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En egen tidning, ett eget forum 
för aktuella frågor, för forskning, 
professionsfrågor, löner och 

anställningsvillkor, karriärvägar och 
chefskap, etik och aktuell debatt – det 
är grunden för en organisationstidning 
och något som i stort sett alla organisa-
tioner med självaktning vill ha.

Psykologtidningen har således en lika 
lång historia som Psykologförbundet, 
ja den grundades till och med några 
år innan förbundet bildades. Sveri-

ges Yngre psykologers förening (SYP) 
startade 1950 det som kom att bli Psy-
kologtidningen, då under det något 
blygsamma namnet Meddelanden från 
Sveriges Yngre psykologers förening. 
1955, då Psykologförbundet bildades, 
döptes tidningen till Meddelanden från 
Sveriges Psykologförbund. 1959 bytte 
tidningen så namn till Psykolognytt och 
1983 till Psykologtidningen. 

En organisationstidning har en 
särskild roll – den ska spegla 
Psykologförbundets frågor och 

vara en sammanhållande länk mel-
lan medlemmarna men även nå ut till 
beslutfattare och omvärld. Samtidigt 
har tidningen en självständig ställning 
inom organisationen och styrs av jour-
nalistiska principer – det som publi-

ceras ska vara sant och relevant, det ska 
vara korrekt och sakligt och med tydlig 
åtskillnad mellan nyheter och åsikter. 

Redaktionens vision för Psyko-
logtidningen är att ge medlem-
marna information och fördju-

pad kunskap att använda i sin yrkes-
utövning. Tidningen ska stå för kvalitet 
och ge ett urval av det mest intressan-
ta som händer inom psykologin och 
den ska innehålla aktuell forskning, 

metodutveckling, 
fackliga frågor och 
aktuell debatt så 
att man som läsa-
re håller sig à jour 
med vad som hän-
der inom psykolog-
kåren och inom yr-
ket. Psykologerna 

är en mycket intellektuell, kunnig och 
engagerad yrkeskår som med all rätt 
ställer stora krav på sin tidning. 

Tidningen är också en länk till för-
bundsledningen som på ledarsi-
dan visar vad Psykologförbun-

det vill i olika frågor som berör kåren. I 
samband med att tidningen gjordes om, 
bland annat med ny form och layout 
2013, skapade vi särskilda medlems-
sidor – med Ledare, Fråga ombuds-
mannen, Fråga juristen och Nytt från 
förbundet.

Inte bara artiklarna utan också an-
nonserna är av intresse för läsarna. I 
stort sett samtliga psykologtjänster an-
nonseras ut i papperstidningen eller på 
psykologtidningen.se. Många psyko-
loger vittnar om att de läser tidningen 

bakifrån för att först av allt ta del av 
alla lediga jobb och PTP-tjänster som 
finns att söka.

Den tekniska utvecklingen har gett 
nya möjligheter att presentera inne-
hållet på fler plattformar. Psykologtid-
ningen finns som papperstidning, på 
webben, som PDF-tidning och på Fa-
cebook. Tidningen består men formen 
för den förändras.

Vi publicerar nyheter fortlöpan-
de på vår webb, där vi snabbt 
kan få med aktuella frågor och 

där det finns plats för fler debatt-
artiklar, konferensrapporter och ett 
arkiv med allt som publicerats under 
de senaste 15 åren. Men trots den di-
gitala utvecklingen är det många – inte 
minst unga psykologer – som slår vakt 
om sin papperstidning. Att hämta upp 
tidningen från hallgolvet för att kun-
na läsa den i lugn och ro är något som 
många gillar. En läsare uttryckte det så 
här:

”Den stora fördelen med en pap-
perstidning är att när jag kommit till 
slutet, då har jag fått veta det jag behö-
ver och då kan jag ägna mig åt annat!”

Det är fantastiskt att följa hur psy-
kologin får en all mer framträdande 
roll i samhället. Vi som gör Psykolog-
tidningen ser fram emot att fortsätta 
att göra en tidning som berör 
och engagerar läsarna 
och som utvecklas med 
sin omvärld. 
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Chefredaktör och  
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”Vi ser fram emot att fortsätta 
att göra en tidning som berör 
och engagerar och som utvecklas 
med sin omvärld”
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Monika Oswaldsson, psykolog utsänd av Läkare utan gränser:

Minja Westerlund 
bloggar från  
Papua Nya Guinea

”Jag vill arbeta i tredje världen där jag  
verkligen behövs”

   AKTUELLT:
Starka protester mot Reva
Psykologernas kompetens      saknas i kvalitetsregistren

 FACKLIGT:
Psykologerna vid Bup Järva      erbjuds arbeta kvar

   FORSKNING:
Övertro på förmåga leder      till felaktiga prognoser 

   DEBATT:
Kraftig ökning av antalet      psykiatriska diagnoser

Utges av Sveriges Psykologförbund
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Ny psykolog- 

     utbildning  

     i Karlstad

Rapport från  

     Psykoterapi- 

     mässan 

AKTUELLT

Forskaren Jenny Rangmar  

om fetalt alkoholsyndrom: 

”Frågan om  
alkoholintag är känslig 

    men viktig att ställa”   DEBATT

”Lägg ner  
psykoterapeut- 

 utbildningen”

Mattias Lundberg:

Stora Psykologpriset till  

Gerhard Andersson: 

”Priset är ett tecken  

på vår starka  

psykologgeneration"

Prolonged exposure  
 – en e!ektiv metod  

vid PTSD och samsjuklighet

 Erwin Apitzsch:

”Stra!sparkar kräver 

mental träning”
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FORSKNING:

Sveriges  
Psykolog- 
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http://psykologtidningen.se

