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Det behövs en motkraft till normen om 
att alla ska tänka positivt, anser psyko-
logen och doktoranden i praktisk filo-
sofi vid Göteborgs universitet, Ida Hall-
berg. Under hösten leder hon en kurs i 
negativt tänkande på studieförbundet 
Sensus i Göteborg.  

– Normen om positivt tänkande är 
format i en individualistisk era där var 
och en är sin egen lyckas smed. I fack-
förbund ser vi denna trend genom tal 
om individuell lönesättning och det 
finns ett individuellt fokus på framgång 

och lycka, säger Ida Hallberg. 
– De flesta deltagarna har gemen-

samt att de är trötta på normen att allt 
ska vara positivt och att problem eller 
kritik på arbetsplatser tystas ned.

Kursen i negativt tänkande blev snabbt 
fulltecknad med 35 reserver när anmäl-
ningsmöjligheten stängdes, och med en 
relativt jämn ålders- och könsfördel-
ning. Själv är hon uppväxt i Småland 
med ett tänkande i linje med, som hon 
själv uttrycker det, ”stoikernas uppma-

ning att förutse värsta tänkbara scena-
rier för att kunna förebygga dessa”. 

– Jag har även i relation till mitt av-
handlingsämne haft ett intresse för 
meditationsforskning och har varit 
kritisk mot feltolkningar av mindful-
ness-begreppet där det plockats ur den 
buddhistiska moralfilosofiska kontex-
ten och predikas som en genväg till in-
dividens egen harmoni och njutning i 
nuet. ●

PETER ÖRN

Psykolog leder kurs i negativt tänkande
AKTUELLT

1 Valberedningen har föreslagit dig 
för att du är ”orädd och vågar sticka 

ut hakan”. Hur reagerade du när du fick 
förfrågan ?

– Det är inte mina personliga egen-
skaper som är anledningen till min 
nominering, utan att jag har en lång 
facklig erfarenhet från Region Skåne, 
som är en av de större psykologföre-
ningarna. Att säga vad man tycker och 
tänker, även om det skiljer sig från övri-
gas åsikter, tycker jag är en självklarhet 
och en förutsättning för alla som ska 
sitta i en styrelse.

2Hur tänker du använda dina erfaren-
heter som fackligt aktiv i nya rollen 

(om du väljs av kongressen) som leda-
mot i FS?

– Alltmer tycker jag att professions-
frågor och fackliga frågor är intimt 
sammankopplade. Psykologers arbets-

”Att säga vad man tycker 
är en självklarhet”

frågor till Maria Nermark, som föreslås som 
ledamot i förbundsstyrelsen. 

villkor, i alla fall inom landstinget som 
är mitt perspektiv, är beroende av hur 
de professionella villkoren ser ut. För 
att ta ett enkelt exempel så är psyko-
logers lön direkt beroende av vilket 
mandat vi får av lagstiftarna. Men det 
motsatta gäller också; om vi ses som ett 

låg löneyrke kommer respekten för vår 
professionella roll att urholkas. Därför 
hoppas jag kunna delta i diskussio-
ner och bidra med hur övergripande  

avtal påverkar den enskilde psykologens  
vardag. 

3Vilka frågor anser du är viktigast för 
Psykologförbundet att driva de kom-

mande tre åren?
– En fråga som behöver satsas på är 

”medicinskt ansvarig psykolog”. Jag vill 
också gärna vara med och skapa en vet-
tig strategi för löneutvecklingen, som är 
en nyckelfråga för medlemmarna, men 
som är ganska komplicerad i sin helhet. 
Det betyder inte att vi får missa själv-
klarheter som till exempel lönefrågan 
för specialister. ●

KAJSA HEINEMANN
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”Om vi ses som ett 
låglöneyrke kommer 
respekten för vår  
professionella roll  
att urholkas”

AKTUELLT

Maria Nermark
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