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Enligt kongressbeslut från 2003 ska PT vara 
språkrör inåt mot medlemmarna, samt vara 
språkrör utåt i förhållande till omvärlden – till 
samhälle, myndigheter och beslutsfattare. 
Varför är dessa båda uppdrag viktiga? 

– Psykologtidningen är en av våra informa-
tionskanaler inåt men också en tidning som 
ska ge kunskap och inspiration till medlemmar-
na. Psykologer behöver synas och visa omgiv-
ningen vilken nytta vi gör. Där är tidningen ett 
av våra verktyg. 

Vilken ställning har PT i förbundsorganisa-
tionen? Tidningens chefredaktör är ansvarig 
utgivare, vad betyder det när det gäller förhål-
landet till styrelsen? Varför är det viktigt att 
PT har en självständig och även granskande 
roll?

– Det här är en viktig fråga som ständigt 
måste diskuteras då tidningen har dubbla rol-
ler som vår informationskanal samtidigt som 
den ska vara självständig och granskande. Vi 
måste låta oss granskas för att utvecklas och 
göra mesta möjliga nytta för våra medlemmar. 
Tidningen kan hjälpa oss att inte bli hemma-
blinda. 

Vilken relation har du till Psykologtidning-
en? Vad läser du först?

– Relationen till Psykologtidningen har alltid 

frågor till Anders Wahlberg...
ordförande i Sveriges Psykologförbund

Billy Larsson, psykolog, psyko-
terapeut, handledare och fil dr, 
medlem sedan 1985:

1 – Det känns bra för den egna 
identiteten som psykolog att 

också vara med i min fackföre-
ning, motsatsen skulle kännas 
konstig. Jag är egen företagare 
och som medlem kan jag också 
vara med i Psykologföretagarna, 
vilket jag tycker är en trygghet.

2 – Jag får en överblick över 
vad kollegor tycker och 

arbetar med, vilket är berikande. 
Ibland får jag också uppslag till 
något att själv fördjupa mig i, till 
exempel en spännande bok.

Axel Havelius, 
psykolog, med-
lem sedan 2005:

1 – Jag är medlem i förbundet 
för att vi psykologer ska ha 

en gemensam röst och någon 
som belyser våra frågeställningar 
och intressen. 

2 – Psykologtidningen ger mig 
en möjlighet att få en inblick 

i andra psykologers vardag och 
ofta nyare forskning som bedrivs 
av medlemmarna. Mitt starkaste 
minne är när PT ville publicera 
vår debattartikel "Hög tid att 
överge tvångsmetoderna". Ett 
relevant inlägg. 

Psykolog-
tidningen får  
ny form.

Förbundsstyrelsen 
deltar i och går för 
första gången med  
i Stockholm Pride.

Karlstad startar 
psykologprogram, nu 
finns psykologutbildning på 11 orter i landet, tillsammans 
700 utbildningsplatser/år – att jämföra med början av 
1970-talet då det fanns 150 utbildningsplatser/år.

Sveriges Psykologförbund 
!rar 60-årsjubileum.

2013 2014 2015 2015

!"
#"

: $
%&

'#
" 

#'
&

varit speciell. På något vis har den varit en be-
kräftelse på att jag tillhör gruppen psykologer. 
Det är vår tidning och det har varit viktigt. Sedan 
har det varierat från tid till tid hur mycket jag har 
läst. Jag bläddrar först igenom hela tidningen 
och fastnar på något intressant, det kan vara allt 
från facklig information till någon spännande 
artikel.

Vad säger medlemmarna du möter? Vilken 
roll har PT för dem?

– Många tycker att tidningen blivit bättre i 
det nya formatet. Vilken roll den spelar för dem 
varierar och önskemål kring utveckling varierar 
också. Jag har varit överraskad att så många 
studenter visat uppskattning för papperstid-
ningen. Jag trodde nog att !er av dem läste mer 
på webben och inte var lika beroende av en pap-
perstidning som vi lite äldre som varit vana vid 
att det bara har funnits papperstidningar. "

Allt !er artiklar publiceras på psykolog-
tidningen.se före dessa publiceras i pappers-
tidningen. Hur ser du på den digitala utveck-
lingen? 

– Jag tror att papperstidningen har ett an-
tal år kvar men på sikt tror jag att !er och !er 
kommer att vilja läsa tidningen på nätet. En av 
fördelarna är att jag alltid kan ha tidningen med 
mig.                                               KAJSA HEINEMANN
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TOR WENNERBERG:

”För att uppleva sann närhet  
        krävs också att vi är  
                          självständiga”

http://tidningen.se

