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Psykologförbundet har

NYTT FRÅN FÖRBUNDET

LEDAREN
Anders Wahlberg, psykolog och förbundsordförande

I mitten av november äger Sveriges 
Psykologförbunds kongress rum. 
På Djurönäsets konferensanlägg-
ning kommer över hundra psyko-

loger att samlas för att följa upp arbe-
tet som skett de senaste tre åren och 
fatta beslut för de kommande tre. Det 
kommer att vara en kreativ helg med 
många spännande frågor som ska bidra 
till framgång för dig som medlem.  En 
av frågorna presenteras här i Psykolog-
tidningen, men alla handlingar finns att 
läsa på Psykologförbundets hemsida. 

En kongress är ett tillfälle att fundera 
över vad som hänt, framgångar vi rönt 
och misstag vi gjort. Det är också ett 
tillfälle att planera för vad vi ska göra 
för att ytterligare stärka psykologernas 
ställning, arbetsmiljö och villkor samt 
hur vi med vår kunskap kan göra sam-
hället bättre. 

I skrivande stund är jag på väg hem från 
Bokmässan i Göteborg där Psykologi-
scenen än en gång blivit en stor succé 
med mängder av besökare och många 
psykologer som i kortföreläsningar eller 
med briljanta intervjuer med intressan-

ta profiler spred psykologisk kunskap 
till allmänheten. För er som inte redan 
vet det så arrangeras Psykologiscenen 
av förbundets Psykologiguiden. 

En av deltagarna, som inte var psykolog, 
ställde en fråga som fick mig att ytter-
ligare fundera på den fråga som redan 
funnits med inför kongressen. Frågan 
var ungefär: ”Vet ni vad ni gjort för att 
psykologen så markant har stärkt sina 
positioner under det senaste decenniet 
och kan ni dela med er av den kunska-
pen?” Deltagaren tog också några ex-
empel, varav självklart Psykologiguidens 
framgång var ett. Men även exempel 
som den höga intagningspoängen på 
psykologutbildningen, på många håll 
starkare status inom psykiatrin, psy-
kologen som en självklar yrkesgrupp i 
primärvård och företagshälsovård och 
den stora efterfrågan av och bristen på 
psykologer trots fler utbildningsplatser. 
Saker som inte alls var självklara för  
10–20 år sedan. 

Att psykologens status stärkts har 
självklart påverkats av det arbete Psy-
kologförbundets och alla dess företrä-

dare, både centralt och lokalt, bidragit 
med. Det finns förstås andra orsaker, 
oberoende av förbundet, som varit en 
del av framgångarna. Det viktigaste är 
att vi gör en ordentlig analys av orsaker 
och med den kunskapen fortsätter vårt 
utvecklingsarbete. En sådan analys pas-
sar väl när det är kongress och framtida 
beslut ska tas. 

Det blåser helt klart medvind för psyko-
login och för psykologerna. Det ska vi ta 
vara på. Ett tillfälle då vi ska fira detta 
extra är då Psykologidagarna återkom-
mer i slutet på mars 2017. Vi kommer 
där att spinna vidare på Psykologisce-
nens framgångar och göra en miniatyr-
variant av den mot allmänheten. Vidare 
kommer vi att utse 2017 års pristagare 
av Stora Psykologpriset, glöm inte att 
nominera. Främst kommer det emeller-
tid att vara en mötesplats för alla psyko-
loger och psykologiforskare där ni ges 
möjlighet att ta del av ett spännande, 
aktuellt och varierat program. Håll koll 
på hemsidan för att ta del av de senaste 
uppdateringarna. 

ANDERS WAHLBERG

”Det blåser helt klart  
medvind för psykologin”
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