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”Vi behöver lyfta 
fram betydelsen 
av psykologin”

V
älkommen till Psykolog-
förbundet! Varför ville du 
ta det här jobbet?

– Jag tyckte det lät spän-
nande att byta roll. Jag har 

jobbat i 21 år på Läkarförbundet och nio 
år i rollen som chef för avdelningen för 
Arbetsliv och juridik.  Jag ser det som 
roligt och intressant att få vara övergri-
pande ansvarig för en verksamhet!

– Det ska också bli intressant att ar-
beta i en organisation som företräder 

en annan profession i vården. Jag har 
jobbat med läkare och läkares frågor 
och förutsättningar i många år.

Du kommer från Läkarförbundet med 
46 000 medlemmar, ett kansli på nära 
60 personer plus cirka 30 personer 
på Läkartidningen. Detta att jämföra 
med Psykologförbundets 11 000 med-
lemmar och ett kansli med cirka 20 
anställda och 2,6 tjänster på Psyko-

logtidningen. Vad tar du med dig till 
Psykologförbundet?

– Både Psykologförbundet och Lä-
karförbundet står som jag ser det på två 
stadiga fundament, professionsbenet 
och det fackliga benet. Vi företräder 
en väldigt stark profession med många 
skickliga och engagerade medlemmar 
som vill driva frågor som har att göra 
med utvecklingen av professionen. Vi 
har också den fackliga partsställning 
som innebär en möjlighet att komma 

i samtal med lokala ar-
betsgivare. Att få de här 
två benen att stå stadigt 
och gå i takt – där ser jag 
en potential. 

– Läkarförbundet age-
rar med en självklarhet 
på områden där läkar-

professionen har ett intresse. De ger 
uttryck för ett grundmurat självför-
troende och jag ser vilken betydelse det 
har när de arbetar med olika frågor. Där 
kan vi ha en del att lära. 

– Det handlar om att påverka på fle-
ra sätt, att arbeta systematiskt med de 
olika aktörerna. Vi kan berätta om hur 
verkligheten ser ut, det är inte så lätt 
för politiker och andra att förutse vad 
ett beslut får för effekt ute i vården. 

Alla anställda på kansliet måste vara en  
del av den plan som man arbetar efter. 
Då måste det finnas en struktur så att vi 
får en mindre sårbar organisation.

Sedan den 1 mars har Psykologförbundet en ny förbunds-
direktör – Ulrika Edwinson. Hon kommer närmast från 
Läkarförbundet där hon ansvarat för avdelningen Arbetsliv 
och juridik. Hon har också erfarenhet av facklig verksamhet 
som vice ordförande i Jusek.

Förbundsdirektör Ulrika Edwinson:

ULRIKA EDWINSON
49 år, född i Karlstad.
Utbildning: Juristlinjen vid Stockholms 

universitet.
Facklig erfarenhet: Olika poster som 

förtroendevald, bland annat som vice 
ordförande i Jusek under sex år.

Tidigare verksamhet: Kommer närmast 
från avdelningen Arbetsliv och juridik 
på Läkarförbundet, där hon varit chef de 
senaste nio åren.

Familj: Två barn, 11 och 13 år gamla.
Bor: På Södermalm i Stockholm.
Gör på fritiden: ”Jag umgås med mina 

barn och med mina vänner. Gillar också 
att resa och är intresserad av dans.”

 ”Att få de här två benen att 
stå stadigt och gå i takt  
– där ser jag en potential”
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Stämningen var visionär och 
engagemanget stort när 25 av 
hbtq-nätverkets 66 medlemmar 

träffades för sitt andra möte någonsin. 
Liksom förra gången bestod deltagar-
listan av såväl studenter som yrkes-
verksamma, representerande en bredd 
från klinisk verksamhet till psykologisk 
forskning. Gemensamt är intresset för 
hbtq-frågor och viljan att åstadkomma 
förändring. 

Målet för mötet var att ta fram en 
struktur för det fortsatta arbetet inom 
nätverket. Diskussionen utmynnade 
i bildandet av en samordningsgrupp 
med ansvar för kommunikation, med-
lemslista och mötesplanering. 

Efter det formella beslutsfattandet 
exploderade mötet i kreativt idéarbete 
i de små arbetsgrupperna som bilda-
des under förra mötet. Dessa utgår från 
teman som sexologi, transpersoners si-
tuation och hbtq-kompetens i grundut-
bildningen. Av störst allmänt intresse är 
kanske jobbet att ta fram en lathund för 
hbtq-inkluderande psykologarbete, där 
yrkesverksamma ska kunna hämta tips 
och råd för ett normkritiskt arbetssätt. 

På mötet visionerades det också kring 
kurser, internationella samarbeten och 
regionala initiativ som nätverket för-
hoppningsvis kommer att kunna tillhan-
dahålla någon gång i framtiden. Tanken 
är att nätverket ska kunna fungera både 

som en kompetensresurs för förbundet 
och dess medlemmar och ett socialt 
sammanhang och möjlighet till fortbild-
ning för dem som ingår i nätverket. 

– Nätverkets syfte är att ta tillvara 
kunskap och engagemang bland psy-
kologer och att öka hbtq-kompetensen 
i kåren. Både nationella och interna-
tionella studier visar att hbtq-personer 

ofta upplever ett bristande bemötande 
i vården och samtidigt lider av förhöjd 
psykisk ohälsa. I slutändan är det en 
fråga om mänskliga rättigheter och 
vård efter behov och på lika villkor, sä-
ger Oliver Strander, medlem i samord-
ningsgruppen.

Nästa nätverksträff hålls i Malmö i 
oktober. Förutom att följa upp arbets-
gruppernas arbete kommer samord-
ningsgruppen att presentera ett förslag 
på manifest för nätverket, vad nätver-
ket samlas kring och arbetar för – och 
det har redan utlovats en avslutande 
karaokekväll. Både gamla och nya med-
lemmar välkomnas.  

SIRI HELLE
Psykologstudent, Stockholms universitet  

och medlem i nätverket

Stort engagemang  
på hbtq-nätverksträ!!
Den 28 februari hade hbtq-nätverket sitt andra möte i Psykolog-
förbundets lokaler i Stockholm. Förutom mingel och idéutbyte 
var syftet att komma fram till en organisering av nätverket och 
hur arbetet ska bedrivas framöver.

Stående fr v: Agnes Olsson-Gotby, Oliver Strander, Matilda Wurm, Mika Traczyk 
och Charlotta Junström Nedre raden: Cecilia Oscarson och Tove Lundberg
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”I slutändan är det en 
fråga om mänskliga 
rättigheter och vård  

på lika villkor” 
Oliver Strander

Läs mer om nät-
verket under fliken: 
”hbtq” på Psykolog-
förbundets hemsida: 
www.psykolog 
forbundet.se

Boka in 1 augusti 
då psykologer tar 
ställning för allas 
lika värde i Pride- 
paraden i Stockholm.

Hur ser du på psykologins roll i sam-
hället?

– Psykologi ligger i tiden, det har 
hänt mycket de senaste 20 åren och vi 
kan förvänta oss en fortsatt utveckling. 
Särskilt när vi ser hur människor mår i 
vårt samhälle i dag. Psykologer behövs 
och det gäller att vi är bra rustade att 
kunna lyfta fram betydelsen av psyko-
login och av psykologer.

Du är kanslichef och förbundsdirek-
tör. Vilka är dina viktigaste uppgifter?

– Den mest prioriterade uppgiften är 
att få en bild av hur behoven ser ut och 
hur vi ska jobba för att få bästa möjliga 
resultat. Alla på kansliet är väldigt en-
gagerade i sina arbetsuppgifter och det 
gäller att ha ett helikopterperspektiv 
och prioritera och sätta gränser. Styrel-
sen har många önskemål så det gäller 
att skapa förutsättningar och att kunna 
prioritera. 

– En viktig första fråga blir nu att 
se vad som händer med den organisa-
tionsutredning som FS beslutat lägga 
ut på en extern konsult och som ska 
komma tillbaka med ett underlag till 
styrelsen. Det är en jätteviktig fråga 
som det ska bli spännande att följa.

Hur ser du på Psykologtidningens roll 
i förbundet? 

– Psykologtidningen är en självstän-
dig produkt med en egen chefredaktör 
och redaktionen väljer själva sina äm-
nen att skriva om. Samtidigt är det en 
fantastisk kanal och med ett gott sam-
arbete kan tidningen visa fram och för-
medla till medlemmarna vad som är på 
gång för psykologer och vad som hän-
der i organisationen.

– Förbundsinformation är mer att vi 
själva formulerar vad vi vill ha ut och 
den riktar sig till förtroendevalda eller 
medlemmar, och det har vi möjlighet 
till på medlemssidorna i tidningen.  

TEXT: CARIN WALDENSTRÖM
FOTO: ULRICA ZWENGER


