
ala, då främst rädslan att inte få tillhöra en grupp. Våra studier bidrar 
till att förklara drivkrafternas betydelse och till att förklara politiskt 
våld. det skriver Emma Bäck, doktor i psykologi, och Hanna Bäck, 
docent i statsvetenskap, båda vid lunds universitet. 

re. Tidigare sågs dessa som något extremt, men 
på senare tid, och i takt med att förekomsten av 
protester ökar, har detta förändrats och vissa fors
kare talar om ”demonstrerandets normalisering” 
[1]. År 2011 var politiska protester ett så vida spritt 
fenomen att magasinet Time utsåg The Protester 
som ”Årets person”. Rörelser som spanska Indig-
nados, grekiska Aganaktismeni eller amerikanska 
Occupy Wall Street lockade miljoner människor ut 
på gatorna i protester. Sverige är ett av de länder 
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där andelen som demonstrerat någon gång ökat 
mest de senaste årtiondena [1]. Trots sjunkande 
medlemsantal i partierna tycks svenskarnas poli
tiska intresse inte ha minskat avsevärt, däremot 
sättet som människor väljer att aktivera sig på. 

Ett högt valdeltagande har inom tidigare forsk
ning framför allt förklarats av att många med
borgare drivs av en stark norm som säger att det 
är varje medborgares plikt eller skyldighet att gå 
och rösta. Men att delta i en demonstration kräver 
vanligtvis större insatser. Ska man gå i ett demon
strationståg tar själva deltagandet kanske några 
timmar och bor man inte på orten tar det både tid 
och kostar pengar att ta sig till aktionen. Det här 
gör att även om många sympatiserar med en viss 
fråga, är det långt ifrån alla dessa som faktiskt dy
ker upp till en aktion [2]. Vanligtvis handlar det 
om fredliga protester, men det händer att protest
aktioner urartar till våldsamma upplopp, eller att 
motorganisationer infinner sig på samma plats 
och konflikter uppstår. Detta innebär ytterliga
re en kostnad för den enskilde individen då man 
riskerar att utsättas för våld eller sanktioner (som 
fängelsestraff ). 

Vilja och möjlighet avgörande 
Vad är det då som gör att vissa människor ändå är 
villiga att delta i en protestaktion? Tidigare forsk
ning visar generellt sett att två villkor är nödvän
diga för att en person ska välja att delta: att hen 
kan och att hen vill. Att kunna delta handlar om 
att man som individ har resurser att delta, som ex
empelvis tid och pengar, men det kan även handla 
om att man behöver kunskap om hur det politiska 
systemet fungerar. De demografiska faktorer som 
har störst betydelse för deltagande i demonstra
tioner är att man är ung och bor i en större stad [1]. 
Traditionella socioekonomiska faktorer som har 
visat sig ha betydelse är att man tillhör medelklas
sen samt att man har en högre utbildning. Inom 
forskningen kopplas dessa faktorer samman med 
att en person har de ekonomiska medlen och den 
kunskap som krävs för att delta, och även kan av
sätta tid för att delta i olika aktiviteter. 

För viljan att delta, eller olika incitament till 
att delta, är ideologiska faktorer betydelsefulla. 
Det är mycket vanligare att individer som iden
tifierar sig som mer till vänster deltar i protester 
än de som är mer till höger. Man kan också se att 
medlemmar i små partier som befinner sig utan
för riksdagen demonstrerar mer, oberoende av 
en vänsterorienterad ideologi, som exempelvis  
Piratpartiet [1]. 

En annan viktig förklaring handlar om att det 

”känns bra” eller att man får någon form av psy
kologisk tillfredsställelse av att delta. Är man med 
i en organisation ser man det ofta som en del av 
sin identitet, och vill också stötta sin organisation 
i en aktion. På samma sätt som det kan kännas bra 
att gå och rösta, att göra sin plikt och vara en god 
medborgare, känns det bra att vara en god med
lem av sin orga
nisation och göra 
sin plikt som en 
sådan. Identifie
ring med en orga
nisation är en av 
de främsta fakto
rerna som förkla
rar deltagande i 
protester [2]. Det är en social handling som skapar 
och stärker sociala band till andra medlemmar i 
gruppen. En mycket viktig aspekt här är ifall en 
person upplever att hen har socialt stöd för sin 
åsikt i gruppen [3]. Det är omöjligt att bygga socia
la band om de andra inte delar den egna åsikten. 

Ytterligare en faktor som starkt bidrar till viljan 
att delta i protester är huruvida man tror att ak
tionen faktiskt kommer att påverka det politiska 
utfallet. Rent krasst kan man ställa sig frågan om 
den enskilde individens närvaro i en protest har 
betydelse för utfallet. Individen kan dock fortfa
rande ha en stor tilltro till att aktionen som sådan, 
den gemensamma insatsen, kan vara verknings
full. Tilltro till aktionens effektivitet som politisk 
påverkansmetod är en av de främsta förklaringar
na till varför människor väljer att delta. 

Kollektiva och selektiva incitament
Vårt projekt, som är finansierat av Vetenskapsrå
det, utgår från traditionella statsvetenskapliga teo
rier om olika incitament till politiskt deltagande 
där två huvudförklaringar lyfts fram [4]. Den ena 
förklaringen fokuserar på kollektiva incitament 
och handlar om att man deltar för att man vill på
verka det politiska utfallet och bygger på att indivi
den har en hög tro på den egna insatsens betydelse 
för utfallet. Den andra förklaringen fokuserar på 
så kallade selektiva incitament: man får en psyko
logisk tillfredsställelse av deltagandet i sig (oavsett 
vilket det politiska utfallet blir), till exempel i och 
med byggandet/underhållandet av sociala band 
och även undvikandet av att förlora sociala band. 

Om man upplever att de flesta andra tycker som 
man själv, finns det en social vinning i att själv del
ta – man får möjlighet att bygga sociala band med 
andra likasinnade samtidigt som man inte riske
rar att bli ifrågasatt av de andra i gruppen. Vidare, ➤

”Personer som upplever 
avvisning har lättare  
att anpassa sig till  
radikala grupper”
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om en person uppfattar att de flesta andra i hens 
grupp inte har samma uppfattning som hen själv 
kommer villigheten att delta att sjunka, eftersom 
man då riskerar att bli ifrågasatt och kanske till 
och med utstött ur gruppen. Samtidigt kan en per
son som upplever ett lågt socialt stöd uppmuntras 
att delta om personen har uppfattningen att en 
framgångsrik aktion kräver att många människor 
dyker upp. Alltså, om hen har en hög tro på den 
egna insatsens betydelse för utfallet. Det låga stö
det kan då tänkas signalera ett större behov av den 
egna insatsen. Alltså kan ett högt socialt stöd i vis
sa fall leda till ökat politiskt deltagande (om de so
ciala incitamenten är starka) eller till ett lågt del
tagande (om de sociala incitamenten är lägre och 
individen snarare drivs av kollektiva incitament), 
och tvärtom. Betydelsen av socialt stöd för en en
skild individs villighet att delta i en protestaktion 
beror därför på hur starka kollektiva respektive 
sociala incitament just den här personen har. 

Socialt tryck och avvisning
En faktor som tidigare forskning inte fokuserat 
på, och som vi uppfattar som oerhört viktig i det 
här sammanhanget, är det sociala trycket att del
ta. Om en person uppfattar ett högt socialt stöd är 
det också möjligt att personen uppfattar ett högt 
socialt tryck att bete sig på ett visst sätt. Om en 
person får veta att alla tycker på ett visst sätt, ris
kerar man att inte få vara med om man inte stödjer 
gruppen. Därför är det sannolikt att man anpassar 
sig till de andra [5]. 

De flesta människor har någon gång i sitt liv 
upplevt känslor av avvisning och kan erinra sig 
den smärtan som upplevdes. Hjärnröntgen vi
sar att samma områden i hjärnan som aktiveras 
vid extrem fysisk smärta även aktiveras vid soci
al utfrysning [6]. Människans system upptäcker 
oerhört små, subtila signaler på ickeacceptans. 
Ny forskning visar till exempel att ett uttalande i 
ett gruppsamtal som efterföljs av fyra sekunders 
tystnad från de andra signalerar till individen att 
uttalandet inte passade sig och personen anpassar 
sig efter de andra i gruppen [7]. 

Om en person upplever att hen inte har stöd för 
sin åsikt, kan hen söka sig till grupper där åsik
ten stöds och där bygga en gemenskap med dessa 
and ra, som man då också blir mer villig att anpas
sa sig efter. Detta kan även leda till att man gör 
saker som man inte tidigare hade tänkt göra. Vi 
föreslår att dessa mekanismer också är närvaran
de när en person väljer att delta i en protestaktion. 

Även om forskningen visar att alla människor 

reagerar negativt på avvisning finns individuella 
skillnader i hur starkt man reagerar och hur käns-
lig man är för signaler på avvisning [8]. Detta är ett 
så kallat personlighetsdrag som kallas för ”avvis
ningskänslighet” (rejection sensitivity), och som 
grundar sig i tidiga upplevelser av avvisning från 
nära anhöriga. Vissa människor är alltså mer käns-
liga för avvisning och blir mer villiga att anpassa 
sig efter andra efter att de upplevt avvisning. 

I ett flertal studier har vi experimentellt varie
rat hur mycket socialt stöd en person har för sin 
åsikt och huruvida de är accepterade i en grupp 
eller inte. Socialt stöd varieras genom att hälften 
av deltagarna i studierna informeras om att andra 
människor (i samhället eller i deras egen grupp) 
tycker som de själva, medan hälften informeras 
om att dessa har en annan åsikt. Individen har 
högt eller lågt stöd för den egna åsikten. Detta 
har vi gjort genom att deltagarna får läsa fiktiva 
nyhets eller debattartiklar där dessa åsikter be
skrivs. Acceptans i en grupp har vi manipulerat 
genom att informera hälften av deltagarna om att 
deras åsikter inte passade sig för en viss grupp och 
att de därför inte kunde få vara med i den aktuella 
gruppen. De fick dock veta att de kunde få vara 
med i en annan grupp. Hälften blev direkt inklu
derade i den första gruppen. Vårt grundantagande 
är att detta påverkar individers sociala incitament 
så att avvisade personer upplever högre sociala 
incitament att skapa sociala band till andra. Vi 
har också mätt effektivitet, det vill säga kollektiva 
incitament, och känslighet för avvisning, det vill 
säga (individuella) sociala incitament. I stort visar 
resultaten att socialt stöd har olika effekt på villig
het att delta i protester beroende på om en person 
har höga kollektiva eller sociala incitament [9, 10]. 

Högt stöd uppfattas som högt socialt tryck
När personer blir informerade om att de har högt 
socialt stöd för sin åsikt (de flesta andra tycker li
kadant som en själv), är de som är känsliga för av
visning mer benägna att delta i protestaktioner än 
de som är mindre känsliga (se ovan om rejection 
sensitivity). 

Det indikerar att högt stöd kan uppfattas som 
ett högt socialt tryck – om man inte följer normen 
kan man bli avvisad från gruppen, och speciellt 
personer som är känsliga för avvisning väljer då 
att konformera och delta i aktionen tillsammans 
med gruppen. Vad som är intressant här är att 
dessa människor inte ens tror att protestaktioner 
är effektiva som politiska påverkansmetoder. Vi 
drar därför slutsatsen att dessa personer är starkt 
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drivna av sociala incitament och deltar för att 
vara en del i en gemenskap och undvika att ute
slutas från denna. Vi finner att när personer har 
lågt stöd för sin åsikt, vill de snarare delta när de 
har en hög tilltro till protestaktionens effektivitet 
att påverka politiken, än om de har en låg tilltro. 
Det innebär att människor som uppfattar ett lågt 
stöd för sin åsikt deltar i en aktion enbart om de 
tror att aktionen är effektiv, det vill säga om de 
har höga kollektiva incitament [9, 10]. 

Våra studier visar att individer som blivit av
visade från en social grupp, men ges möjlighet 
att vara med i en ny grupp, uppvisar en stark be
nägenhet att konformera till den nya gruppens 
normer om de upplever att deras åsikt har stöd i 
den nya gruppen: en person som just upplevt en 
episod av avvisning och som upplever ett högt so
cialt tryck i sin nya grupp, är mer villig att anpassa 
sig och delta i protester med den nya gruppen än 
personer som har lägre stöd för sin åsikt. Dessa 
personer har alltså höga sociala incitament. Vi 
kan också se att när personer inte har upplevt nå
gon avvisning, är de snarare drivna av tilltro till 
aktionens effektivitet. Det innebär i praktiken att 
om en person upplevt avvisning, tenderar de att 
vara mindre drivna av kollektiva incitament som 
effektivitet, och mer drivna av sociala incitament 
som att etablera sociala relationer [10]. Givet det 
finkänsliga system som människan har för att 
upptäcka tecken på avvisning, och de individuella 
skillnaderna i detta, kan det här ha stor betydelse 
för vem som väljer att delta politiskt. 

Dessa sociala incitament har stor påverkan 
på vad en person kan tänka sig att göra för att få 
vara en del av en gemenskap. Personer som blivit 
avvisade från en grupp och sedan inkluderade i 
en annan anpassar sig mer till den nya gruppens 
normer, än de som inte upplevt avvisningen. Ef
ter att ha blivit avvisade eller inte fick deltagarna 
läsa att deras grupp tidigare varit involverad i po

litiskt våld. Den här beskrivningen gav deltagarna 
en norm att förhålla sig till – vad som förväntas 
av en medlem i gruppen. Resultaten visar att de 
personer som blivit avvisade från en grupp och 
senare accepterade i en annan grupp med tidiga
re erfarenhet av politiskt våldsamma handlingar, 
uppgav sig vara mer benägna att utföra liknande 
handlingar tillsammans med gruppen, än de som 
inte först fått uppleva ett avvisande. Dessutom 
tycks den här effekten vara extra stark för de indi
vider som är känsliga för avvisning [10]. 

Sammantaget visar våra studier på två typer av 
protestdeltagare: de som drivs av ideologiska skäl, 
man vill förändra politiken och man tror på meto
den, samt de som drivs av sociala skäl, och då ser 
vi som den främsta faktorn rädslan för att inte få 
vara en del i en grupp. Man kan spekulera i vilken 
betydelse detta har för till exempel radikalisering 
och värvning till extrema grupper. Ett rimligt an
tagande är till exempel att personer som upple
ver någon form av avvisning, som i socialt utsatta 
grupper, har lättare att anpassa sig till mer radika
la grupper och deltagandet i politiskt våld. Även 
om våra studier pekar på att sociala faktorer för
modligen spelar en väldigt stor roll, vill vi under
stryka att vi inte vill förringa betydelsen av ideolo
giskt drivna individer inom dessa grupper.●
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ingen ökad  
självmordsrisk 
av ADHD-läkemedel
Läkemedelsbehandling mot ADHD med-
för ingen ökad risk för självmordsförsök 
eller självmord, visar en ny svensk stu-
die. Resultaten bygger på ett mycket 
stort registerunderlag och motsäger de 
farhågor som tidigare framförts om så-
dana risker med ADHD-läkemedel. 

De tidigare studier som pekat på en 
ökad risk har varit små och/eller de me-
toder som använts begränsade, uppger 
en av forskarna bakom den nya studien, 
Henrik Larsson på institutionen för med-
icinsk epidemiologi och biostatistik vid 
Karolinska institutet. nu har samtliga 
personer i Sverige som diagnostiserats 
med ADHD mellan 1960 och 1996 in-
gått i studien (cirka 38  000 personer). 
Dessa följdes sedan under åren 2006 till 
2009 avseende läkemedelsbehandling 
och händelser som kunde kopplas till 
självmordsförsök eller självmord. 

Studien är publicerad i tidskriften 
BMJ 2014;348:g3769 online 18 juni 
2014, doi: 10.1136/bmj.g3769 ●

Sömnproblem ökar 
självmordsrisken
Äldre personer med sömnproblem löper 
upp till 1,4 gånger högre självmordrisk 
jämfört med jämnåriga utan sömnpro-
blem. Det framgår av en epidemiologisk 
studie med cirka 14 500 personer som är 
65 år eller äldre. i studien, som är gjord av 
forskare vid Stanford University School 
of Medicine, granskades sömnkvaliteten 
hos 20 personer som begått självmord 
med sömnmönstret hos 400 jämförbara 
personer över en tioårsperiod. 

Studien konfirmerar sambandet mel-
an depression och självmord, men visar 

att sömnproblem i sig är en oberoende 
riskfaktor. Det som förvånade forskarna 
var att rapporterade sömnproblem var 
en starkare prediktor för självmord än 
depressiva symtom i den här gruppen. 
Kombinationen depression och dålig 
sömn var dock den starka prediktorn för 
självmordsrisk. 

Studien publicerades den 13 augusti i 
tidskriften Jama Psychiatry. ●

Går det att återställa hjärnans funktion och 
grå substans med kBt? det ska forskare i 
Malmö högskola undersöka genom att er-
bjuda kBt till patienter med kronisk smärta 
i ansikte och käkar, ett tillstånd som visat sig 
påverka hjärnans grå substans negativt. 

Cirka en miljon svenskar lider av kronisk 
smärta i ansikte och käkleder, det som kall-
las orofacial smärta. tillståndet är svårbe-
handlat och leder årligen till en kostnad för 
staten på 80 miljoner kronor, enligt en utvär-
dering av statens beredning för medicinsk 
utvärdering, sBU. 

en den nu planerade studien, som leds av 
docent Per Alstergren på odontologiska fa-
kulteten, ska patienterna erbjudas kBt som 
är inriktad på smärthantering. terapin har 
tidigare visat sig vara en av få behandlingar 
som hjälper den här patientgruppen. Be-

Barns skicklighet att tolka andras känslor 
försämras vid omfattande användning av 
digitala medier. det visar en studie från Uni-
versity of California, los Angeles (UClA). 

i studien, som genomförts av psykolo-
giprofessorn Patricia greenfield, delades 
barn i åldern 10-12 år in i två grupper: en 
grupp på 51 barn som levde tillsammans 
under fem dagar på Pali institute, ett cam-
pus som inte tillåter elektroniska apparater, 
samt en grupp på 54 barn som senare an-
lände till samma campus. Båda grupperna 
testades huruvida de lyckades tolka andra 
människors känsloläge i bilder och videor. 
Barnen fick se 48 bilder på ansikten som var 
glada, arga, ledsna eller rädda. de fick också 
se videofilmer där skådespelare interagera-
de med olika känslolägen.

Resultatet visade att de barn som befunnit 
sig på Pali institute i fem dagar var signifi-
kant bättre på tolka rätt känslolägen genom 
att studera ansiktuttryck, jämfört med den 
andra gruppen. inom gruppen som varit på 
campus förbättrades också skickligheten 
att tolka känslor: när de anlände till campus 
hade de i genomsnitt drygt 14 fel, efter fem 
dagar hade siffran sjunkit till drygt 9. Barnen 
uppgav att de en normal dag utanför cam-

handlingen riktas mot hjärnans emotion
la och kognitiva centra. efter behandlings-
programmet ska patienterna bland annat 
genomgå magnetkameraundersökning. ●

pus tillbringade 4,5 timme framför teven, 
spelande videospel eller använde digitala 
medier på annat sätt.  

Psykologiprofessor greenfield anser att 
resultaten pekar på betydelsen av ansik-
te-mot-ansikte kontakter för att utveckla 
förmågan att tolka och förstå icke-verbala 
känslouttryck.

studien är publicerad online i Compu-
ters in Human Behavior, 2014;39:387 doi: 
10.1016/j.chb.2014.05.036 ●

Digitala medier försämrar  
skickligheten att tolka känslor

KBT för att återställa grå hjärnsubstans

Forskningsnotiser
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Väck debatt eller reagera på andra inlägg! 
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.se

DeBatt

Snart är det val till riksda
gen. Det finns mycket som 
politikerna kan göra för 
att förbättra när det gäller 
insatser för personer med 
neuropsykiatriska funktions
nedsättningar som ADHD, 
autism och utvecklings
störning.

Dessa är i dag – liksom öv
riga medborgare – hänvisade 
till vårdcentral, psykiatrisk 
mottagning, socialtjänst, 
arbetsförmedling och för
säkringskassa. Vid behov kan 
de ansöka om LSSinsatser 
för särskilt stöd och särskild 
service, där ansvaret har 
delats mellan landsting (för 
habilitering) och kommun 
(för bland annat daglig verk
samhet och boende). 

Det har visat sig att personer 
med neuropsykiatriska funk
tionsnedsättningar, NPF, inte 
mäktar med så många olika 
samhällskontakter. Myndig
hetsstressen ökar ångest och 
depression. Att överklaga för 
att få hjälp är betungande.

Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning be
skriver hur slitsamt det är 
att hålla samman de många 
kontakterna kring barnets 
vardag. Vuxna med autism   
kan, lågt räknat, ha 14 
samtidigt på gående profes
sionella kontakter under en 
pe riod då de ska komma ut 
på arbetsmarknaden. Vilken 
belastning detta medför är 

Ta hjälp av oss psykologer vid 
vårdplanering för nPF-patienter

inte svårt att föreställa sig 
med tanke på dessa indivi
ders begränsade förmåga att 
kommunicera och interagera 
socialt.                                                                                                                                 

Det är angeläget att samhäl
let har ett livsloppsperspek
tiv. När utvecklingsavvikelser 
upptäcks hos ett litet barn 
är det viktigt att brett utreda 
och följa upp avvikelserna.  
Vi vet att barnet kommer att 
behöva anpassning under 
skolåren men i debatten 
hörs många föräldrar som 
uttrycker förtvivlan över att 
deras barn inte får sina be
hov tillgodosedda. Pedagoger 
bekräftar att läget är proble
matiskt. Såväl ökade resurser 
som kunskapsförmedling 
om utvecklingsrelaterad 
problematik är nödvändig. 
Problemskapande beteende 
vid NPF kan förebyggas!

Om inte förr så under ton
åren kan behov av psykolo
gisk behandling bli aktuellt 
för att ta sig an svårigheter 
i nuet och som förberedelse 
inför vuxenlivet. Färdighets
träning för att minska stress 
och psykisk ohälsa är ett 
område som behöver utveck
las. Närstående kan också 
behöva stöd för att orka. Att 
upptäcka att ens tonåring li
der av ångest och depression 
är tungt. 

Arbetsmarknaden för 
individer med NPF behö
ver vidgas. Att få fotfäste 

på arbetsmarknaden ställer 
betydande krav. Endast 
en begränsad andel efter
frågar daglig verksamhet 
enligt LSS. På 2000talet har 
många vuxna aktualiserats 
för neuropsykiatrisk utred
ning på grund av svårigheter 
med arbetslivet. 

Habiliteringspsykiat rin 
behöver utvecklas. Vuxna 
med NPF har behov av både 
psy kiat ri och habilitering.  
Psykiatri och habilitering har 

i dag överlappande uppdrag 
och det medför onödigt 
många kontakter. Färre 
professionella kontakter, 
specialisering inom området 
habiliteringspsykiatri och 
kontinuitet är att föredra 
och bör minska kostnaderna. 
Trots utbildningssatsning
ar finns i nuläget ständiga 
klagomål från patienter och 
närstående att kunskaper
na om NPF är otillräckliga. 
Utredningar behöver kvali
tetssäkras och behandlingen 
individualiseras.

Äldre med nPF behöver 
uppmärksammas mer än 
tidigare.

Värdegrund, kvalitetssäk
ring och beställarkompetens 
är avgörande. Av patienter 

får vi beskrivningar som 
visar sviktande värdegrund 
när det ekonomiska klimatet 
hårdnar. I valdebatten lyfts 
frågor om vinster i välfärden. 
För individen med NPF och 
närstående är det avgörande 
att insatserna är kvalitets
säkrade och att det finns 
kontinuitet. 

Beställarkompetens på 
området krävs oberoende av 
om verksamheter bedrivs i 
offentlig regi eller privat. Det 

som upphandlas måste hålla 
acceptabel kvalitet!

Psykologer behövs i den 
övergripande planeringen. 
Våra insatser är i dag centra
la för utredning, diagnosti
sering, behandling, kun
skapsförmedling och stöd 
till närstående. Psykologisk 
forskning är på frammarsch. 
Psykologers kompetens un
derutnyttjats i den övergri
pande planeringen på grupp 
och organisationsnivå. För 
att motverka den fragmen
tering vi bevittnar behöver 
psykologiska perspektiv 
beaktas i organisationsut
vecklingen!

SyLViA MELLFELDT MiLCHERT                                                                                                                   
Psykolog och specialist i  

neuro psykologi och handikappsykologi

Sylvia Mellfeldt Milchert:

”Föräldrar beskriver hur slitsamt det är 
att hålla samman de många kontakterna 
kring barnets vardag”
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Synen på vad som hjälper barn 
och vuxna vid svåra händelser 
har helt förändrats i takt med 
den snabba kunskapsutveck-
lingen inom området krisstöd. 

sara Hedrenius, fil kand i 
psykologi och sara Johansson, 
fil mag i psykologi, båda med 
vidareutbildning i psykotrauma-
tologi och verksamma vid röda 
korset, vill i boken Krisstöd vid 
olyckor, katastrofer och svåra 
händelser med stöd av aktuell 
forskning och egna praktiska 

erfarenheter förklara hur vi 
reagerar vid svåra händelser, 
från allvarliga sjukdomsbesked 
till större katastrofer. 

De har båda arbetat vid 
tsunamikatastrofen i Thailand 
och terrordåden i oslo och på 
Utøya. sara Hedrenius var dess-
utom en av dem som överlevde 
estonias förlisning 1994. 

Med levande och konkreta 
exempel beskriver författarna 
hur man arbetar med psykolo-
gisk första hjälp för att stärka 

MoTiVERAnDE  
SAMTAL oCH  

BEHAnDLinG ViD  
ÖVERViKT oCH FETMA

Av Barbro Holm ivarsson (red.)  
liselotte kuehn krylborn  

och sofia trygg lycke 
gothia Forbildning, 2013

i boken Motiverande samtal och 
behandling vid övervikt och fetma 
visar författarna hur motiverande 
samtal (Motivational interviewing, 
Mi) kan användas i samtal om häl-
sosamma levnadsvanor, övervikt 
och fetma hos vuxna barn och 
ungdomar, och hur Mi kan kombi-
neras med kBt för att behandla 
patienter som är motiverade att 
förändra sin livsstil. 

Boken innehåller lättlästa 
och praktiska exempel från två 
av nyckelområdena i socialsty-
relsens nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder: 
ohälsosamma matvanor och 
otillräcklig fysisk aktivitet. 

genom dialoger baserade på 
autentiska patientfall får läsare en 
inblick i hur Mi-samtal och över-
viktsbehandling kan gå till. ●  

SoCiAL ånGEST
Att känna sig granskad  

och bortgjord
Av Anna kåver 

natur & kultur, 2014

Social ångest är ett av de van-
ligaste ångestsyndromen. nu 
kommer den tredje utgåvan av 
boken Social ångest – Att kän-
na sig granskad och bortgjord, i 
vilken psykologen och psyko-

människors motståndskraft. 
Barn och ungas reaktio-

ner och behov ägnas extra 
omsorg, samt hur man som 
personal kan ta hand om sig 
själv och andra. 

Boken vänder sig till bli-
vande och yrkesverksamma 
psykologer, sjuksköterskor, 
poliser, socionomer, läkare 
och andra som i sitt dagliga 
arbete möter människor i 
det akuta skedet av svåra 
händelser. ●

 

terapeuten Anna kåver även 
beskriver hur man kan hjälpa 
klienter med traumatiska sociala 
minnen. Hon diskuterar också 
hur temperament, personlighet 
– och mer specifikt introver-
sion – påverkar våra sociala liv. 
den nya utgåvan är uppdaterad 
med de nya diagnoskriterierna 
i dsM-5.

liksom tidigare berättar Anna 
kåver initierat vad social ångest 
innebär, varför man drabbas 
och hur kBt-behandling går till, 
både individuellt och i grupp.

 Boken vänder sig till stu-
derande och yrkesverksamma 
psykologer, psykoterapeuter, so-
cionomer och läkare. Även den 
som själv lider av social ångest 
har behållning av boken. ●

PSyKSnACK! 
Stick hål på självhjälpsmyterna

Av stephen Briers
natur & kultur, 2014

Författaren Stephen Briers är 
brittisk psykolog och agerar ofta 
som expert i media. Han skriver 
regelbundet i bland annat tidning-
enThe Times.

 Hans bok Psyksnack! Stick 
hål på självhjälpsmyterna är en 
underhållande granskning av 
självhjälpsindustrins myter och 
hur väl de egentligen stämmer 
överens med den forskning som 
finns. Beror verkligen alla dina 
problem på dålig självkänsla? och 
kan du bli en vinnare genom att 
tänka positivt?

Stephen Briers anser att det 
överflöd som finns av självhjälps-
metoder faktiskt gör oss olyckliga-
re. de får oss att tro att det räcker 
med självhjälpsmetodernas enkla 
knep för att förbättra våra liv. 

Syftet med hans bok är att få 
oss mer medvetna som konsu-
menter av självhjälpsböcker, 
och författaren är noga med att 
poängtera att det faktiskt också 
finns bra självhjälpsböcker. ●

aktUella BÖCker

KRiSSTÖD 
Vid olyckor, katastrofer  

och svåra händelser
Av sara Hedrenius och  

sara Johansson 
natur & kultur, 2013
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Anna Kåver

Sara Hedrenius och Sara Johansson
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