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LEDAREN
Anders Wahlberg, psykolog och förbundsordförande

Kongressen gav en ny push

Vad är det som kan få över 
hundra psykologer och 
psykologstuderande att 
träffas fredag eftermiddag 

till söndag eftermiddag på en konfe-
rensanläggning utanför Stockholm 
när man i stället kunde ha vilat eller 
umgåtts med familj och vänner? 

Svaret på frågan är enkel. Det hand-
lar om ett brinnande engagemang för 
psykologer och deras villkor, psykolo-
gin som vetenskap, psykologens pro-
fession och utvecklingen av Sveriges 
Psykologförbund. Ett forum för att ta 
vara på det engagemanget är Psyko-
logförbundets kongress som gick av 
stapeln helgen 18-20 november. 

Att samla så många ytterst kompe-
tenta och diskussionslystna psyko-
loger på ett och samma ställe skapar 
kreativitet och väldigt många kloka 
beslut fattades. Många av dessa beslut 
kan ni läsa om i detta nummer av Psy-
kologtidningen. 

I diskussionerna framkom väldigt tyd-
ligt att löner, villkor och arbetsmiljö 
fortfarande, naturligt nog i ett fack-
förbund, är väldigt viktiga frågor för 
många av våra medlemmar. Lönen 
är fortfarande alldeles för låg och ar-
betsmiljön blir inte bättre och bättre 
utan snarare tvärtom för många psy-
kologer.

Det som både gläder och skrämmer 
är att de som har den bästa arbets-

miljön och som mår bäst på jobbet är 
egenföretagarna. Det gläder för att 
möjligheten att vara företagare finns 
och att psykolog företagande är viktigt 
för både kåren och samhället. 

Det som skrämmer är risken att allt 
fler psykologer flyr från viktiga om-
råden inom både kommun, landsting 
och stat till nackdel för kåren men 
främst för dem som har behov av psy-
kolog. 

Kongressen blev ytterligare en push för 
att intensifiera arbetet med både löner 
och arbetsmiljön, och medvetande-
göra arbetsgivarna om risken för att 

en oerhört central kompetens riskerar 
att lämna sina arbeten för att bli egen-
företagare. Enda sättet att komma åt 
detta är att skapa arbetsplatser där 
man tar vara på psykologens kompe-
tens och har en  bra arbetsmiljö och 
bra villkor för psykologerna. 

Diskussionerna kring Psykolog-
förbundets organisation har varit en 
följetong under väldigt många kon-
gresser. Den diskuterades även denna 
gång men med ett något annat fokus. 

Mycket fokus lades på  att skapa mö-
tesplatser, underlätta och ta tillvara 
kunskap och engagemang och att ge 
alla medlemmar möjlighet att få in-
formation, att påverka och känna del-
aktighet. På så vis så kan vi få ett ökat 
engagemang och fler medlemmar. 

Psykologförbundet blir då ett för-
bund som än tydligare blir relevant 
och viktigt för fler psykologer och 
därmed i än högre utsträckning får 
betydelse och tar plats i samhällsde-
batten och i påverkans arbetet gente-
mot beslutsfattare. 

Det beslut som påverkade många på 
kongressen var att Hédi Fried utsågs 
till hedersledamot för sitt arbete mot 
rasism och oliktänkande. Hon be-
skrev stoltheten att få pris av psykolo-
ger och jag tror många på kongressen 
kände stolthet att vara kollega.

Ett beslut som också fattades på 
kongressen var att ge mig fortsatt 
förtroen de. som förbundsordförande. 
Det får inte bara bli ett hedersuppdrag. 
Det är ett uppdrag där hårt arbete för-
väntas för att flytta fram psykologer-
nas och psykologins positioner ytter-
ligare. Att jag får möjligheten att göra 
det är tack vare det stöd jag får och det 
hårda arbete som medlemmar lägger 
ner. Inte minst de som med energi och  
engagemang deltog på kongressen. 
Tack.  

ANDERS WAHLBERG

”Det som skrämmer är
risken att allt fler  

psykologer flyr från
viktiga områden”


