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Att ta människors 
vardag på allvar 
Hos oss på Hogrefe är psykologi själva kärnan i 
verksamheten. 
Baserat på forskning och vetenskap identifierar, 
utvecklar och publicerar vi test och metoder med 
individen i fokus. Det betyder att vi tar människor 
och deras vardag på allra största allvar. Vid klinisk 
verksamhet, i skolans värld och i arbetslivet.

Då vår värdegrund bygger på en vetenskaplig  
kunskapskultur är vi ständigt engagerade i  
utveckling. Våra specialistteam koncentrerar sig 
därför på seriösa och kreativa samarbetsprocesser 
med expertisen inom psykologisk forskning och  
vetenskap. Det innebär att nya framsteg ideligen 
görs för att vara till nytta i människors vardag.

ALMA
ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) är en 
KBT-baserad gruppbehandling för vuxna med autism- 
spektrumsyndrom. Avsikten med behandlingen är att förbättra 
deltagarnas livskvalitet genom att öka deras möjligheter till 
socialt samspel, självför ståelse och självacceptans.

SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test
SON-R 6−40 är ett icke-verbalt begåvningstest för be- 
dömningar av både barn och vuxna. Administrering och  
genomförande av testet kräver inte talat språk och lämpar  
sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat 
modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala 
kommunikationssvårigheter. 

MMPI-2-RF
MMPI-2-RF är ett bredspektruminstrument som mäter olika 
aspekter av psykologisk dysfunktion och personlighet.  
Testet har utformats för att ge en omfattande och effektiv 
bedömning av kliniskt relevanta variabler med hjälp av de 
ingående skalorna och itemsammansättningen.

Skanna QR-koden här till vänster 
med din mobiltelefons kamera så 
kommer du snabbt till hemsidan.

www.hogrefe.se
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»Målet måste ju vara  
att varje student ska lyftas 

långt högre än vad den  
trodde var möjligt.« 

22

 martin HerrGård & eliSabet Kjellander 

Innehåll  #5

»Vår främsta uppgift  
är att se till barnets 

psykiska välbefinnande, 
det går före allt.« 

Sid 18

>12



4 _ psykologtidningen _ #5 _ 2019

Tyck till!

 SoM journaliSt har jag alltid gillat professo-
rer. De är sällan ängsliga över hur de uttalar sig i 
media, använder gärna metaforer och petar inte 
i sina citat efter att ha blivit intervjuade. 

De kör bara på, till skillnad från de svårintervju-
ade doktoranderna. 

Mellan kvinnliga och manliga professorer har 
jag inte heller kunnat upptäcka några skillna-
der, oavsett om de varit kärnfysiker, psykologer 
eller medicinare. att nå den akademiska toppen 
kräver kanske sina gemensamma egenskaper, 
däribland en vilja att ta plats och synas. 

Men hur kommer det sig att männen domi-
nerar bland professorerna i psykologi, särskilt 
när majoriteten av studenterna och doktoran-

derna är kvinnor? 

En hypotES är att en större andel 
av männen än kvinnorna är täv-
lingsinriktade, med större behov 
att nå toppen, springa snabbast, 

armbåga sig fram. En annan att 
kvinnor är mer omvårdande och 

därför väljer att bli kliniker. 
Eller är det där bara förlegat 

trams, förklaringen sitter i själva sys-
temet? några av de vi intervjuat tror 

sig kunna peka ut var propparna sitter. 
i så fall kanske vi inte har de bästa 

professorerna i dag. om vi 
antar att kvinnor och män 
har samma potential att bli 
framgångsrika professorer, 
och männen är överrepresen-
terade, borde det betyda att 
ett antal kvinnor med riktigt 

god potential inte kommer ifråga för professurer. 
Dessutom, om majoriteten av professorerna är 
män, med sina manliga glasögon, då måste väl 
också utbildningarna drivas i en tja, manlig rikt-
ning? Vad nu en sådan innebär. Kanske finns inte 
någon manlig riktning? Många av oss tror sig vara 
så upplysta att vi inte påverkas av vilket kön vi vill 
tillhöra, att vårt sunda förnuft och vår analytiska 
förmåga står över betydelsen av social grupptill-
hörighet. Det tror inte jag. 

Rätt kön ger  
extra skjuts?

Redaktionen  
tipsar 
 

Chefredaktör
lennart.kriisa@psykologtidningen.se

Hör av er!
mejla till: redaktionen@
psykologtidningen.se
Vi förbehåller oss rätten att 
korta och redigera insänt 
material.

»En hypotes är  
att en större andel  

av männen är 
tävlings- 

inriktade.«

POdd. Psykisk ohälsa, 
självmord och självmords-
försök är betydligt vanli-
gare bland hbtqi-personer 
än i befolkningen i övrigt. 
Ofta är det kopplat till så 
kallad minoritetsstress; 
att ständigt bli ifrågasatt 
eller vara rädd för det,  
och den oro det skapar.  
I RFSL:s poddcast Q- 
Studion den 11 juni behand-
las fakta och myter kring 
suicid bland hbtqi-per-
soner, med psykiatrikern 
Ullakarin Nyberg och Ed-
ward Summanen, expert i 
transfrågor på RFSL. Sök 
via www.rfsl.se. /PÖ

tv. Psykologen Gösta är så 
självuppoffrande att det 
blir plågsamt, samtidigt 
som vi alla kan känna 
igen oss i att säga ja en 
gång för mycket. Gösta 
når förstås sin gräns, 
på gott och ont. Andra 
karaktärer, som Göstas 
pappa, är så självupptag-
na att det är lätt att hån-
skratta, tills den smärt-
samma igenkänningen tar 
över. Lukas Moodyssons 
återkomst till den svenska 
landsbygden, 20 år efter 
Fucking Åmål, är mer än 
välkommen. »Gösta« av 
Lukas Moodysson visas  
på HBO.  /LK

Stafetten:
Adrian Iliste  
kommenterar 
Psykologtidningen 
nr 4/2019

Adrian Iliste är psykolog i 
Umeå. Stafettpinnen lämnas 
nu över till Andreas Ohlsson. 
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Läser i det senaste numret 
av Psykologtidningen 
om stora satsningar på 
mindfulness som runnit 
ut i sanden. Om medveten 
närvaro som något som 
kan komma att genomsyra 
tillvaron till den grad att 
det blir en livsstil och som 
kan hjälpa en igenom sär-
skilt påfrestande skeden. 
Intressant att få en inblick 
i några erfarna psykolo-
gers tankar om detta. Kul 
också att bli påmind om 
något som jag själv tidiga-
re varit sugen på att jobba 
med men som försvunnit 
ur mitt fokus.

Väckte tankar om hur 
samhället fungerar och om 
vilka effekter mindfulness 
kan få för olika personer. 
Minns entusiastiska 
handledare med passion 
för MBSR och egna positiva 
erfarenheter. Under en 
utbytestermin i Indien var 
det intressant att komma i 
kontakt med det ursprung-
liga, ideologiska samman-
hanget för denna metod.

Jag lägger ner numret 
med nygamla idéer om 
framtiden snurrandes i 
huvudet, redo att möta 
hösten med blanka gator 
och trädkronor i skiftande 
palett.

Intressant #4/2019
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Ola Schenström, läkaren i 

Lomma som vigt sitt liv åt 

att sprida mindfulness inom 

vården, svarar i sin mobilte-

lefon efter fyra signaler. När han får veta 

Psykologtidningens ärende, att reda ut 

turerna kring den infekterade konflikten 

om mindfulness-satsningen i Region 

Skåne, vill han mer än gärna prata. Men 

han är mitt uppe i en av sina utbildningar 

av nya mindfulnessinstruktörer. 

 – Låt mig bara sätta igång ett grupp-

arbete, jag ringer dig om en halvtimme, 

säger han.

 Att han är stridslysten råder det inga 

tvivel om. Konkurrensverket utreder hans 

anmälan mot Region Skåne. »Det verkli-

gen tråkiga är att pengarna inte kommer 

verksamheten till del som avsetts«, skrev 

Ola Schenström till Konkurrensverket.

Bakgrunden är en politisk överenskom-

melse under hösten 2017 mellan MP och 

S, som då samregerade, att avsätta tre 

miljoner kronor i budgeten för utbildning 

av mindfulnessinstruktörer på de vård-

centraler som ännu inte erbjöd metoden.

Motivet var den växande psykiska 

ohälsan och det faktum att nuvarande 

behandling inte räcker till för alla som 

behöver den. 

Ola Schenström såg fram emot ett 

uppsving, nu skulle han kunna utbilda 

ännu fler mindfulness intruktörer och 

fortsätta sin mission – att ge fler tilllgång 

till mindfulness. 

Men på tjänstemannanivå gick proces-

sen trögt.
Politikern Gilbert Tribo (L), ryckte ut 

och skrev en motion för att sätta fart  

på tjänstemännen. Samt liga partier ställ-

de sig bakom motionen som enhälligt 

Vad ger effekt: 

45 minuter om dagen, 

1x20 minuter eller 

20x1 minuter?

Kampen om
mindfulness

Mindfulness blir alltmer populärt inom vården. I Region Skåne bestämde 

politikerna att samtliga vårdcentraler skulle erbjuda metoden. Men  

beslutet ledde till en infekterad strid bland experterna. 

Psykologtidningen har grävt i fallet, som visar att  

företrädarna för mindfulness gått skilda vägar.  

Text: Lennart Kriisa och Adrianna Pavlica
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Inläggen är tagna från  
Psykologtidningens 
Facebook-sida

Norge  gör rätt 

Viktigt att följa Norges 
exempel! Nu!
Eva-christina Bergander 
om anmälningar av ifråga-
satta psykologer. 

Var går gränsen 
för fackets  
ansvar?
En fackförenings uppgift 
är väl att tillvarata dess 
medlemmars intressen, 
både individuellt och som 
yrkeskår. Jag är mycket 
tveksam till att en fackför-
ening verkligen ska ägna 
sig åt att anmäla sina 
egna medlemmar när de 
gör övertramp. Det inne-
bär att arbetstagarens 
intresseförening börjar 
ta ansvar för något som 
egentligen ligger inom 
ramen för arbetsgivarens 
uppdrag.
Niclas Andersson  
håller inte med.  

Behövs mer  
än pengar
Hur pengarna används 
och arbetsmiljön på Bup är 
minst lika viktigt att tänka 
till kring!!! Bara pengar 
hjälper inte.
Kristina Ödegård om de 
nya pengarna som ska 
korta köerna  till Bup. 

Psykologtidningen #4



#5_ 2019 _ psykologtidningen _ 5

Valde bort patienter för tangenter
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3 x pianisttips 

1 ) Ha tålamod, det  
måste få vara lite 
tråkigt.

2) lyssna mycket på 
klassisk musik.

3) avsätt alltid tid för 
övning, och om det 
känns motigt, börja  
med något lekfullt. 

fAktA: Francisca  
Skoogh, bor i Svedala 
utanför malmö med 
man och två döttrar. 
doktorand i konstnärlig 
forskning vid musik
högskolan i malmö, i 
höst är hon med i Svt:s 
Kontrapunkt. 

Francisca Skoogh, psykolog och pianist

MaMMa KöptE Ett piano till Francisca 
Skoogh redan när hon låg i magen. när 
hon var 5 år kom en kantor till familjen. 

– Det var så tråkigt, men jag är glad 
att mamma tvingade mig fortsätta, man 
måste jobba sig igenom vissa saker för 
att lära sig. 

tretton år gammal debuterade hon, 
femton år gammal började hon Musik-
högskolan, som 16-åring spelade hon över 
hela världen. när hon var 29 var hon redo 
för något nytt, psykologprogrammet. 

– Det var underbart. jag hade ofta känt 
att om det inte gick bra så var allt mitt fel 
men nu fick jag lära mig att analysera situ-
ationer, se mig själv med lite andra ögon. 

i tio år varvade hon arbetet som 
psykolog med pianoframträdande, sedan 
februari har hon valt bort det kliniska. ju 
äldre hon blev (och med två barn) desto 
tuffare blev det att växla emellan, även 
om det också gav kraft. Som när hon en 
kväll stod i svart långklänning på Grand 
hotel med kungligheter och blev invald 

i Kungliga Musikaliska akademien, och 
morgonen därpå som vanligt gick till sin 
vårdcentral. 

– Det var stora kontraster, och väldigt 
skönt att kliva in på vårdcentralen. Där 
är allt mer jordnära, att få hjälpa en män-
niska med det som är svårt. 

nu forskar hon om vad som händer 
när människor står på scen, och hur 
verktyg från psykologin kan hjälpa bland 
annat musiker som har scenskräck.

• Hanna Nolin
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Psykologer i media

Kali anderSSOn:

»jag har inte gjort olagliga grejer 
sedan jag blev förälder, för det 
vore problematiskt att hamna 
i fängelse. Men man kan göra 
otroligt mycket ändå. jag tränar 
bland annat personer som ska bli 
aktivister i icke-våld. Genom att 
simulera hur det kan vara under 
aktivistaktioner blir deltagarna 
medvetna om hur de reagerar när 
de är rädda och stressade och hur 
de kan agera för att undvika våld.

Vi är många som exempelvis 
lagar mat åt aktivisterna, kokar te 
och kommer med en varm 
tröja och en kram när 
någon blivit gripen. 
Det finns en roll att 
fylla för alla.«

Psykologen och 
klimataktivisten Kali 
Andersson i Expressen, 
intervjuad om sin kommande bok 
Klimatpsykologi (Natur & Kultur).

annette UtterbäcK

»Det kan vara en fälla som 
vissa försätter sig i, en form av 
självbedrägeri där man tillskri-
ver den andra personen alla de 
egenskaper man önskar. Senare 
visar det sig ofta ha mycket lite 
med verkligheten att göra. Då 
kan kärlek vid första 
ögonkastet vara en 
smärtsam historia 
att ta sig ur.«

Psykologen Anette 
Utterbäck i magasinet 
Tara om kärlek vid första 
ögonkastet.

minna FOrSell

»inom mitt eget skrå, psykologer-
nas, skämtas det ofta om hur vi i 
yrkesrollen betonar återhämtning, 
balans och stressreduktion sam-
tidigt som vi själva tvingas priori-
tera bort det. Vi skrattar åt ironin, 
men det är inte roligt. Skämtandet 
innehåller ett stort mått av uppgi-
venhet inför systemet.«

Psykologen Minna Forsell i debatt-
artikel om att vården bränner ut 
sin personal (Aftonbladet).
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Sara eidvall HenrySSOn om personlighetstester  
i programmet Människans mått i Sveriges Radio. 

»Det är lättare att känna  
sig  ensam när man inte  
kan känna igen sig i det  
som är normen.«
anna bennicH KarlStedt släpper inom kort sin bok  
om ensamhet och intervjuades i Dagens Nyheter. 

»Erfarenhet tror vi ofta är  
jättebra, men den är svårt över
skattad. Erfarenhet säger bara  
att du har gjort det många gånger, 
inte om du har gjort det bra.«

»Det är otroligt många 
människor, hundratusentals 
varje år.« 
SteFan blOmberG till P1 Morgon i Sveriges Radio om att  

fem till sju procent av arbetskraften blir utsatt för mobbning.



Välkommen till vår scen, med cirka 60 programpunkter under
Bokmässans 4 dagar. En rad författare, psykologer, hjärn- och

psykologiforskare, psykiatriker med flera gästar scenen, bland andra:

VI FINNS I C-HALLEN PÅ C 04:32. SE HELA PROGRAMMET PÅ WWW.PSYKOLOGIGUIDEN.SE

Siri Helle, Ernst Kirchsteiger, Anna Bennich, Allan Linnér, Agnes Lidbeck, Jenny Jägerfeld, Niklas Laninge, 
Johanna Ekdahl, Helena von Zweigbergk, Anna Norlén, Bo Hejlskov Elvén, Anders Hansen, Martin Ingvar, 

Stina Wirsén, Calle Brunell, Viveca Lärn, Lasse Övling, Sandra Beijer, Micael Dahlen, Sissela Nutley, 
Jenny Klefbom, Vigdis Hjort, Mian Lodalen, Frida Hylander, Jonna Bornemark och Bengt Brülde.

Siri Hustvedt Allan Linnér Anna Bennich Siri Helle Jenny Jägerfeld 

På bokmässan i Göteborg 
26–29 september 2019

Bo Hejlskov Elvén

Filmer från Psykologiscenen läggs också ut på www.psykologiguiden.se
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Kvinnorna är i klar majoritet bland 
studenterna på de psykologiska  
institutionerna, runt 70 procent, 
och och av doktoranderna är 58 
procent kvinnor.

Men bland professorerna sväng-
er könsfördelningen rejält, då utgör 
kvinnorna bara 28 procent, en siffra 
som har stått stilla sedan 2014.

Eva Magnusson, psykolog och 
professor emerita i psykologi vid 
umeå universitet, menar att det 
är hög tid för svensk psykologi att 
utforska vad det är på institutionerna 
och i forskarsamhället som gör det 
särskilt svårt för kvinnor att avancera 
till professorsnivån i psykologi.

– Dessutom har psykologi börjat 
sacka efter de övriga samhällsveten-
skapliga ämnena. i sociologi är 36 
procent av professorerna kvinnor, 
och i utbildningsvetenskap 50 pro-
cent, säger hon.

på tre universitet; linköpings, 
lunds och linnéuniversitet, finns 

– homogena grupper innebär 
att vi missar i kompetens och 
mångfald. till det ska läggas att 
professorerna är viktiga förebilder, 
inte minst för yngre forskare, och 
utövar starkt inflytande.

– Vi har genom åren haft minst 
lika duktiga kvinnliga doktorander 
som manliga. Men efter att de har 
doktorerat är killarna ofta mer 
framgångsrika när det gäller att 
söka pengar till postdoktjänster 
eller att åka utomlands, vilket är 
viktigt som meritering.
Vad ska ni göra åt det?

– Vi behöver tidigt ta upp kar-
riärfrågorna med doktoranderna. 
De första åren efter disputationen 
händer det väldigt mycket som 
lägger grunden för möjligheterna 
att senare i livet få forskningspeng-
ar och intressanta tjänster. Ska vi 
kunna ge kvinnor och män lika 
chanser att utvecklas behöver vi bli 
mer proaktiva och utveckla medar-

Nyheter

inte en enda kvinnliga ordinarie 
professor i psykologi. 

Robert Holmberg, prefekt vid 
psykologiska institutionen vid 
lunds universitet, berättar att in-
stitutionen för några år sedan hade 
fyra kvinnliga professorer.

– Men de har gått i pension. 
i dag har vi en kvinnlig gästpro-
fessor från tyskland, men ingen 
ordinarie. att det är så beror bland 
annat på att de flesta av våra 
professorer är befordrade lektorer, 
vilket vi inte gör så mycket längre. 
Det i kombination med att det bara 
är en ledig professorstjänst som 
har utlysts under senare år – som 
dessutom gick till en man – är en 
viktig förklaring till avsaknaden av 
kvinnliga professorer.

robert holmberg tror att den 
manliga dominansen har bety-
delse för vilken forskning och 
undervisning som bedrivs.

Sju av tio professorer i psykologi vid svenska universitet och högskolor  
är män, visar en undersökning av Psykologtidningen.
– Glastaket för kvinnor verkar tjockare i psykologi än i andra ämnen,  
säger Eva Magnusson, psykolog och professor emerita.
Text: Mikael Bergling och Lennart Kriisa  Research: Mikael Bergling

Män dominerar 
bland professorer  
i psykologi

B

rObert HOlmberG

eva maGnUSSOn
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betarna på ett mer medvetet sätt än 
vad vi gör idag.

Lena Swalander, prefekt för 
institutionen för psykologi vid 
linnéuniversitet som även den 
saknar kvinnliga professorer, säger 
att historiskt har duktiga kvinnliga 
forskare haft svårare att få del av 
forskningsmedel än sina manliga 
kollegor.

– Kvinnor har ofta varit tvungna 
att ha bättre cv, forskningsreferen-

prefekt kan jag i viss mån styra 
så att kvinnor och män som 
arbetar på institutionen får 
samma möjligheter till kompe-
tensutveckling. Däremot kan jag 
inte styra hur externa finansiä-
rer resonerar.
Hur länge dröjer det innan 
hälften av professorerna i 
psykologi är kvinnor?

– jag hoppas att det kommer 
inom min verkningstid, men är 
tveksam till om så kommer att 
ske.

i genomsnitt tjänar de 
manliga och kvinnliga professo-
rerna ungefär lika mycket, 65 643 
kronor i månaden.

– Det är glädjande om profes-
sorer i psykologi i genomsnitt 
har samma lön, oavsett kön, 
säger Emily holmes som är Sve-
riges högst avlönade professor i 
psykologi. 

Eva Magnusson menar att 
omotiverade löneskillnader är 
betydligt enklare att åtgärda än 
könsbalansen på professorsnivå.  

–Viktigt är att utforska hur 
urvalet av doktorander sker, hur 
tillsättningen av postdoktjänster 
går till, hur meriteringstjänster 
som forskarassistent fördelas, 
vilka forskningsområden insti-
tutionerna prioriterar, och i hur 
hög grad detta styrs av tillfälliga 
forskningsanslag snarare än av 
medvetna långsiktiga satsningar, 
säger Eva Magnusson.•

ser och publikationslistor. Kvinnor 
har därför i större utsträckning 

sysslat med undervis-
ning. och som mest 
undervisande blir man 
inte professor.

lektorstjänster 
vid universitet och 
högskolor är nämligen i 

grunden undervisningstjänster.
– lektorer som får del av ex-

terna forskningsmedel kan dock 
minska sin undervisningstid. Som 

B

Av 94 professorer är 68 män, det vill säga 72 procent. 
I några fall upprätthåller samma person professurer 
vid två lärosäten.

72%
Jämställdheten på högsta nivå
Under våren 2019 genomförde Psykologtidningen en enkät
undersökning bland svenska universitet och högskolor om vilka 
som är professorer (ordinarie) och doktorander i ämnet psykologi. 
Svaren visar bland annat:

De kvinnliga och manliga doktoranderna är i genomsnitt lika 
gamla. Samma sak gäller för professorerna så när som på ett år. 

65 643:- 
Genomsnittslön för profesorer. Kvinnliga och manliga professorer tjänar ungefär lika mycket.

av professorerna är legiti-
merade psykologer. Andelen 
legitimerade är väsentligt  
högre bland kvinnliga  
profes sorer än manliga.

28 %

linnéuniversitetet är ett 
av tre lärosäten som helt 
saknar ordinarie kvinnlig 
professor i psykologi. 

Av 172 doktorander är 100 kvinnor, 
vilket innebär 58 procent.

1 av 5 professorer uppger att deras forskningsinriktning är klinisk  psykologi 
och drygt tio procent att inriktningen är kognitiv psykologi. Ungefär lika stor andel är 
verksamma inom arbets och organisationspsykologi.

»Homogena grupper 
innebär att vi missar 

i kompetens och 
mångfald.«
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I höst drar psykologen paula richter 
igång arbetet med en klimatpsyko-
logihandbok. Både det amerikanska 
och australiska psykologförbundet 
har redan gett ut liknande hand-
böcker. 

under psykologförbundets 
seminarium i almedalen gav paula 
richter smakprov på den psykolo-
giska kunskap som ska ingjuta mod 
i politikerna.

– En del forskare, som inte kan 
psykologi, hävdar att vi inte ska 
säga hur illa det är ställt, för då 
passiviseras människor, men jag 
har inte sett någon sådan forskning. 

Psykologen Paula Richter vill täppa till glappet mellan 
 klimatnödäget och de politiska besluten.
– Det finns en större acceptans för obekväma beslut  
än vad många tror, säger hon.  
Text: Lennart Kriisa

»Psykologi kan göra 
 politikerna modigare«

att vi accepterar obekväma beslut, 
menar paula richter. 

– Konsumtion och status är 
inte heller våra basala behov, utan 
gemenskap och att göra nytta för 
varandra, säger hon.

paula richter menar också att 
det finns socialpsykologisk forsk-
ning som visar hur grupper kan 
ändra beteenden och attityder.

Maria ojala, doktor i psykologi, 
varnade under samma seminarium 
för symbolhandlingar.

– Se på Kanada som utlyser 
klimatnödläge och samtidigt satsar 
pengar på oljeplattformar, påminde 
hon. 

En ung kille i publiken undrade 
hur man ska agera när en kompis 
ska flyga iväg på semester. 

»Ska jag skamma, idiotförklara 
eller något annat?« undrade han.

– Var en god förebild och låt 
andra välja sina egna vägar, uppma-
nade paula richter, som själv valde 
att segla till Gotland. 

Maria ojala gav rådet att visa att 
personen förmodligen gör andra 
saker som är miljövänliga och att 
uppmuntra dessa beteenden. Då 
skapas en miljövänlig identitet och 
den identiteten vill man leva upp 
till.

Maria ojala tillade att även 
skuldbeläggande kan ge effekt. 

– Vi är sociala varelser som vill 
leva rättfärdiga liv och passa in, då 
kan även skuld funka. Vi gör alla 
 saker som inte är så bra och vi vill 
bli bättre. Skamkänslor leder däre-
mot bara till att vi drar oss undan.•
Sveriges Psykologförbund har åtagit  
sig utgivningen av handboken om 
klimatpsykologi. Paula Richter  
representerar nätverket »Psykologi  
för hållbar utveckling«.

Däremot finns forskning som visar 
att vi aktiveras av nödlägen, säger 
paula richter. 

Därför uppmanar hon maktha-
varna att tala klarspråk om läget 
och berätta hur illa det är ställt. 

– Först när vi ser ett problem 
kan vi agera, det är då en grupp kan 
få flow, en extra skjuts. när vi inser 
att vi står inför en existentiell kris, 
det är då vi börjar samarbeta, säger 
paula richter. 

För att avstå från dagens 
bekvämligheter behöver medborg-
arna få visioner, en tydligare bild av 
det hållbara samhället. Visioner gör 
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Nyheter

PAULA RIcHTER

tala klarspråk om klimat
hotet, först då börjar vi  
engagera oss. Så lyder  
Paula richters uppmaning. 
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Sänkta ersättningar
Digital vårdgivare 
knockad 
Den digitala vårdgivaren 
 Dialog 24 stängde ner sin verk-
samhet, samtidigt som företa-
get bedrev en massiv kampanj i 
Stockholms lokaltrafik. 

Skälet var SKL:s sänkning 
av ersättningar för digitala 
vårdtjänster. 

– Vi behöver ompröva vår 
verksamhet efter sänkningen, 
konstaterade Björn Lindtorp, 
vd för bemanningsföretaget 
Sverek som äger Dialog 24.

Den nya rekommendationen 
från SKL är att utomlänser-
sättningen vid digitala vård-
tjänster inom primärvården 
sänks från 600 kronor till 425 
kronor för en digital kontakt 
med en psykolog.

För Rickard Lagerqvist 
på Mindler, en annan digital 
vårdgivare med bara psykologer, 
kom sänkningen inte som en 
överraskning.

– Nej, det här har vi anat 
sedan februari. Dessutom är det 
min erfarenhet att landstingen 
ofta börjar med höga ersätt-
ningar för att få igång verksam-
heter, sedan sänks ersättning-
arna, säger läkaren Rickard 
Lagerqvist, som tillsammans 
med psykologerna Johannes 
Hatem och Rickard Färdig grun-
dat Mindler. /LK

Psykologprotest
723 danska 
 psykologer 
vill dra in bok
Barn ska lägga sig när det är 
läggdags, och somnar de inte 
ska föräldrarna inte ingripa, 
trösta eller kommunicera. Om 
barnet gråter – låt det gråta sig 
till sömns. 

Denna så kallade »cry it 
out-metod« rekommenderas 
i boken  Godnat og sov godt, 

Antalet specialisttjänster har fördubblats de senaste två åren, hur 
har det gått till?
– tre faktorer tror vi har påverkat utvecklingen i positiv riktning. 
Den första är att vikten av och kunskapen om psykologiskt 
behandlingsarbete har slagit rot. Den andra är att omvärlden och 
ärendena blivit alltmer komplexa och kräver en annan form av 
kompetens. Den tredje att psykologer har en mycket bra arbets-
marknad och arbetsgivarna då är tvungna att se över alla arbets- 
och anställningsvillkor.
Hur jobbar förbundet för att öka antalet specialisttjänster? 
– Vi håller på att ta fram ett stödmaterial till våra föreningar 
och arbetsgivare. Med start under hösten är det sedan tanken 
att ombudsmännen tillsammans med psykologföreningarna i 
regionerna diskuterar formerna för hur man kan påverka sina 
respektive arbetsgivare till att inrätta specialisttjänster.
Och lönerna, når de upp till era mål? 
– nej, de ligger långt under den önskade nivån. att inrätta speci-
alisttjänster är en sak, att inrätta dessa tjänster till vad vi anser är 
en skälig lönenivå, något annat. i flera fall har arbetsgivaren age-
rat utan att diskutera med fackliga representanter och dikterar 
villkoren för psykologernas löner på ett sätt som vi ifrågasätter. 
Vår ambition är att de lokala föreningarna med stöd av ombuds-
männen ska vara med från första början. Flera regioner har börjat 
skapa rätt så attraktiva nivåer men Västra Götalandsregionen, 
som är en dominerande aktör på området, drar ned statistiken. 
Det pågår dock en dialog även där.  
    • Lennart Kriisa 

3 fRågOR tILL JAIMe ALeIte 
Förhandlingschef på Psykologförbundet, om ökningen av 
specialisttjänsterna och varför lönerna inte hängt med. 

Gotland tog emot flest besök hos Bup under förra året, närmare 
 bestämt 512 besök per heltidsarbetande anställd i öppenvården.  
I Värmland, den region som tog emot minst besök per anställd, ligger 
siffran på 217, visar statistik från rapporten Psykiatrin i siffror. 

512

utgiven på Danmarks största 
förlag Gyldendal. 

Boken är direkt skadlig, menar 
danska psykologer och kräver 
att den dras tillbaka. 

Psykologerna skriver i ett 
öppet brev: 

»Spädbarn och småbarn är 
mycket beroende av tröst och 
omsorg från föräldrarna och det 
kan vara negativt för deras ut-
veckling om de inte blir tröstade 
och lugnade när de är ledsna.« 

Förlagets redaktionschef 
Mette Korsgaard säger till Dan-
marks Radio att hon välkomnar 
debatten, men att det inte finns 
skäl att dra in boken. /LK

Miljonregn
Nya pengar  
ska korta köer

Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, och regeringen 
har träffat en överenskom-
melse om 2019 års satsning på 
området psykisk hälsa. Totalt 
fördelas 1 774 miljoner kronor 
till regioner och kommuner, en 
ökning med 360 miljoner kronor 
jämfört med 2018.

Antalet besök inom barn- 
och ungdomspsykiatrin och 
vuxenpsykiatrin har ökat med 
sammanlagt 365 000 mellan 
åren 2016 och 2018. Det är 
inom Bup som ökningen sker 
snabbast, 24 procent på två år. 
En stor del av medlen är därför 
riktade till barn och unga, bland 
annat ska 380 miljoner kronor 
tilldelas regionerna för att 
öka tillgängligheten och korta 
köerna till barn- och ungdoms-
psykiatrin. /PÖ

Ny studie
Känsliga 
för feedback 
Unga med självskade beteende 
påverkas mer negativt än andra 
jämnåriga av negativ feedback 
på sociala medier. I studien 
användes ett online-spel som 
efterliknar den interaktion ung-
domar har med varandra i socia-
la medier. De med ett självska-
debeteende trodde att de fått 
tummen ner fler gånger än de 
faktiskt fått, och den negativa 
feedbacken påverkar dem också 
starkare än kontrollgruppen. De 
gillade i lägre grad sin motspe-
lare och även sin egen bild (en 
selfie). /PÖ

»cry it out 
metoden«
får kritik.
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Det gömda våldet
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Nio av tio sexuella övergrepp mot barn polisanmäls  
inte. Efter kritik från FN pågår nu satsningar för att höja 

kompetensen bland psykologer och andra vuxna som  
möter drabbade barn och ungdomar. Psykolog tidningen 

synar utvecklingen och har bland annat besökt Barnahus 
Lund som rankas bland landets bästa i sitt slag. 

Text: Peter Örn

Det gömda våldet
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Tema: Det gömda våldet

en osäkerhet om vad man ska göra 
med svaret.

– psykologer kan göra två fel: 
antingen tar de inte upp frågan om 
våld överhuvudtaget vilket stärker 
barnets känsla av tabu kring det 
inträffade, eller så ställs allt för 
detaljerade frågor när psykologen 
inte har i uppgift att ge trauma-
behandling. Barn ska inte behöva 
prata om det mest privata med alla 
de möter, det ska sparas till vuxna 
som finns kvar över tid, säger Åsa 
landberg.

»ingen vuxen har talat om att 
det existerar våld mot barn.« Det 
svarar många barn själva i de stu-
dier Stiftelsen allmänna Barnhuset 
har gjort. 

– Vuxenvärlden signalerar på det 
sättet att det är något man inte bör 
prata om. Men för barnen själva är 
det kanske inte alls så tabubelagt, 
de har ofta färre fördomar än vi vux-
na om vad man får och borde säga. 
Därför upplevs en rak fråga om våld 
inte alls så konstig för många barn 
som vi vuxna många gånger tror, 
säger Åsa landberg.

Konsekvenserna av att inte fråga 
– och därför inte heller erbjuda stöd 
och behandling – kan bli svåra. En 
metaanalys från 2014 av barn som 
drabbats av potentiellt traumatise-

Barn som utsatts för över-
grepp känner ofta en 
rädsla för att tala om det 
med en vuxen, kanske 

osäkra för konsekvenserna – för 
både sig själva och förövaren. trots 
en ökad satsning på första linjens 
psykiatri för insatser till barn 
och unga på hälsocentraler och 
vårdcentraler, familjemottagningar 
och samtalsmottagningar, är det 
oftast någon jämnårig kamrat som 
blir den ende som det drabbade 
barnet berättar för. om det alls 
berättar. av sexuella övergrepp 
mot barn anmäls färre än ett av tio 
till polisen (Stiftelsen allmänna 
Barnhuset). 

Det grovmaskiga nätet för att 
fånga upp utsatta barn blev något 
mer finmaskigt då skrivningen i 
Socialstyrelsens rekommendatio-
ner år 2014 från »bör screena« till 
»ska screena« för barns erfarenheter 
av våld. Men nätet är långt ifrån 
tillräckligt finmaskigt. Frågan om 
erfarenheter av våld ställs allt för 
sällan. 

Det gäller inte minst från de psy-
kologer som möter barn och unga, 
berättar Åsa landberg, psykolog på 
Stiftelsen allmänna Barnhuset. Det 
finns ett motstånd mot att fråga 
om våld, att ta orden i sin mun och 

rande händelser visade att 16 pro-
cent utvecklar ptSD. interpersonella 
trauman är allvarligast. Efter fysisk 
misshandel utvecklar cirka 25 pro-
cent ptSD, efter våldtäkt 39 procent. 
pojkar i yngre åldrar drabbas mer 
än äldre pojkar, för flickor gäller det 
motsatta. 

nu pågår ett arbete för att öka 
hälso- och sjukvårdens kompetens 
om traumatisering hos barn, och 
uppnå en likvärdig tillgång till stöd 
och behandling oavsett region i 
landet. Bakgrunden är kritik som 
Fn:s kommitté för barnets rättig-
heter (Barnrättskommittén) riktat 
mot Sverige för bland annat brister 
i genomförandet av Fn:s barnkon-
vention, otydligheter i vårdkedjor 
och stora regionala skillnader i 
vilket stöd barnen får. Kritiken 
ledde till att regeringen år 2018 
beslutade om en särskild satsning 
på kompetensutveckling i psykia-
trisk traumavård för anställda inom 
Bup och första linjen. 

Barnafrid, det nationella kun-
skapscentrumet om våld mot barn 
som finns vid linköpings univer-
sitet, har fått regeringsuppdraget. 
psykologerna poa Samuelberg 
och Maria Schillaci på Barnafrid är 
båda engagerade i arbetet, och de 
berättar att viktiga delar blir att 
öka tillgången till evidensbaserad 

»En rak fråga om våld är inte 
alls så konstig för många  
barn som vi vuxna  
många gånger tror.« 

POa  
SamUelberG

maria  
ScHillaci
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– Efter våra kontakter med Bup 
och andra vårdgivare upplever vi ett 
starkt behov av mer kunskap, inte 
minst hur man bemöter våldsut-
satta barn, hur man ska fråga och 
sedan hantera den information 
man får. Som ett resultat av me 
too-rörelsen upplever vi att även de 
unga själva fått en större medveten-
het om omfattningen av övergrepp 
och om sina egna rättigheter, säger 
Maria Schillaci.

Webbutbildningen utformas 
i samarbete med experter inom 
pedagogik vid linköpings univer-
sitet. Den ska blanda rörliga bilder 
med ljud och texter, och innehålla 
fördjupningar beroende på erfaren-
heter och vilken roll mottagaren 
har inom hälso- och sjukvården 
och andra verksamheter. Målsätt-
ningen är att den ska lanseras 2020, 

och att den sedan ska spridas till 
socialtjänst, elevhälsa och högre 
utbildningar.

För att utveckla olika delar av 
förslagen i regeringsuppdraget, 
och inhämta nya idéer, har nu två 
pilotregioner utsetts: region Skåne 
och region Västerbotten (se separat 
text). 

– inte minst region Skåne fick 
stor erfarenhet och kunskap om 
traumavård efter den stora flykting-
strömmen 2015. i pilotregionerna 
är det främst Bup och första linjens 
psykiatri som involveras, men även 
barnahus blir en viktig aktör för 
att bidra med kunskap, säger poa 
Samuelberg.

regeringsuppdraget, som fått 
titeln trauma på kartan, ska slutre-
dovisas 2022. uppdraget genomförs 
i samverkan med rädda Barnen, 
röda Korset, Barnombudsmannen, 
SKl och Socialstyrelsen.  

vård, synliggöra traumavården och 
öka screeningen och göra den mer 
likvärdig i hela landet. Våren 2019 
presenterades en delrapport med 
en rad förslag på åtgärder.  
– Vi hade redan tidigare startat en 
uppdragsutbildning vid linköpings 
universitet i traumafokuserad kog-
nitiv beteendeterapi, tF-KBt, vilket 
är den behandlingsmetod som 
har starkast vetenskapligt stöd vid 
ptSD hos barn, för personal inom 
Bup. regeringsuppdraget ger oss nu 
möjlighet att intensifiera den sats-
ningen, berättar poa Samuelberg. 

utbildningen har 30 utbildnings-
platser och ges två gånger per år. 
alla platser har hittills varit fyllda. 

För att öka en mer grundläggande 
kunskapsnivå om våldsutsatta 
barn, och bidra till ett mer likriktat 
omhändertagande i hela landet av 
dessa barn, planeras en webbut-
bildning som främst vänder sig till 
personal på Bup och inom första 
linjen vid psykisk ohälsa hos barn 
och unga. 

barnaFrid  
ett nationellt 
kunskapscen
trum med 
uppdrag att 
samla och spri
da kunskap om 
våld och andra 
övergrepp mot 
barn. det är 
ett regerings
uppdrag som 
tilldelades lin
köpings univer
sitet 2015 och 
finns placerat 
på institutionen 
för klinisk och 
experimentell 
medicin.
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»Vi tillför projektet 
glesbygds kompetens«

Region Västerbotten har en 
lång tradition av ett struk-
turerat förbättringsarbete 
och kan dessutom tillföra 

projektet mycket glesbygdskompetens. 
Det förklarar jessika nyström, 

regionens verksamhetsutvecklare för 
primärvård och psykisk hälsa, en av två 
modellregioner inom projektet trauma 
på kartan. regionen har tidigare inte 
haft någon gemensam satsning på 
utbildning och kompetenshöjning  
över hela länet och genom hela vård-
kedjan. 

– Därför kändes det mycket tillta-
lande att delta. Det ökar möjligheten 
till effektiva vårdkedjor, vilket kommer 
att bli ännu viktigare då väntetiderna 
mellan nivåerna måste minska för barn 
och unga. trauma orsakar mycket lidan-
de och det är därför viktigt att vården 
uppmärksammar och kan erbjuda ett 
snabbt och adekvat bemötande, krisstöd 

och behandling för den här gruppen, 
säger hon.

 i Västerbotten, med långa avstånd 
och mycket glesbygd, handlar det i 
ganska stor utsträckning om digitala 
möten och digitala utbildningar för att 
säkerställa lika vård för alla, förklarar 
jessika nyström. i trauma på kartans 
delrapport lyfter man fram satsningar 
inom digital traumavård. 

– Vi tillämpar till viss del digital vård, 
men det är inte kopplat specifikt till trau-
ma. Digital traumavård kan säkerställa 
likvärdig vård i hela länet och möjliggöra 
ökad tillgänglighet. Det är otroligt vik-
tigt att vi arbetar med tillgängligheten 
för barn och unga som söker för psykisk 
ohälsa, säger jessika nyström.

i region Västerbotten kom-
mer bland annat Bup, barnahus, 
primärvården med hälsocentraler, 
BhV och ungdomsmottagningar 
att ingå i projektet. •

Tema: Det gömda våldet

Fakta sexuella  
övergrepp mot barn
• Färre än 1 av 10 anmäler sexuella övergrepp.

• 3 av 10 tonårsflickor uppger att de utsatts för 
något slags övergrepp.

• 17 procent har varit utsatta fler än fem gånger.

• 1 av 10 tonårspojkar uppger att de utsatts för 
något slags övergrepp.

• 28 procent har varit utsatta fler 
än fem gånger.

• 66 procent (pojkar och flickor) berättade 
för någon om det inträffade, som regel till  
en jämnårig. Färre än var tionde som 
utsatts för sexuella övergrepp  
an mälde det till polisen.

[källa] »Det gäller en av  
fem«, studie från  

Stiftelsen Allmänna  
Barnhuset, 2014.

jeSSiKa nyStröm. FOtO PrIvAt
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Region Skåne hade redan dis-
kuterat behovet av ett ökat 
fokus på barn och unga som 
upplevt trauman när erbju-

dandet kom om att vara modellregion 
för trauma på kartan. Det berättar anna 
jonsson, verksamhetsutvecklare inom 
barn- och ungdomspsykiatrin. 

– Startskottet för vårt intensifierade 
arbete med trauma inom Bup och första 
linjen var en föreläsning med psykolo-
gen anna norlén från Ericastiftelsen för 
ett år sedan. Så att vara modellregion 
stämde väl med vårt eget initiativ för 
verksamheten och sammanfaller med ett 
pågående arbete med standardiserade 
vårdprocesser, säger anna jonsson.

Målsättningen är att höja kompe-
tensen gällande upptäckt/screening, 

diagnostik och behandling av 
traumarelaterade tillstånd.

– Barn rapporterar sällan 
spontant om trauma till myn-
dighetspersoner och sannolikt 
försummas frågan emellanåt. 
Våld och övergrepp mot barn 
har kartlagts i flera studier 

och de visar sammantaget att det är ett 
folkhälsoproblem, säger anna jonsson. 

i projektet som modellregion kommer 
Bup och första linjen att ingå och kun-
skapshöjningen ska nå alla nivåer i dessa 
verksamheter. 

– Det handlar om allt från första sam-
talet på En väg in (EVi med telefonråd-
givning och triagering), första linjen och 
Bup öppenvård till vårt subspecialiserade 
team för traumarelaterade tillstånd (tKt), 
säger anna jonsson.

region Skåne har flera medarbetare 
som forskat och disputerat på området, 
och dessutom finns stor erfarenhet 
av ptSD utifrån flykt och tortyr. Det är 
kompetens som regionen hoppas kunna 
tillföra trauma på kartan. •

»Vi har stor 
PTSD- erfarenhet 

utifrån flykt«
 

Tidig insats prövas i ny studie
i en svensk randomiserad studie ska en särskild insats,  

tryggare barn, testas vid misstanke om våld mot barn. metoden utgörs  

av sex träffar med föräldrar till barn som blivit utsatta för våld. Under träf

farna ska föräldrarna lära sig hur det går att minska konflikter i vardagen och 

då våld riskerar att uppstå. Poängen med tryggare barn, och skillnaden mot 

andra insatser, är att man kommer in tidigt för att fånga upp föräldrar när de 

är mottagliga, uppger psykologen martin Foster vid Karolinska institutet som 

leder studien. målet med tryggare barn är att nå ut till alla familjer där det 

finns misstanke om våld mot barn och snabbt ge effektiv hjälp. 

anna jOnSSOn. FOtO PrIvAt
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Tema: Det gömda våldet

Tisdag förmiddag. 
Samordningsmöte på 
Barnahus lund. upp 
till tio ärenden ska 

hinnas med; fall där barn misstänks 
ha blivit utsatta för övergrepp. i 
rummet sitter åklagare, barnläkare, 
socialarbetare och psykolog. Varje 
ärende får maximalt ta trettio minu-
ter. Därefter tar åklagaren beslut 
om att inleda förundersökning och 
om barnet ska hämtas på förskola 
eller skola för ett första förhör. utan 
föräldrarnas kännedom, om någon 
förälder misstänks vara förövare. 
Mötet hålls en gång per vecka och 
under 2018 togs drygt 330 sådana 
beslut i lund. 

– I över två tredjedelar av ärende-
na handlade det om barnmisshan-
del och barnet hade som regel berät-
tat om det i förskolan eller skolan. 
Vi fick också en kraftig ökning av 
misstänkta sexuella övergrepp 
under 2018, kanske som en följd av 
metoo, berättar Elisabet Kjellander, 
socionom och teamledare.

utsatta barn har passerat entrén 
till den låga gula tegelbyggnaden 
med spröjsade fönster på Biskops-
gatan i centrala lund i drygt 170 år. 
Först när det var lunds barnhem, 
från 1850-talet till 2006 då den 
verksamheten lades ner. Därefter 
flyttade Barnahus lund in. i dag 
tillhör Barnahus lund, som täcker 
in åtta kommuner i mellersta 

Skåne, de bästa i landet. Det enligt 
en utvärdering av landets drygt 
30 barnahus, utförd av Stiftelsen 
allmänna Barnhuset.

– Den fysiska miljön spelar nog 
en stor roll, det har vi förstått från 
både föräldrar och andra besöka-
re. att den är så genomtänkt och 
anpassad för barn, med möjlighet 
till lek för små barn och avskilda 
samtalsrum för tonåringar. Den 
upplevs inte alls som hotfull, säger 
Elisabet Kjellander. 

Dessutom är alla samarbetspart-
ner positiva till Barnahus lund, 
berättar hon. 

– Det gäller inte minst polisen. 
Vi har samarbetat med samma poli-
ser sedan starten 2007, men antalet 
har fördubblats parallellt med att 
antalet barn har fördubblats.

i region Skåne har Bup valt 
att medverka i barnahus, med en 
psykolog på halvtid och en socio-

nom på halvtid. Det är långt ifrån 
någon självklarhet på många andra 
barnahus i landet. psykologen heter 
Martin herrgård och han finns 
med i processens alla steg, från det 
första samordningsmötet, i med-
hörningsrummet under förhöret 
med barnet i förhörsrummet, till 
beslut om och medverkan i krisstöd 
och vid behov andra behandlings-
insatser. 

Förhörsrummet sticker ut som 
anmärkningsvärt torftigt i den 
annars varma och välkomnande 
miljön. Där sker det första förhöret 
med barnet. två enkla fåtöljer, ett 
litet bord, några små tavlor med 
barnmotiv. Kameror och mikro-
foner på väggar och i taket. inga 
leksaker. inga block att rita i. inga 
distraktioner. i ett angränsande 
rum, medhörningsrummet, finns 
plats för sex till sju personer och 
flera stora bildskärmar och reglage 
för att styra kamerorna i förhörs-
rummet. Förhör med mindre barn 
tar omkring 45 minuter. 

Martin Herrgård sitter oftast 
med i medhörningsrummet och 
kan påverka barnförhörsledarens 
samtal med barnet. 

– även om vi har mycket duk-
tiga förhörsledare så saknar de en 
djupare psykologisk kunskap, så 
när de tar en paus har jag möjlig-
het att framföra synpunkter. jag 
kanske tolkar att barnet inte verkar 

Psykologen 
martin Herrgård
och teamledare
elisabet Kjell
ander.

»Barnets psykiska  
väl befinnande går före allt«
Ett snabbt krisstöd och en fast psykolog som även är förankrad i Bup  
har bidragit till att Barnahus Lund tillhör de bästa i landet. Men det finns  
plats för förbättringar, anser psykologen Martin Herrgård.  
Text: Peter Örn  Bild: Johan Bävman
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förstå en fråga och kan då föreslå 
en omformulering, säger Martin 
herrgård.

han upplever att alla inblandade 
ser mycket positivt på psykologens 
medverkan.

– jag har också lärt mig hur jag 
måste uttrycka mig för att samar-
betet med barnförhörsledare och 
åklagare ska bli så fruktbart som 
möjligt. 

öppna frågor under intervjun 
är viktiga för att minimera risken 
att påverka barnets utsaga. Slutna 
frågor sänker bevisvärdet, vilket 
Martin herrgård tycker är olyckligt 
eftersom barn kan ha svårt att svara 
på öppna frågor. 

– i praktiken leder det till att 
rättssäkerheten för framför allt 
vissa barn blir lägre. Små barn, barn 
med autism och barn med språk-
störning har inte ett fullt utvecklat 
språk och har därför svårare att 
svara på öppna frågor än på slutna 
frågor, säger han. 

Vuxenvärlden sviker dessa barn 
i dubbel bemärkelse, anser Martin 
herrgård, eftersom man vet att 
barn med autism och språkstör-
ning generellt sett är mycket mer 
utsatta än andra barn. 

– tänk om något faktiskt har 
hänt, men att vi undersöker om 
det har hänt på ett sätt som gör att 
barnet inte klarar av att ge oss sin 
berättelse, säger han. 

Inte heller bildstödsmaterial 
godkänns i den så kallade substan-
tiella fasen av barnförhöret (den 
som handlar om själva brottet), 
vilket också drabbar barn med ett 
outvecklat språk extra mycket.

– Det finns ett bildstödsmaterial 

som utvecklats för bland annat 
Barna hus av projektet Bildsamt, 
och som åklagarmyndigheten 
godkänt under den så kallade 
orienteringsfasen av barnförhöret. 
jag hoppas vi kommer att se en 
förändring till att det godkänns 
även i den substantiella fasen, säger 
Martin herrgård.

han träffar oftast barnet i anslut- 
  ning till det första förhöret. Efter-
som Martin herrgård finns med i 
medhörningsrummet och hör bar-
nets berättelse behöver barnet inte 
upprepa den när krisstödet inleds. 

– Framgår det redan vid samråds-
mötet att barnet mår väldigt dåligt 
kan jag agera tidigare. Min främsta 

»Ett snabbt 
krisstöd tillhör 
vår viktigaste 
uppgift.«
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behöver genomgå en traumafo-
kuserade behandling. Den största 
gruppen är dock de som initialt 
inte utvecklar symtom men gör det 
efter en viss tid, en slags fördröjd 
reaktion, och därför borde psykia-
triska bedömningar göras vid upp-
repade tillfällen för att verkligen 
fånga upp alla barn som behöver 
vård, säger Martin herrgård.

Det är först när barnet har 
förhörts som föräldrarna kontaktas 
om misstankarna, vilket i sig kan 
trigga en krisreaktion hos dem. 
Förnekande är vanligt, och är en 
av föräldrarna den misstänkte 
förövaren kan partnern välja att tro 
på hen i stället för på barnet. Ett 
snabbt krisstöd till både barn och 
föräldrar tillhör därför teamets vik-
tigaste uppgifter, berättar Elisabet 
Kjellander. Det är något som inte 
alla barnahus erbjuder. 

– Allt måste ske under en och 
samma dag och det kräver en  
noggrann planering. polisen tar 

den första kontakten med för-
äldrarna och förhör dem, och det  
är viktigt att föräldrarna tidigt  
får ge sin berättelse. Därefter tar  
socialtjänsten över och träffar 
barnet och föräldrarna tillsam-
mans, och erbjuder krisstöd på 
barnahus eller hos socialtjänstens 
familje behandlare, säger Elisabet 
Kjellander.

även den misstänkte förövarens 
partner kan hamna i en svår kris, 
berättar Martin herrgård, och då 
kan både partnern och det drabba-
de barnet erbjudas traumafokuse-
rad terapi. 

– Det är oerhört viktigt att vi 
inte »tappar« den förälder som 
fortfarande står för stabilitet för det 
drabbade barnet. Som regel inleds 
krisstödet gemensamt med barnet 
och den föräldern, för att sedan 
fullföljas separat, säger han.    

Som ensam psykolog blir Martin 
herrgårds roll extra viktig och 
han skulle själv helst se att Bup 
hade fler psykologer kopplade 
till barnahus. halvtiden på Bup 
handlar också om trauma, som 
en av psykologerna i traumatea-
met. traumatisering hos barn är 
därför något som fyller hela hans 
arbetsdag. 

Det är sedan tidigare känt att 
personal som arbetar med den här 
typen av problematik själva löper 
en ökad risk för att drabbas av så 
kallad sekundär traumatisering. 
Det är något som Martin herrgård 
har personlig erfarenhet av. 

– jag har tidigare i mitt yrkesliv 
blivit sekundärt traumatiserad. 
Det var verkligen hemskt. jag fick 
påträngande minnesbilder från 
övergrepp jag fått beskrivna i detalj 
för mig, berättar han. 

Det släppte när han pratade om 
dessa upplevelser med kollegor 
som han litade på, och samtidigt 
började ta bättre hand om sig själv, 
berättar han. 

– numera tar jag oftast en löp- 
runda direkt när arbetsdagen är 
slut. •

uppgift är att se till barnets psykis-
ka välbefinnande, det går före allt. 
Vi vet att det är viktigt att kliva in 
tidigt efter skrämmande händelser 
och som ett första steg upprätta 
vad vi inom traumafältet kallar 
yttre stabilitet, det vill säga både ett 
faktiskt skydd från vidare utsatthet 
men också en inre känsla av att vara 
skyddad, säger Martin herrgård.

Utan en tidig krisstödsinsats, och 
upprättandet av yttre stabilitet 
som en viktig del, ökar riskerna för 
en mer komplex och svårbehand-
lad problembild, förklarar han.

– om vi går in tidigt ökar chan-
sen att ett utsatt barn senare inte 

• barnahus har 
funnits i Sverige 
sedan 2005 och i 
dag finns ett tret
tiotal barnahus.  

• Syftet är att 
samla berörda 
myndigheter 
under ett tak, i 
en barnanpassad 
miljö, för att ett 
barn då det finns 
misstanke om 
övergrepp ska 
slippa besöka olika 
myndigheter. 

• de flesta kom
muner är knutna 
till ett barnahus. 
men kvaliteten 
skiljer sig åt och 
det finns ingen 
central styrning 
av hur ett barna
hus ska fungera. 
det bestämmer 
kommunen själv.  

• På orter där det 
fungerar sämre 
saknas ofta någon 
viktig part, som 
exempelvis bup i 
de fall då bup inte 
ser det som en del 
av sitt uppdrag. 

  

»Vuxenvärlden  
sviker dessa  
barn i dubbel  
bemärkelse.«
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Antalet anmälda fall av utnytt-
jande av barn för sexuell 
posering ökade mellan 2008 
och 2018 från 70 per år till 876 

per år. En stor del av ökningen utgörs av 
nätbaserade sexuella övergrepp. De som 
utsätts mår generellt sett lika dåligt, eller 
till och med sämre, än barn som upplever 
övergrepp »offline«. Det säger Malin jole-
by, forskare i rättspsykologi och utveck-
lingspsykologi vid Göteborgs universitet. 
hon är nu mitt i sitt avhandlingsarbete 
om psykologiska konsekvenser hos barn 
som utsatts för nätbaserade sexuella 
övergrepp. 

– Forskning visar att barnen kan 
drabbas av ångest, ätstörningar, sömn-
besvär, depressioner och självhat, och de 
rapporterar höga nivåer av ptSD, säger 
Malin joleby.

Vid nätbaserade övergrepp har offret 
själv tvingats ta en aktiv roll, ibland efter 
hot från den offret kommunicerar med. 
och hoten tar sig allt mer direkta former.

– Visst finns det grooming även på 
nätet, men fler och fler förövare går förbi 
den processen och riktar sig i stället 
omgående in på mycket grova hot. Det 
kan handla om hot om att mörda flickans 
mamma och liknande. Vi vuxna kan tycka 
att sådana hot inte behöver tas på allvar, 
att de bara är konstiga, men för ett barn i 
kanske sjuårsåldern upplevs sådana hot 
verkliga, säger Malin joleby.

hon har som en del i sitt avhandlings-
arbete analyserat alla svenska domar från 
2017 där brottsrubriceringen varit »utnytt-
jande av barn för sexuell posering«, det 
lagrum nätbaserade sexuella övergrepp 

mot barn ofta 
ryms inom. totalt 
50 domar. Medelåldern bland 
gärningsmännen var 34 år. 

– Dömda gärningsmän 
uppger själva att strategin med 
direkta grova hot fungerar. Den ver-
kar dessutom öka och man kan fråga sig 
om de blir inspirerade av varandra, om de 
kanske kommunicerar med varandra på 
olika forum?

För offret, som med hot tvingas vara 
aktiv, blir känslan av skuld och skam 
mer uttalad än annars. Vissa uttrycker en 
oro för att de själva gjort något olagligt 
eftersom de varit en aktiv part. andra har 
själva tagit initiativet som en naturlig del 
av det egna sexuella utforskandet, i tron 
att motparten var en jämnårig. 

Som en del av sitt avhandlingsarbete 
intervjuar Malin joleby nu unga kvinnor 

och män som tidigare 
erfarit nätbaserade 
övergrepp. 

– jag har träffat 
kvinnor som fortfa-
rande lider psykiskt 
av det, trots att det 
gått många år sedan 

händelsen. Det finns en rad faktorer som 
kan påverka sådant, som den enskildes 
sårbarhet eller om övergreppen filmades 
och spreds vidare på nätet, säger hon.

Malin joleby anser att psykologer och 
psykoterapeuter alltför sällan tar upp 
frågan om erfarenheter av nätbaserade 
sexuella övergrepp med sina klienter. 

– Våga fråga och var beredd att lyssna på 
barnets berättelse, säger Malin joleby. •

Kraftig ökning 
av nätbaserade 
övergrepp
Tröskeln för att våga berätta är ofta  
högre än annars men de utsatta barnen 
drabbas minst lika hårt som vid  
övergrepp offline. Text: Peter Örn

Barn, unga och trauma
 – att uppmärksamma, 
förstå och hjälpa
KjErStIN ALMqvISt, ANNA NOrLéN, 
BjÖrN tINgBErg
NAtur & KuLtur, 2019 

tre av landets mest erfarna 
kliniker och forskare inom 
området barn, unga och 
trauma beskriver reaktions
mönster och symtombilder 
hos barn som upplevt någon 
form av trauma. det handlar 
inte bara om att själva blivit 
utsatta för våld eller sexuel
la övergrepp, även trauman 
till följd av att bevittna våld, 
förlorat en närstående eller 
upplevt ett organiserat våld 
i sina hemländer behandlas. 
Författarna redogör även för 
olika insatser och behand
lingsmetoder som har stöd i 
forskning. 

Traumatisering hos 
barn – en handbok
SOFIA BIDÖ, MOA MANNHEIMEr,  
POA SAMuELBErg, NAtur &  
KuLtur, 2018

en handbok i tre delar som 
ger kunskap om och verktyg 
för att upptäcka, bedöma och 
behandla traumatisering hos 
barn och deras familjer. den 
första delen ger en teoretisk 
grund, del två handlar om 
stöd och behandling och del 
tre om särskilda utmaningar 
och fördjupade perspektiv. 
boken innehåller rikliga 
exempel på fall, och dialoger 
konkretiserar och levandegör 
innehållet för att läsaren  
ska förstå komplexiteten i 
ämnet.

Boktips!

Tema: Det gömda våldet

malin jOleby





24 _ psykologtidningen _ #5 _ 2019

B land de 160 symposierna åter-
kom rubriker om miljöfrågor 
och klimatförändringar, och 
bland deltagarna fanns en 

övertygelse att psykologin verkligen kan 
spela en viktig roll.  Men också fråge-
tecken hur. under en av paneldebatterna 
riktades kritiska frågor från auditoriet om 
rimligheten i att forskare flyger jorden 
runt och håller klimatdebatter utan att 
egentligen åstadkomma något konkret. 

En som föregrep den kritiken var den 
brittiske forskaren Stuart Capsick vid 
Cardiff university.  hans krav, som bevil-
jades,  var att delta på sitt symposium via 
Skype från sitt arbetsrum.  

I Ryssland arbetar dock miljöpsyko-
login i motvind, ansåg Elena Sautkina, 
forskare i miljöpsykologi och verksam 

vid national research university higher 
School of Economics i Moskva. hon var 
moderator för ett av symposierna. 

– Miljöpsykologi blev en disciplin 
på 1980-talet under dåvarande Sovjetu-
nionen, men då handlade det mest om 
arkitektur och hur psykologin kan bidra 
på det fältet. andra stora utmaningar, 
inte minst sociala, har lett till ett minskat 
intresse för miljöpsykologi, säger hon. 

Men avfallsproblemen och allt fler 
skogsbränder, stora översvämningar etc., 
har inneburit att miljö- och klimatpsyko-
login åter börjar locka psykologer. 

– Det är dock svårt för enskilda företag 
att jobba miljömedvetet eftersom staten 
ofta motarbetar sådant. Staten har en 
historia av att vilja kontrollera allt och så 
länge miljöarbetet saknar tydliga regel-
verk är det svårt att utöva sådan kontroll, 
säger Elena Sautkina.•
ECP hålls vartannat år. Nästa gång, år 2021, 
hålls kongressen i Ljubljana i Slovenien. 
Arrangör för kongressen är den europeiska psy-
kologorganisationen EFPA och enligt Russian 
Psychological Society, som organiserade årets 
kongress, hade drygt 3 000 deltagare från 83 
länder anmält sig.

Psykologi – att skapa en gemensam framtid. Så löd temat för den  
16:e europeiska psykologikongressen ECP (European Congress of Psychology)  
i Moskva. Men miljöpsykologerna i Ryssland tycker att de jobbar i motvind.  
Text och bild: Peter Örn

ECP Moskva

»Det är dock  
svårt för enskilda 
företag att jobba 
miljömedvetet 
eftersom staten 
ofta motarbetar 
sådant.«
ELEna SaUTkina

Klimatfrågan i fokus  
vid europeisk  
psykologikongress
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 Att gå i land med lög-
ner under ett polisförhör 
är betydligt svårare 
än att bli trodd då man 
talar sanning, förklarade 
Aldert Vrij, professor i 
tillämpad socialpsyko-
logi vid University of 
Portsmouth. 

– En lögnare måste 
tänka på en rad saker 
och verkligen behärska 
multitasking; både hur 

han eller hon uppför sig 
och berättar. Genom 
att krångla till förhöret 
med oväntade frågor gör 
man det ännu svårare 
för lögnaren. Vi behöver 
utbilda människor som 
i sin tur kan utbilda 
bättre förhörsledare. 
Men forskare har som 
regel varken ork eller tid 
att bidra till det, säger 
Aldert Vrij. 

 Psykologiforskaren Stuart capsick vid  
cardiff University i Storbritannien lever som 
han lär och vägrade ta flyget för att föreläsa 
på ett klimatsymposium i Moskva. Det fick bli 
Skype i stället. 

– Det finns en tydlig koppling mellan generella 
värderingar i livet och en klimatmedveten livs-
stil, oavsett utbildningsnivå, sa Stuart capsick.

 Utlåningsutrustning 
för översättning vid 
symposierna fyllde flera 
långbord. Men för den 
som inte behärskade 
ryska var det svårt att 
få en begriplig hjälp hur 
den fungerade (åtmins-
tone då undertecknad 
kollade). Men ett härligt 
bemötande vägde upp.  

 Shuvalov Building strax utanför city  
fylldes av psykologer och psykologiforskare 
från hela världen. Här hölls samtliga  
sym posier och debatter.   

 Lämna din komfort-
zon i arbetsrummet och 
koppla forskningen till 
konkreta interventioner 
ute i samhället. Det 
säger Margarida Gaspar 
de Matos, psykologi-
professor vid Lissabons 
universitet i Portu-
gal, som leder flera 
EU-projekt och statliga 
portugisiska preven-
tionsprojekt som bland 
annat riktar sig till barn 
och ungdomar. 

– Redan då jag för 
länge sedan utbilda-
de mig till psykolog 
bestämde jag att jag 
vill ut i samhället, ut på 
gatorna där människor 
lever, för att arbeta, 
säger hon. 

länder var representerade med sammalagt över 
3 000 besökare vid den tre dagar långa psykologi-
kongressen i Moskva.

83
 Forskning med hjärn-

avbildning kan bidra till 
ett nytt sätt att se på vad 
suicid handlar om. Det 
tror den franske forskaren 
Fabrice Jollant, som med 
kognitiv neurovetenskap 
vill hitta en länk mellan 
psykologi och biologi inom 
suicidforskningen. 

– Vi har bland annat 
studerat social percep-
tion, som är en faktor 

med tydlig koppling till 
psykisk ohälsa. Vi ser 
tydliga skillnader i två 
regioner i hjärnan som 
har koppling till social 
kognition mellan perso-
ner som har genomfört 
självmordsförsök och 
en kontrollgrupp. Jag 
hoppas att det vi i dag 
gör på laboratoriet med 
hjärnavbildning kan bli en 
hjälp i kliniken framöver. 



26 _ psykologtidningen _ #5 _ 2019

Text: Anna Wahlgren  Bild: Fond & Fond

»Jag lastar inte enbart  
konsulterna för att det är  
svajigt. Det handlar också  
om att många organisationer 
är ute efter en quickfix.«       

AnnikA LAntz 
friedrich

åLder: 64 år. 
bor: I Stocksund norr 
om Stockholm. 
fAmiLj: Maken Peter, 
hans två vuxna barn, 
två barnbarn samt 
katten Kezo. 
gör: Professor 
i arbets- och 
organisationspsyko-
logi vid Stockholms 
universitet, psykolog 
och psykoterapeut. 
Författare till ett tiotal 
böcker. Arbetar som 
konsult i begränsad 
omfattning. 
AktueLL: Färdigställer 
en bok om de vanli-
gaste problemen med 
teamarbete. Utkom-
mer i höst på förlaget 
Studentlitteratur. 

ett par intresserade pensionärer 
samt några uteliggare som inte 
har någonstans att ta vägen. Men 
den här gången var det knökfullt 
i salen. jag fattade ingenting. när 
jag gick fram till podiet för att dra 
igång hörde jag en kvinna på främ-
re raden besviket utbrista: »nej, 
men är det hon?«. 

Duon annika lantz har aldrig 
träffats. psykologen annika lantz 
har dock föreslagit att de ska 
skriva en bok ihop: »annika lantz 
i kvadrat«. Men än så länge har det 
inte blivit något. 

Inom psykologkretsar är annika 
lantz Friedrich förstås inget okänt 
namn. hon är professorn i arbets- 
och organisationspsykologi som 
vid sidan av den akademiska 
karriären har haft en fot i praktisk 
konsultarbete. Dessutom har hon 
skrivit ett tiotal böcker, bland 

Möt Annika Lantz Friedrich 

nnika lantz Friedrich 
brukar inte klaga över 

hög arbetsbelastning, 
men den senaste 

tiden har varit tung. 
– jag är ännu i efterdyningar-

na av en svår privat period. Mina 
föräldrar har gått bort och vi har 
förlorat en katt. jag har inte haft 
mer energi än för basic överlevnad. 
Det har gjort att jag är ett halvår 
försenad med den bok som jag 
skriver tillsammans med ett par 
kollegor. jag har arbetat oerhört 
intensivt ett tag. nu är det 70-tim-
marsveckor som gäller. 

Visst, det är frivilligt, konsta-
terar hon. i samma andetag säger 
hon att hon är krävande. 

– Studenterna skulle beskriva 
mig så. Krävande. i kursutvärde-
ringarna står det ofta att det är 
»för mycket« på mina kurser. och 
jag är krävande, vad gäller andras 

prestationer, men också mot mig 
själv. jag har svårt med slarv. 

Säger hon med eftertryck. 
arbets- och organisationspsyko-
login, hennes egen disciplin, är ett 
av områdena som hon kritiserar. 

– Det är ingen hemlighet att jag 
tycker att mycket som görs inom 
ao-området är skrutt. jag skulle 
ju inte gå ju till en tandläkare 
som säger att den jobbar efter »ett 
helhetsperspektiv«. jag går till en 
tandläkare som är up to date med 
hur man bäst lagar tänder. 

Jag konstaterar att annika lantz 
Friedrich är relativt svårgooglad. 
hon har ju en känd namne – pro-
gramledaren och radioprofilen. 

– Vi har haft några roliga för-
vecklingar. Vid ett tillfälle skulle 
jag hålla en öppen föreläsning vid 
Mälardalens högskola. till sådana 
tillställningar brukar det komma 

A
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annat en om intervjumetodik. jag 
föreslår att annika ska recensera 
min intervju när vi är färdiga och 
det går hon med på.

Vi ses på annika lantz 
Friedrichs arbetsplats, Stock-
holms universitet. psykologiska 
institutionen är vackert belägen 
vid Brunnsviken – en lagom lång 
paddeltur från annikas hus i 
Stocksund. Det händer att hon tar 
kajaken till jobbet. just nu är det 
extra mycket kajakträning då hon 
och maken förbereder sig inför en 
äventyrsresa i kanadensiska arktis. 

på annikas hemsida finns en 
bild på henne iklädd överlevnads-
dräkt. Bilden är tagen under en 
kajakresa på Svalbard. Bildtexten 
lyder: »ultimate kajaking and 
teamwork experience at Svalbard 
2017«. Det är ironiskt menat förstås. 
övningar i teambuilding som ett 
roligt event avfärdar annika kort 
och gott som »trams«. 

– ja, vi vet ju att de inte har 
någon som helst effekt. 

Alla interventioner, inklusive 
teambuilding, ska vara systematis-
ka och handla om jobbet, under-
stryker annika. Boken hon skriver 
på handlar om just det – teamarbe-
te. Vilka är de tio vanligaste proble-
men med teamarbete och vad säger 
forskningen om lösningarna på de 
specifika problemen? Bakgrunden 
till boken är annikas stora mission 
för att psykologer ska ha en tydliga-
re vetenskaplig koppling när de 
jobbar som konsulter på arbets-
platser och inom organisationer. 

– jag lastar inte enbart kon-
sulterna för att det är svajigt. 
Det handlar inte bara om deras 
bristande kunskaper eller bristande 
professionalitet. Det handlar också 
om att många organisationer är 
ute efter en quickfix. uppdragsgi-
varna som köper konsulttjänster 
har dessutom dålig beställarkom-
petens. De kan ofta inte skriva 
en kravspecifikation. Med boken 

Ett problem för psykologer är att 
utbildningarna länge har varit för 
slappa, menar hon. 

– psykologer med lång utbild-
ning borde ju vara fullmatade med 
kunskaper inom olika områden. 
Men kraven på utbildningarna har 
varit för låga. Det blir inte tillräck-
ligt motiverande och stimulerande 
för studenterna. Målet måste ju 
vara att varje student ska lyftas 
långt högre än vad den trodde 
var möjligt. Bara när man får en 
uppgift som är så svår att man 
först inte tror att man kan lösa den 
så ökar man tilltron till den egna 
förmågan. Det visar ju urgammal 
socialpsykologisk forskning. 

Annika Lantz Friedrich beskriver 
sig alltså som en typisk duktig 
flicka. Efter gymnasiet jobbade 
hon som au pair i uSa, en resa som 
skulle komma att få konsekvenser 
för hennes yrkesval. hon hamnade 

hoppas jag både bidra till att öka 
beställarkompetensen och att öka 
professionaliteten inom kåren.  

Alltför många konsultbyråer sitter 
med färdiga lösningar på lagerhyl-
lan, menar annika lantz Friedrich. 
hon tycker att psykologer ska 
jobba precis tvärtom. Grunden 
måste vara systematisk problem-
lösning. Vilken är den teoretiska 
bakgrunden till de problem som 
har identifierats? 

– jag menar att vi psykologer 
ska ställa lika höga krav på oss 
själva och vår professionalism när 
vi arbetar på en arbetsplats eller i 
en organisation som när vi jobbar 
med en patient. om du var min pa-
tient skulle ju inte jag säga: »jaha, 
där är du, och jag är väldigt duktig 
på spindelträning. Så nu kör vi 
spindelträning, trots att du inte har 
spindelfobi.« Men så kan det gå till 
när det gäller organisationer. 

toPP tre  
LärdomAr  
om Ao- 
PsykoLogin  
enLigt  
AnnikA LAntz 
friedrich 

1 ) Om aO 
psykologin ska bi
dra till förändring, 
vilket jag menar 
att aOpsykologin 
inte gör i tillräck
lig utsträckning, 
så måste vi bli 
bättre på förstå 
mekanismer
na bakom att 
interventioner 
omsätts, efterlevs 
och får avsedd 
verkan — men 
också varför de 
inte gör det.  

2) vi behöver bli 
bättre på att nå ut 
med våra kunska
per. i femtio år har 
vi vetat orsakerna 
till många av 
problemen på ar
betsplatserna. vi 
vet att människor 
behöver auto
nomi, komma 
till sin rätt, eget 
inflytande, gott 
ledarskap… ändå 
ser det ut som det 
gör på arbetsplat
serna. 

3) vi måste ha 
perspektivet hälsa 
och välbefinnande 
för de anställda 
parallellt med lön
samhetsperspek
tivet och belysa 
viktiga problem 
utifrån en sådan 
integrerad refe
rensram. ibland 
har jag uppfattat 
det som att aO 
som forsknings
område uteslutan
de har medarbe
tarperspektivet. 
med ett par andra 
glasögon ser man 
helt andra saker. 
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i en familj där kvinnan var psykote-
rapeut och mannen psykiater. 

– jag hade tänkt bli tandläkare, 
veterinär eller läkare, utifrån idén 
att är man en duktig flicka så ska 
man välja en utbildning där det 
är svårt att komma in. Det är ju så 
dumt att det inte är sant, men så 
resonerade jag. Året i uSa satte 
dock spår, och när jag kom tillbaka 
till Sverige sökte jag till psykolog-
linjen. 

För en vetenskapligt orienterad 
person…

– … så var psykologprogrammet 
kasst. på den tiden höll utbildning-
en alldeles för låg nivå. när jag bör-
jade trodde jag att det var heltids-
studier. Men jag upptäckte genast 
att det här kunde man göra med 
vänster hand. Vissa lärare hade inte 
ens en vetenskaplig hemvist. Det 
var mycket som var hemskt. 

Men annika fullföljde utbild-
ningen och efter examen började 

hon »som alla andra« att jobba som 
klinisk psykolog och psykotera-
peut.  

– jag tyckte att det var jätte-
kul att jobba med patienter så 
länge personen hade ett problem 
som gick att behandla och inte 
handlade om att det är svårt att 
vara människa. jag tvivlar inte på 
att människor har existentiella 
problem, men livet är inte lätt. jag 
tycker att det är bättre att förlika 
sig med att livet inte blev som man 
hade tänkt sig – för det blir det 
ju inte för någon. Det är inte ett 
psykologiskt problem, utan ingår i 
livsvillkoren så att säga. jag vet att 
folk reagerar när jag säger så, men 
jag tycker att det är mer givande 
att arbeta med folk som har rejäla 
problem. 

Det var när hon jobbade inom 
pBu, psykisk barn- och ungdoms-
vård, som hon fick upp ögonen för 
hur en del arbetsplatser fungerar. 

–En enormt ineffektiv arbets-
plats. Vi hade lite tid till patienter-
na, vi satt i möten och åkte på kon-
ferenser. Vi stängde ner hela pBu 
för att sitta och skriva journaler. 
Det var en riktig soppa och jag bör-
jade intressera mig för hur arbetets 
organisation påverkar kvaliteten i 
arbetet. hur kan det komma sig att 
när det handlar om andras pengar, 
det vill säga skattepengar, så är det 
okej att jobba på det här viset? att 
inte behöva åstadkomma några 
större resultat? 

hon återvände till universitetet 
och skrev enligt egen utsago ihop 
en »urdålig avhandling«. 

– Det tyckte jag inte då, men 
hade någon av mina studenter skri-
vit den i dag hade jag tänkt: »Vad 
är det här för skit?« och försökt 
handleda. 

Efter det har hon gjort »lite 
bättre saker«, medger hon. Men 
hon producerar sällan något för 
sakens skull. 

– jag är dålig på att skriva ansök-

annika Friedrich 
lantz utbildade 
sig till psykolog 
vid Stockholms 
Universitet på  
tidigt 1980tal 
och arbetade 
därefter som  
klinisk psykolog 
och psykotera
peut. Hon dispu
terade 1989 på 
en avhandling om 
barnomsorgens 
organisation och 
har sedan dess 
forskat, under
visat och arbetat 
som konsult inom 
organisations
området.

»Vi psyko-
loger ska  

ställa lika 
höga krav på 

vår professio-
nalism när

vi är i en orga-
nisation som 
när vi jobbar 

med en  
patient.«
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ningar och be om forskningsan-
slag. Kanske beror det till någon 
del på att jag provoceras av att be-
höva anpassa innehållet efter det 
som är politiskt korrekt eller efter 
det gängse perspektivet. inom 
ao-området just nu så är perspek-
tivet att allt är så besvärligt. allt är 
jobbigt och folk är stressade. Men 
jag tycker att vi har det rätt bra på 
våra arbetsplatser. 

Hon är mer intresserad av hur man 
kan utforma och organisera arbetet 
så att det gagnar både medarbetar-
nas utveckling och verksamhetens 
produktivitet och kvalitet. 

– jag tror inte att det grundläg-
gande problemet på arbetsplat-
serna är att folk har för mycket 
att göra. om du sätter dig ner och 
skriver upp vad du har gjort under 
en timme så har de flesta av oss 
jobbat färre minuter än vad vi 
inbillar oss. 

att medarbetarna lär sig något, 

Stockholms universitet har större 
kunskaper än många av dem som 
går specialistutbildningarna. 

Om ett år går annika i pension. 
planen är att fortsätta arbeta 
40 procent på universitetet och 
därutöver ta konsultuppdrag. Eller 
varför inte starta en kattuppföd-
ning, funderar hon.  Katterna har 
en speciell plats i annikas hjärta. 
hennes röst bryts. 

– Sedan två år är vår katt för-
svunnen. Det har varit en svår tid. 
Vi har gjort allt – anlitat professio-
nella spårhundar, efterlyst i radio 
och tidningar, satt upp lappar… För 
mig är det som att förlora en bebis. 
Så funkar jag med djur. om jag ska 
gå hem till någon som har fått ett 
barn, men också har en katt eller 
hund, så måste jag anstränga mig 
för att titta lite på barnet innan jag 
börjar gulla med djuret. 

hon torkar tårarna i gardinen – 
som har mönstret av katter. 

– jag har universitetets snyggas-
te och dyraste gardiner. Men det 
var en fight med administrationen 
att få sätta upp dem. 

Min intervjuteknik då? Föga 
förvånande lindar inte annika in 
feedbacken, utan går rakt på sak. 

– Visst, vi har haft det trevligt, 
men jag ska ge dig ett tips: du 
behöver inte bekräfta det jag precis 
har sagt genom uppmuntrande 
kommentarer eller att berätta nå-
got om din egen moster. Dels stjäl 
det värdefull tid från intervjun, 
dels riskerar du att leda intervjun 
i en oönskad riktning. En mer 
tillagsinställd person skulle kunna 
börja anpassa sina svar efter dina 
inspel. Det är bättre att inte värdera 
det den intervjuade säger. •

att de utvecklas och känner till-
fredsställelse är viktigare för arbets-
tillfredsställelsen. Många stressas 
av att ha för mycket att göra och se 
för litet resultat, menar hon. 

–Det handlar inte alltid om att 
saker måste bli lättare och att folk 
ska jobba mindre. tvärtom – ofta 
behöver arbetsrollen bli mer kom-
plex för att den ska vara stimuleran-
de. Sådant här roar mig, men det får 
jag inga forskningspengar för. 

Provocerar du?
–ja, det gör jag kanske. Vissa 

studenter blir provocerade av mig. 
jag är rak. jag ger oerhört mycket 
återkoppling på det studenterna 
skriver. jag menar att det är en god 
sak att få återkoppling. Men det 
uppfattas av en del studenter som 
bara en lång lista på krav. jag är 
dessutom en bullshit detector, och 
det blir man heller inte poppis av. 

Annika Lantz Friedrich har ett 
starkt intresse för undervisnings-
uppdraget och har tillsammans 
med kollegorna ansvarat för att 
utveckla ao-undervisningens 
kvalitet. 

– Förr var ju utbildningen så 
erbarmligt dålig. Studenterna lärde 
sig väldigt lite och kopplingen till 
forskningen var dålig. och med 
dålig utbildning så har man låga 
kunskaper när man börjar jobba. 
Min mission har varit att stärka ao 
inom psykologprogrammet. 

ao-området har alltid varit 
underordnat det kliniska, men 
det är på väg att ändras nu, enligt 
annika. 

– här på Stockholms universitet 
börjar vi få större acceptans för ao. 
psykologi är mer än psykoterapi, 
och det börjar folk förstå. jag men-
ar att psykologerna som går ut på  

annika lantz 
Friedrich ligger 
i hårdträning 
inför en
äventyrsresa i 
kanadensiska 
arktis. annars 
nöjer hon sig 
med att ta kaja
ken till jobbet.

»Jag är en  
bullshit detector, 
det blir man 
inte poppis av.«
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Fråga Etikrådet

Fråga:  Du säger i förra numret av 
Psykologtidningen att Etikrådet lutar 
åt att Psykologförbundet ska kunna 
anmäla psykologer till IVO. När jag 
har hört dig prata om yrkesetik och 
Etikrådet arbete tidigare har du tryckt 
på vikten av att inte döma kollegor 
och att rådets uppdrag, även i klago-
målsärenden, handlar om att stötta 
psykologer i utmanande situationer 
och att bidra till en yrkesetisk reflek-
tion. Hur går det ihop med att du nu 
säger att förbundet bör kunna anmäla 
sina egna medlemmar till IVO?

Ja du, vid en första 
anblick kan detta tyckas 
motsägelsefullt, men 
jag ser det som en 

sammanhängande linje. Du har 
uppfattat helt rätt att Etikrådets 
huvudsakliga uppdrag är att 
bidra till och främja en yrkes-
etisk reflektion i kåren och hos 
enskilda psykologer, dels genom 
undervisning och rådgivning, 
dels via handläggningen av kla-
gomål på psykologer. Det innebär 
att vi avslutar ett klagomåls-
ärende när vi bedömer att den 
anmälda psykologen har tagit 
ansvar för sin del i den situation 
som beskrivs av klienten genom 
att reflektera i samtal med en av 
rådets ledamöter, och fundera 
över eventuella förändringar som 
kan behöva göras i psykologens 
praktik, mottagningens rutiner 
etc. Detta gäller även när de 
överträdelser som beskrivs i an-
mälan är av allvarligt slag och när 

avstegen från våra gemensamma 
yrkesetiska principer är stora. 
anledningen till att det 
svenska psykologförbundet 
har valt denna hållning 
är ett underliggande 
antagande att detta borde 
gagna såväl professionen 
som dess användare bäst, 
då ett tillåtande sam-
talsklimat om kniviga 
utmaningar, tillkortakom-
manden och (tillfälligt eller 
mer utbrett) bristande omdö-
me ger bättre förutsättningar 
för förändring än ensidig kritik 
och straff. Etikrådets erfarenhet 
är att det i en absolut majoritet 
av de telefonsamtal vi har haft 
med anmälda psykologer också 
sker den sortens reflektion och 
ansvarstagande av psykologen.

DEn typ aV ärenden som jag 
tänker på i intervjun, handlar om 
situationer där det saknas 
tecken på att en sådan själv-
rannsakan skett, eller kom-
mer att ske, hos psykologen, 
i kombination med att psykolo-
gen uppges ha utsatt patienter för 
mycket allvarliga gränsöverträdel-
ser och grovt utnyttjande av sin 
maktposition. här borde då andra 
instanser träda in – arbetsgiva-
ren har ett stort ansvar, liksom 
iVo som tillsynsmyndighet, och 
även polis- och rättsväsende i de 
fall det handlar om eventuella 
brott. Dock verkar det som att 
dessa händelser inte alltid blir 

kända eller hanteras ordentligt 
någonstans, och då behöver 

vi fundera över hur vårt 
fack- och professionsför-

bund kan bidra till att 
förbättra patientsä-
kerheten och sam-
tidigt värna om 
psykologprofessio-
nens trovärdighet 

och tryggheten för 
förbundets medlem-

mar. jag kan även se en risk 
att förbundets och etikrådets 
tillåtande hållning till yrkese-
tiska överträdelser minskar 
i trovärdighet när de mer 
formella ansvarsstrukturerna 
inte lyckas synliggöra och ta 
tag i att patienter utnyttjas av 
legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal.

SaMtalEt oM hur förbundet 
bäst bidrar i dessa processer 

kommer att fortgå och vi tar 
gärna emot synpunkter från 

medlemmar! •

Tillåtande hållning  
minskar trovärdigheten

hAr du en frågA tiLL etikrådet?

Mejla: etikfragan@psykologforbundet.se 
eller skriv till:
etikrådet, Sveriges Psykologförbund
box 3287, 103 65 Stockholm

du får alltid svar på din fråga. Ofta lämpar sig etiska
frågeställningar bättre att samtala om, och då får du 
förslag på en telefontid. Om din fråga berör ett särskilt 
aktuellt tema publiceras svaret på denna sida.

KRISTINA TAyLOR, 
ORDFÖRANDE I ETIKRÅDET
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Könsbekräftande vård 
har debatterats flitigt i 
media. Debatten påverkas i 
stor utsträckning av normer 
och psykologer måste bli 
 bättre på att granska vad som 
är baserat på fakta och vad 
som är en normativ förståelse 
av kön och identitet. För 
 denna grupp är evidensbase
rad praktik särskilt viktig, 
skriver PTPpsykologen och 
universitetslektorn Matilda 
Wurm i en forskningsöversikt 
om unga med könsdysfori. 

Forskning & metod
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u Ökning av könsdysfori bland unga
De senaste åren har vi sett en tydlig ökning av an-
talet barn och unga som söker vård för könsdysfori 

[8, 10]. Det är dock oklart om det rör sig om en faktisk 
ökning av könsdysfori. transpersoners ökade syn-
lighet, ökad tillgång till information och ändrade 
behandlingsmöjligheter tros förklara varför fler 
söker vård. Exempelvis ökade ansökningarna om 
att ändra juridiskt kön betydligt efter 2013 (från 
50–70 årligen till 170 år 2013 och 194 år 2014) [11], vil-
ket har förklarats med att steriliseringskravet togs 
bort. Sedan 2015 har också icke-binära möjlighet 
att få behandling, vilket kan tänkas påverka antalet 
vårdsökande. 

långt ifrån alla söker dock vård. i en represen-
tativ befolkningsstudie med 50 157 stockholmare 
angav exempelvis 2,8 procent att de känner sig som 
ett annat kön och 0,5 procent att de skulle vilja 
anpassa sin kropp [12]. Bland de yngsta deltagarna 
(22–29) var siffrorna 6,3 procent respektive 1 pro-
cent. Med tanke på att 0,04 procent av den svenska 
befolkningen någon gång har fått diagnosen köns-
dysfori [13] finns utrymme för ytterligare ökning av 
antalet vårdsökande. Detta kräver ökade resurser 
för transvården och god kompetens inom övrig 
hälso- och sjukvård. 

Utredning och könsbekräftande vård
utredningen börjar med att en remiss skickas till 
ett av de sju utredningsteamen, varav tre accepterar 
egenremisser. på utredningsteamen arbetar psyki-
atriker, psykolog och kurator, och det finns samar-
beten med endokrinolog, kirurg och logoped.

innan puberteten genomförs samtal. Socialsty-
relsen rekommenderar att barn ska ges möjlighet 
att utforska sin könsidentitet och behandlarens 
uppgift blir att stötta barnet och familjen i detta [14]. 
Eventuellt ställs en preliminär diagnos (könsdysfo-
ri i DSM-5 respektive könsinkongruens, nu en med-
icinsk diagnos, i iCD-11). när puberteten kommit 
igång kan reversibla hormonblockerare sättas in 
som pausar den fysiska utvecklingen. Dessa tidiga 
insatser har i holländska studier visat sig ha en po-
sitiv inverkan på transungdomars senare hälsa [15], 
men fler studier behövs. 

ungdomen genomgår en noggrann utredning, 
inklusive psykisk hälsa och socialt nätverk. Detta 
tar oftast flera år och inkluderar en period där 
ungdomen lever i sitt identifikationskön. tidigast 
vid 16 års ålder ges behandlingar som är irrever-
sibla, i form av överkroppskirurgi och könskon-
trära hormoner. hormonbehandlingen följs upp 
regelbundet. inte förrän personen är myndig kan 
underlivsoperationer komma i fråga och enligt 
lagen, något som Socialstyrelsen nyligen betonade, 

      tlösande för medie-
debatten om könsbekräftande vård för unga var en 
debattartikel i Svenska Dagbladet den 13 mars som 
följdes av ett avsnitt av uppdrag Granskning. Vi psy-
kologer värnar som yrkeskår om en evidensbaserad 
praktik och har ambitionen att vårt arbete ska vara 
anpassat till våra patienters individuella behov [1]. 
Detta är speciellt viktigt när det rör sig om grupper i 
utsatta situationer. 

Debattartikelns författare har hög status och 
verkar trovärdig. artikeln använder begreppet 
»könsstympning« i stället för könsbekräftande vård 
och pratar om att det genomförs experiment på 
barn. Språk har självklart betydelse och vi vet att 
det är effektivt att väcka känslor och att utmåla en 
gemensam fiende, i det här fallet »vårdinstanser 
som könsstympar barn«. Förhoppningsvis är vi som 
yrkeskår lite extra uppmärksamma på dessa och 
liknande knep och glömmer inte att en debattartikel 
utgör författarnas egna åsikter.

Flera påståenden i debattartikeln, bland annat att 
det snabbt går att få en diagnos, har dementerats, 
exempelvis av Skånes utredningsteam för könsdys-
fori [2], och rFSl [3]. att kritiskt granska informationen 
som presenteras försvåras av att det saknas forskning, 
framförallt longitudinella uppföljningsstudier [4]. Då är 
det extra viktigt att ta hänsyn till beprövad klinisk erfa-
renhet och att vara uppmärksam på risken att påverkas 
av normativa förståelser och egna föreställningar. 

Bakgrund
transpersoner i Sverige upplever som grupp en högre 
utsatthet än cispersoner, exempelvis i form av fysiskt 
och psykiskt våld och ifrågasättande [5,6]. Detta har, 
tillsammans med en pågående oro för att utsättas 
och eventuell internaliserad transfobi, benämnts 
som minoritetsstress [7]. Den ökade stressen förklarar 
den förhöjda ohälsa som har uppmätts i gruppen. 

i Folkhälsomyndighetens rapport angav exempel-
vis 5 procent av transungdomarna mellan 15 och 19 år 
att de någon gång genomfört ett självmordsförsök, 
jämfört med 1–2 procent av cisungdomar i samma 
ålder [5], och 57 procent hade allvarligt övervägt att ta 
sitt liv senaste året. rapporten använde sig av riktad 
rekrytering och bara cirka 80 ungdomar mellan 15 
och 19 deltog. Den måste därför tolkas med försiktig-
het, men är i linje med internationella studier [8] och 
studier bland vuxna transpersoner [9]. mAtiLdA Wurm



ska personer under 23 bara få tillstånd av rättsliga 
rådet om det finns särskilt ömmande skäl. 

andra behandlingar som kan erbjudas är röstträ-
ning, feminiserande ansiktsoperation, hårborttag-
ning och annat. Vilka behandlingar det finns behov 
av skiljer sig åt och det är långt ifrån alla som vill 
genomföra en underlivsoperation.

Få ångrar sig
Den stora rädslan när det kommer till könsbekräf-
tande behandlingar för ungdomar är risken för ånger. 
Ånger kan operationaliseras på olika sätt. Det kan 
röra sig om en feldiagnostisering och kan då bero 
på missar under utredningen. Det kan också handla 
om att personen har ändrat sig, vilket kan bero på en 
mer flytande könsidentitet. även oväntade negativa 
konsekvenser, eller att utfallet inte blev så positivt 
som förväntat, påverkar.

irreversibla ingrepp, även medicinskt nödvändiga, 
medför alltid en risk för ånger. över lag är antalet 
personer som ångrar att de bytt juridiskt kön eller 
fått könsbekräftande vård, litet. En svensk studie 
rapporterade att bara 0,3 procent (en person) av 
de som ändrat sitt juridiska kön mellan 2000–2010 
ansökte om att byta tillbaka [16]. Det tyder på att våra 
utredningar fungerar bra. En longitudinell hol-
ländsk studie rapporterar liknande siffror gällande 
ånger över könskörtel-operationer (0,6 procent för 
transkvinnor och 0,3 procent för transmän) [17]. här 
rapporteras tre olika anledningar till ånger: »äkta 
ånger« (inklusive en person som hoppats bota sin 
homosexualitet, vilket snarare tyder på feldiagnos-
ticering), en icke-binär identifikation, och »social 
ånger«. att vi i dag har möjlighet att individanpassa 
behandling till icke-binära erfarenheter är därför 
positivt. Social ånger kunde vara att det blev en för 
stor uppoffring att förlora hela sin familj, eller att 
omgivningens reaktioner blev för svåra att hantera. 
Detta är av flera skäl väl värt att betona, då det ger en 
djupare förståelse för hur det kan upplevas att bryta 
könsnormer. Det har också kliniska implikationer 
och betonar vikten av att stötta, inkludera och/eller 

hjälpa till att skapa sociala nätverk runt personer 
med transerfarenhet.

Frågan kan också ses som etisk. Med stor 
 sannolikhet innebär resultat där ingen ångrar sig att 
en del som hade behövt behandling inte fått den. 
Med tanke på den höga förekomsten av suicidtankar 
och suicidförsök bland unga transpersoner behöver 
vi vara väl medvetna om att det kan ha negativa 
konsekvenser och bidra till stort lidande att säga 
nej till en behandling som kan förbättra hälsan och 
livskvaliteten [15,18].

Autism och könsdysfori
Forskare och kliniker är överens om att det verkar 
finnas överlapp mellan könsdysfori och autismspek-
trumdiagnoser [19]. även här saknas forskning, men 
det finns klinisk erfarenhet som har sammanfattats i 
preliminära rekommendationer [20]. rekommendatio-
nerna lyfter vikten av samarbete om utredaren inte 
själv har kunskap om båda diagnoserna. Komorbidi-
tet ökar komplexiteten och kan medföra att utred-
ningen tar längre tid och behöver ta hänsyn till hur 
de två diagnosområden påverkar varandra hos den 
specifika individen. Det kan också leda till att köns-
dysfori presenteras annorlunda än hos neurotypiska 
ungdomar. 

personer med autsimspektrumsdiagnoser bör 
dock inte uteslutas från att utredas för könsdysfori 
eller från att få könsbekräftande vård. rekommen-
dationerna nämner också att det kan ta längre tid 
för personer med autismspektrumdiagnoser att 
formulera och förstå sin könsidentitet, vilket kan 
göra att de presenteras senare till kliniken än deras 
neurotypiska jämnåriga.

Rapid Onset Gender Dysphoria
i debattartikeln används begreppet »rapid onset 
Gender Dysphoria« (roGD), vilket är ett omdis-
kuterat begrepp som inte förekommer i någon 
diagnosmanual. i debattartikeln refereras till en 
studie vars metod och kraftigt har kritiserats, bland 
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»Över lag är antalet personer som  
ångrar att de bytt juridiskt kön eller  
fått könsbekräftande vård, litet.«

ordförkLAringAr [22]

cisPerson: Någon 
vars könsidentitet 
överensstämmer 
med det kön hen till-
delades vid födseln.

Icke-binär: En könsi-
dentifikation utanför 
tvåkönsnormen.

intersex (dsd): 
Kroppslig variation 
bortom den binära 
modellen.

könsdysfori: 

Obehaget som kan 
uppstå när könsi-
dentifikationen och/
eller könsuttrycket 
inte följer normativa 
förväntningar.

minoritetsstress: 
Den ökade utsatt-
heten och förhöjda 
stressnivån som kan 
upplevas av minori-
tetsgrupper.

steriLiserings-

krAV: Innan 2013 
krävdes intyg på att 
könskörtlarna hade 
avlägsnats för att få 
ändra juridiskt kön i 
Sverige.

trAnsPerson: 

Någon som inte 
identifierar sig som 
det kön hen tilldelats 
vid födseln eller att 
ha könsuttryck som 
inte följer normativa 
förväntningar.



annat av Wpath (World professional association for 
transgender health). Bara 2 procent av föräldrarna 
i studien tror på att deras barn har ett annat kön än 
det de tilldelades vid födseln, vilket kan bero på att 
tre av de fyra nätbaserade sidorna som användes vid 
rekrytering är uttalat trans-negativa. Detta ledde till 
att studien genomgick en ytterligare expertgransk-
ning och att en ny, korrigerad, version av artikeln har 
publicerats [21].

uppdrag granskning (uG) planerar ett ytterligare 
reportage om social smitta bland transpersoner, 
alltså att ungdomar påverkar varandra så att fler »blir 
trans«. Detta påminner starkt om risken för »homo-
smitta« som propagerades för, för några decennier 
sedan. Det är viktigt att transvården, som all annan 
vård, granskas kritiskt och förbättras. Men uG:s 
planer är oroande med tanke på den tidigare ensidiga 
rapporteringen som saknade berättelser av ungdo-
mar som mått bra av sin behandling.

Normer påverkar debatten
Vi behöver som yrkeskår bli bättre på att granska om 
reaktioner är baserade på fakta eller på en normativ 
förståelse av kön och identitet. att normer påver-
kar debatten kan tydliggöras med att det tas andra 
beslut i andra populationer. på spädbarn med in-
tersex-variationer genomförs exempelvis fortfarande 
normaliserande icke-reversibla underlivsoperationer 
som ska förhindra att barnet avviker utseendemäs-
sigt från sina kamrater. även här saknas långtids-
uppföljningar, men det argumenteras tvärtom att 
operationerna är för barnets bästa. Detta trots att vi, 
baserat på vuxnas erfarenheter, vet att det inte med 
säkerhet går att könsbestämma spädbarn rätt. Dess-
utom har ingreppen kritiserats av Förenta nationer-
na, amnesty international och flera intersex-organi-
sationer som rekommenderar att vänta tills barnet 
själv kan involveras i beslutsprocessen.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vi erbjuda 
vård på lika villkor, med respekt för den enskilda 
människans värdighet. Det gäller även barn och 
ungdomar, vilket kommer att aktualiseras ytterligare 
när barnkonventionen blir lag. Det är viktigt att vi 

»Det är viktigt att vi fortsätter att  remittera 
till utredningsteam och litar på att 
 transvården vet vad den håller på med.«

fortsätter att remittera till utredningsteam och litar 
på att transvården vet vad de håller på med.

Förhoppningsvis förbättras forskningsläget, så 
att vi får en bättre förståelse för vilken behandling 
som fungerar för vem under vilka förutsättningar. 
Vi kommer dock alltid att behöva hantera osäkerhet 
och etiska dilemman för att individanpassa och 
behöver fortsätta att kritiskt granska vetenskapliga 
studier, media, olika vårdinstanser och, inte minst, 
oss själva och våra egna förutsättningar och gränser.

Matilda Wurm
Fil.dr, PTP-psykolog, lektor vid Örebro universitet
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Forskningssvepet

»Ängslan styrs till viss del av hur sårbar en 
människa känner sig i förhållande till björnen.«

redaktör Peter örn 
peter.orn@psykologtidningen.se

Kön PåVeRKAR 
 MInnet

 Det episodiska minnet är nå-
got bättre hos kvinnor jämfört 
med hos män, visar forskare 
vid Karolinska institutet i en 
metaanalys som omfattar 617 
studier genomförda mellan 
1973 och 2013. analysen inklu-
derar totalt över 1,2 miljoner 
deltagare. 

resultaten visar på en liten 
övergripande kvinnlig fördel 
i episodiskt minne, men det 
varierar beroende på vilket 
material som ska kommas 
ihåg. Kvinnor hade fördel när 
verbala förmågor kunde an-
vändas för att minnas, medan 
män hade fördel vid uppgifter 
som bygger mer på rumslig 
bearbetning.

Generellt presterar kvinnor 
bättre när det handlar om att 
minnas verbal information, 
konkreta bilder och att komma 
ihåg på vilken plats något 
har varit. Män minns bättre 
abstrakta bilder och hur man 
hittar från en plats till en 
annan. Dessutom finns det en 
kvinnlig fördel vad gäller att 
komma ihåg ansikten och för 
sensoriska minnen som dofter.

Enligt forskarna väcker 
studiens resultat nya frågor 
om vilka effekter kognitiva 
könsskillnader kan ha i livet, 
även om de noterade skillna-
derna är små.

Studien What did you do 
yesterday? A meta-analysis of sex 
differences in episodic memory är 
publicerad online i tidskriften 
psychological Bulletin. 

SKOgSVAndRIng 
MOt bJöRnRädSLA 

 Vandring i björnterräng 
kan minska rädslan för 
björn betydligt. Det visar 
Maria  johansson, professor 
i miljöpsykologi vid lunds 
universitet, i sin forskning. 
Metoden bygger på att under 
kontrollerade former exponera 
människor med oro för att 
möta björn i djurets egen miljö 
tillsammans med en guide. 

ängslan styrs till viss del 
av hur sårbar en människa 
känner sig i förhållande till 
björnen. Sårbarheten är kopp-
lad till olika komponenter. 
En handlar om hur farlig man 
tror att björnen är. En annan 
berör kunskaper om hur 
förutsägbar djuret är. 

ytterligare en kompo-
nent handlar om hur man 
själv kan förväntas reagera. 
Kunskap om det gör att man 
kan kontrollera situationen 
utan att drabbas av panik. 
även tilltron till förvaltande 
myndigheter är viktig; att de 
vill en väl och ser både till 
djurets och till människans 
bästa.

projektet heter Human 
Dimensions of Wildlife, Controlled 
exposure reduces fear of brown 
bears.

.

OHäLSA bedöMS 
 OLIKA

 att patienter med psykisk 
ohälsa ibland bedöms olika 
av läkare och försäkringskassa 

kan bero på att den situation 
som många med psykisk ohäl-
sa befinner sig i ofta är alltför 
komplex, visar en doktors-
avhandling i sociologi vid 
uppsala universitet. Den kan 
inte på ett enkelt sätt placeras 
in i de kategorier och scheman 
som primärvården och försäk-
ringskassan använder.

Svårigheterna att göra 
bedömningar beror också 
på att centrala begrepp som 
arbetsförmåga, sjukdom 
och normalt förekommande 
arbete inte har definierats till-
räckligt tydligt. utan entydiga 
definitioner får läkare och 
handläggare för stort hand-
lingsutrymme när de fattar 
beslut som rör den enskilde.

även det sammanhang i 
vilket läkare och handläggare 
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fattar beslut har betydelse. 
Bristande resurser, yrkesspeci-
fika synsätt på den gruppens 
mandat och förutsättningar, 
samt positiva och negativa 
värderingar om olika patient-
grupper, styr i viss mån hur 
enskilda individer kategori-
seras och får del av vård- och 
stödinsatser.

avhandlingens titel är 
Categorization Work in the Swedish 
Welfare State: Doctors and social 
insurance officers on persons with 
mental ill-health.

KuRS MInSKAde 
PtSd-SyMtOM

 uppskattningsvis 50 till 70 
procent av ensamkomman-
de flyktingbarn har så svåra 
ptSD-symtom att de skulle 
behöva professionell hjälp. 
nu visar norska folkhälso-
institutet att kurser i psykolo-
giska hanteringstekniker kan 
minska symptom på ptSD hos 
dessa barn, och hos asylsökan-
de barn som anländer tillsam-
mans med föräldrar. 

Den manualbaserade kur-
sen teaching recovery techni-
ques (trt), en intervention för 
barn och unga med symtom 
på ptSD och som bland annat 
innefattar psykoedukation, 
avslappningsövningar och 
andningsövningar, hade effekt 
på såväl såväl symtomnivåer 
som upplevd livskvalitet. 

Samma positiva effekt sågs 
dock inte för ensamkomman-
de asylsökande barn. Enligt 
forskarna kan det bero på svår-
igheten att ta till sig tekniken 
på grund av rädslan att inte få 
stanna i norge.

rapporten Mestring i Mottak 
og Kommuner. Implementering og 
evaluering av Teaching Recove-
ry Techniques i asylmottak og 
bosettingskommuner i Norge är 
publicerad av norska folkhäl-
soinstitutet. 

Bygg in en ökad förståelse i vårdsystemet för hur 
olika professioner kan samverka för att förbättra 
vårdkedjan. Det menar psykologen Gustaf Waxe-
gård som nyligen disputerade på en avhandling om 
vårdkedjor för barn med NU-tillstånd.

Barn med komplexa psykiatriska 
neuroutvecklingstillstånd, 
nu-tillstånd, drabbas ofta sär-
skilt hårt av brister i vårdked-

jan. En ökande efterfrågan på vård leder 
till hårda prioriteringar, och när en enhet 
sätter tuffare gränser för vad som ska 
utredas skyfflas uppgifter över till andra 
kanske redan hårt belastade enheter. 

Gustaf Waxegård i Växjö har arbetat 
med barn med nu-tillstånd sedan han 
fick sin psykologlegitimation år 2002. 

– när vi fick vårdgarantin år 2010 blev 
det ännu tydligare hur tillgängligheten 
prioriterades på bekostnad av vårdens 
kvalitet. när det uppstod köer var det ofta 
noggrannheten i utredningsdelen som 
ifrågasattes, säger han. 

nyliGEn DiSputEraDE han på en 
avhandling vid linnéuniversitetet i Växjö 
om vårdkedjan för barn med nu-tillstånd. 
trots att vårdkedjor ofta är ett debatterat 
område saknas det i stor utsträckning 
forskning om hur de bäst integreras och 
utvecklas, och därför även vetenskapliga 
teorier att utgå ifrån.

– jag har använt observationer, 
intervjuer både enskilt och i grupp, 
fokusgrupper, tillgänglig statistik och den 
vetenskapliga litteraturen, för att bygga 
en teori. Det kan tyckas märkligt att det 
saknas bra vetenskapliga teorier kring 
utvecklingsarbete av nu-vårdkedjor. Men 
komplexa styrsystem, regler och normer 
på alla nivåer, gör området svårt att be-
forska, säger Gustaf Waxegård.

i avhandlingen visar han att det finns 

en konkurrens gällande vilka metoder, 
strategier och vårdstrukturer vårdgivare an-
vänder, och att vårdkedjor vid nu-tillstånd 
kännetecknas av »sociala dilemman«. 

– Det som är rationellt för en enskild 
klinik, ledningsgrupp eller team är inte 
alltid det som är rationellt för vårdkedjan. 
när tidens blir allt mer begränsad håller 
alla hårdare i sina egna specifika sakfrå-
gor, situationen skapar lätt tillitskriser 
mellan professionella och vårdkedjan 
som helhet riskerar att rasera. i slutändan 
drabbas patienten, säger Gustaf Waxegård. 

lösningen som han föreslår grundar 
sig i nobelpristagaren Elinor ostroms teo-
rier om hållbara samarbeten mellan olika 
aktörer för att ta hand om en gemensamt 
förvaltad resurs.

– hon utgår från allmänningsidén, 
en äng som inte ägs av någon men som 
används av många. Den har ett begrän-
sat utrymme och har inte plats för alla, 
därför måste det ändå finnas vissa regler 
som främst skapas och implementeras av 
användarna själva. nu-vårdkedjor rymmer 
också en gemensam resurs för de professio-
ner som har tillträde, en resurs som utgörs 
av den förbättring man kan åstadkomma 
för patienten, säger Gustaf Waxegård. 

DÅ MÅStE aKtörErna ha viss kontroll 
över vilka metoder som används, vem 
som formulerar problemet, på vilken 
vårdnivå etc., menar Gustaf Waxegård, och 
att det finns inbyggt i vårdsystemen hur 
olika professioner kan samverka. 

– prosocial-modellen i kontextuell bete-
endevetenskaplig teori, i kombination med 
specifika behov hos nu-vårdkedjor, vore 
troligen en lämplig modell, säger han. 

titeln på avhandlingen är Conceptuali-
zing professionals´ strategies in care pathways 
for neurodevelopmental disorders.   

• Peter Örn     

guStAf WAxegåRd
»VåRdKedJAn äR en 
 geMenSAM ReSuRS«
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Boktips. Sociala superkrafter,  
sex och motiverande samtal.

Nytt i tryck

motiVerAnde sAmtAL 
och kbt

Av Sylvie Naar 
och Steven A. 
Safren. Natur 
& Kultur, 2019.
Motiverande 
samtal (Mi) 
och KBt byg-
ger inte på 

helt olika synsätt, vilket är lätt 
att tro vid en första anblick. 
i stället kan de med fördel 
förenas för att åstadkomma 
ett bättre terapiutfall. Boken 
Motiverande samtal och KBT 
presenterar, enligt författarna, 
för första gången hur de båda 
perspektiven med framgång 
kan förenas. Den innehåller 
rikligt med exempel och prak-
tiska övningar, och tar även 
upp situationer då behandla-
ren faktiskt måste välja mellan 
Mi och KBt.

sociAL fobi –   
sociAL ångest

Av Tomas Fur-
mark, Annelie 
Holmström, 
Elisabeth 
Spartham, 
Per Carlbring 
och Gerhard 
Andersson. 

Liber, 2019.
Boken Social fobi – social ångest 
presenterar ett självhjälpspro-
gram i nio steg som baseras 
på KBt och som är veten-
skapligt utprövat med goda 
resultat. Denna den tredje 
upplagan av boken innehåller 
även kunskapstest efter varje 
kapitel, och den har även ett 

nytt kapitel som behandlar det 
aktuella forskningsläget kring 
självhjälpsbehandling. Boken 
vänder sig både till personer 
med social fobi och psykologer 
och andra som arbetar med 
problematiken.

boken om sex
Av Johanna 
Ekdahl. Na-
tur & Kultur, 
2019.
psykologen 
johanna 
Ekdahl på 
Mittuni-

versitetet i östersund har 
sedan drygt 10 år forskat om 
sexuella svårigheter. Boken om 
sex handlar om lustens och 
upphetsningens psykologi 
och fysiologi och har samlat 
fakta och dialoger som visar 
hur vi kan tala om sex och 
skapa ett bättre samliv. Den är 
uppdelad i tre avsnitt, från hur 
kroppen fungerar, vad som 
väcker och bromsar den sex-
uella lusten etc. till sexuella 
svårigheter och sexualiteten i 
ett livsperspektiv.  

AV sAmmA sort
Av Minna Brilioth.
Visto förlag, 2019.

»jag gick in 
till mottag-
ningen för 
psykoanalys 
i Vasastan, 
som så 
många andra 
dagar, just 

när staden hade vaknat.« Den 

första meningen i psykolo-
gen och psykoterapeuten 
Minna Brilioths debutroman 
leder läsaren in i ett möte 
i väntrummet som väcker 
huvudpersonens nyfikenhet 
på identiteter, den andres 
liksom kanske sin egen, och 
en längtan att få leva utanför 
könsrollernas begränsningar.

grundLäggAnde 
 Psykometri

Av Bertil 
Mårdberg och 
Leif Carlstedt.
Studentlittera-
tur, 2019. 
psykometri, 
en kom-
bination 

av psykologi och statistiska 
metoder, är den teoretiska 
grunden för urvalsprocesser 
av hög kvalitet. Författarna 
till Grundläggande psykometri 
har båda en bakgrund som 
forskare vid bland annat För-
svarets forskningsanstalt, Foa 
(numera Foi), och ger i boken 
läsaren möjlighet att själv sät-
ta samman enskilda uppgifter 
till ett psykologiskt test, och 
hur man sedan mäter testets 
reliabilitet och validitet. 

frågA jenny: om 
kroPPen, sjäLen och 
ALLt runtomring
Av Jenny Jägerfeld.  
Rabén & Sjögren, 2019
hur vet man att man är kär? i 
psykologen jägerfelds nya bok 
samlas närmare hundra frågor 
som hon fått i frågespalten 

Fråga jenny i Svenska Dag-
bladet junior. inga frågor har 
varit för konstiga, och i boken 
Fråga Jenny: Om kroppen, själen 
och allt runtomkring har frågor 
och svar delats in i kategorier 
som kärlek, kompisar, familj 
och skola. allt illustrerat av 
johanna arpiainen.

de sociALA 
 suPerkrAfternA

Verktyg för bra 
relationer
Av Leif E. 
Andersson.
Sanoma utbild-
ning, 2019.
En bok som 
ger läsaren 

sociala superkrafter! Det 
hävdar dess författare leif E. 
andersson som både är psyko-
log, datavetare och föreläsare. 
Det egna beteendet spelar 
stor roll för hur andra gör, och 
utifrån aktuell psykologisk 
vetenskap får läsaren verktyg 
för att framgångsrikt bemöta 
och bekräfta andra, och göra 
samvaron med både vänner, 
kollegor och ens partner 
bättre.
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I stort sett all psykisk 
ohälsa sätter spår i det 
sexuella samlivet. och 
tvärtom, sexuella prob-

lem i parrelationen har som re-
gel psykologiska följdverkning-
ar. För den enskilde och för 
relationen. Men i frågespalter, 
böcker och i det allmänna 
samtalet om sexualitet saknas 
i alltför stor utsträckning de 
psykologiska perspektiven. 

Det menar psykologen 
och forskaren ida Flink, som 
tillsammans med psykologi-
professorn Steven linton nu 
släpper boken Du, jag och sex: 
Om lust och närhet i parrelatio-
nen. Båda är verksamma vid 
Center for health and Medical 
psychology (ChaMp) på 
örebro universitet.

entarbetet, tror ida Flink. Sex 
tycks vara ett känsligt ämne 
även för en profession som är 
särskilt tränad i att hantera 
svåra samtal. 

– Det finns studier som 
visar att psykologer ofta har 
svårt att tala med klienter om 
sex, att de gärna undviker 
det för att de inte vet hur 
frågorna ska ställas eller hur 
de ska hantera svaren. De har 
lättare att ställa frågor om 
självmordstankar än om sex, 
säger ida Flink. 

SoM lärarE pÅ psykolog-
programmet vid örebro 
universitet har ida Flink 
även upplevt hur den nya 
generationen psykologer kan 
ha svårt att tackla ämnet. 
Kursmomentet om sex ges på 
termin 9. 

– jag blev särskilt 
uppmärksammad på det 
den gången vi gav kursen 
och hälften av de manliga 
studenterna försvann efter 
lunch då det skulle handla 
om praktiska övningar. jag 
förstod efteråt att det berod-
de på rädslan för övertramp, 
att man som manlig student 
skulle kunna upplevas som 
pervers om han frågade en 
kvinnlig patient om saker 
som rör sex, säger hon.

nu har det momentet i häl-
sopsykologin kompletterats 
med inslag som handlar om 
den obekväma känslan som 
många kan känna inför klient-
samtal om sex och hur man 
som blivande psykolog kan 
arbeta med den osäkerheten. 

• Peter Örn

Du, jag och sex: 
OM LuSt OcH NärHEt I PArrELAtIONEN Av IDA FLINK  
OcH StEvEN LINtON. NAtur & KuLtur, 2019

Hur kan par hantera olikheter och utmaningar i 
det sexuella samlivet så att båda ska känna till-
fredsställelse? Författarna tar ett brett grepp om 
ämnet sex, med psykologiska perspektiv på både 
vanliga svårigheter och möjligheter. Boken vänder 
sig både till allmänheten och till psykologer.       

Ida Flink / psykolog och forskare

»Det finns inget  
rätt eller fel i sexlivet«

B
IL

D
: u

L
L

A
-c

A
r

IN
 E

K
B

LO
M

för relationen och hur vi 
själva kan påverka upplevel-
sen av sex. Vi vill inte minst 
lyfta fram det positiva med 
sex, bland annat genom att 
presentera en rad konkreta 
tips och knep för att skapa ett 
bättre sexliv. Det finns inget 
som är rätt eller fel så länge 
båda är nöjda, säger hon.

Boken kan bli ett bra 
verktyg för psykologer i kli-

– Det finns en rad experter 
som ofta uttalar sig i olika 
sammanhang, som sexologer, 
coacher och kuratorer. och 
visst har exempelvis sexolo-
ger sin plats, men de saknar 
den psykologiska bredden. 
Det handlar om problem där 
såväl emotioner som kogni-
tioner är inblandade, säger 
ida Flink. 

iDa FlinK arBEtar i sin 
forskning med personer som 
lider av underlivssmärta, 
främst kvinnor, och det är 
problem som många gånger 
har en förödande inverkan på 
samlivet. 

– i vår bok har vi dock tagit 
ett mycket bredare grepp. 
avstampet är vad sex betyder 
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 Psykologen Eva Hedenstedt försvarar 
beslutet om exklusivitet för psykologer på 
specialistkurserna.

»De skärpta behörighetskraven kom-
mer snarare att öka kvalitén och stärka 
professionen«, skriver hon. 

I debattartikeln »Skjuter sig i 
foten med specialistbössa«, 
pt#4 2019, går psykologer 
och styrelsemedlemmar 

i Metakognitiv terapi i Sverige, 
MCt-SE, till skarp kritik mot psyko-
logförbundets ackrediteringskrav 
för specialistkurser. Debattörerna 
går så långt att kraven anses skada 
professionen. Förbundet uppmanas 
att riva upp beslutet om exklusivi-
tet för psykologer på specialistkur-
serna i psykologisk behandling/
psykoterapi.

här vill jag bestämt argumentera 
till förbundets försvar. De skärpta 
behörighetskraven kommer snarare 
att öka kvalitén och stärka profes-
sionen.

SoM utBilDninGSanorDnarE har 
jag har i många år varit engagerad 
i utvecklingen av specialistutbild-
ningens specialistkurser och har 
själv nu och då framfört kritik och 
krav till förbundet. Men till skillnad 
från parment med flera har min 
kritik varit att förbundet snarare 
tvekat för länge med att införa 
behörighetskravet leg psykolog 
på de kliniska kurserna, samt att 
universiteten fortfarande undantas 
från regeln. 

i norsk och dansk specialistut-
bildning är för övrigt psykolog-
exklusivitet sedan länge standard, 

så när som på 
ett fåtal norska 
kurser där även 
färdigutbildade 
och  blivande 
psykiatriker erbjuds 
plats.

Som anders 
Wahlberg påpekar i 
sin replik kommer 
önskemålet om psy-
kologexklusivitet från 
medlemmarna själva 
via kongressen 2016 
och en medlemsun-
dersökning från 2018. 
För att hålla specialist-
nivå krävs att kurserna 
bygger vidare på den kompetens 
som psykologprogrammet och 
ptp-tjänstgöring ger.

Därtill kan det inte nog betonas 
hur viktigt det är att specialistkurser-
na möjliggör kontinuerlig reflektion 
kring kursinnehållets implikationer 
för psykologens yrkesetik, roll och 
funktion, vilket inte låter sig göras i 
kurser med blandade yrkesgrupper.

BaKGrunDEn till artikelförfattarnas 
kritik är att MCt-SE fått avslag på en 
ansökan om ackreditering av en Mas-
terclass-utbildning i MCt. utbild-
ningen som drivs av upphovsmän-
nen och professorerna a Wells och h 
nordahl har som tradition att bjuda 
in blandade yrkesgrupper. Detta allt-
så till skillnad från förbundets regler 
för kliniska specialistkurser. Men 
trots att det i det här fallet rör sig 
om en specialistkurs för psykologer 
är nordahl och Wells inte villiga att 
anpassa behörighetskraven därefter.

MCt-SE:s önskan om att undan-
tas från exklusivitet för psykologer 
har därmed inte godkänts av för-
bundet. Detsamma gäller för övrigt 
även norsk psykologforenings 
specialistutbildning (mejlkommu-
nikation med per a Straumsheim, 
specialistrådgivare, norsk psykolog-
forening, 2019-06-20).

DEt är lätt att FörStÅ debattörer-
nas frustration över att en lovande 

evidensbaserad 
behandlingsmodell 
som MCt inte ack-
rediteras. Å andra 
sidan skulle MCts 
upphovsmän kunna 
välja att acceptera 
förbundets ackre-
diteringskrav och 

problemet vore därmed löst: MCt 
skulle bli ett intressant tillskott i 
det kliniska specialistkursutbudet.

undertecknad har i ett liknande 

Replik.:

»Skärpta behörighetskrav  
ökar kvalitén«

Debatt

eVA hedenstedt
psykolog och 
specialist i klinisk 
psykologi, psyko-
terapeut, lärare 
och handledare 
i psykoterapi. 
driver utveck-
lingsföretaget 
WiseMind AB.

  

»I stället för att 
se sin egen del 

pekas Psykolog-
förbundet 

ensidigt ut.«



Med alltför rigida kriterier avstår vi från att bli 
de verkliga specialister vi vill vara och som våra 
patienter förväntar sig, skriver företrädare för 
MCT-SE och listar de möjliga undantagen. 

Som grundprincip är psykologex-
klusivitet en bra utgångspunkt 
för specialistutbildningen. Men 
som med alla principer finns 

situationer där den kommer i konflikt med 
andra mål. Som majoriteten medlemmar 
(kongressbesluten 2013; 2016) anser vi att 
möjlighet bör finnas till undantag när 
exklusivitet riskerar att skada professio-
nen. Sedan 2017 styrs reglerna för undan-
tag av en överdriven hänsyn till kansliets 
administration, vilket begränsar möjlighe-
ter till internationellt utbyte i specialistut-
bildningen.

undantag bör kunna göras när exklu-
sivitet ställs mot möjlighet till en högkva-
litativ internationell utbildning, såsom 
MCt Masterclass. Kursen har tidigare varit 
godkänd med särskild examination för 
Stp-psykologer och har varit mycket upp-
skattad av deltagarna. 

när det inte i ett internationellt sam-
manhang går att göra kursen psykologex-
klusiv, kan man förstås acceptera läget och 
nu se den som en superspecialistutbild-
ning att ta sig an efter avslutad specia-
listutbildning. Men det förlänger tiden för 
att få ut en kvalificerad behandling i spe-
cialistpsykologernas arsenal, till men för 
profession och klienter. För den enskilda 
psykologen är det ofta svårt att få finansie-
ring för ytterligare längre utbildningar efter 
specialistutbildningen, varför professionel-
la utvecklingsmöjligheter begränsas. 

En MöjliGhEt är att integrera fragment 
av metoden i andra specialistkurser. Men 
vem förmedlar utbildningen och vad blir 
utfallet? Bristfällig implementering efter 
kortare kurser leder till therapist drift och 

fall utan svårigheter förhandlat med 
professor Edna Foa, världsledande 
traumaforskare, om att modifiera 
hennes internationellt etablerade 
kurs i prolonged exposure så att 
den kunde stämma överens med 
förbundets ackrediteringskrav. 
Foa, som är känd för att inte gärna 
kompromissa om var skåpet ska stå, 
hade inga problem med att accepte-
ra att kursen behövde anpassas till 
svenska psykologers specialistut-
bildning.

Det verkar som om MCt-SE-psy-
kologerna hamnar i kläm mellan 
upphovsmännens orubbliga krav 
och förbundets regler. Men i stället 
för att se sin egen del i den olyckliga 
situation som uppstått pekas psy-
kologförbundet ensidigt ut som de 
som sätter käppar i hjulet. parment 
med flera menar att förbundet 
skjuter sig i foten men är det inte 
snarare så att MCt-psykologerna 
biter sig själva i svansen? •

sämre behandlingsutfall. Med alltför rigida 
kriterier avstår vi från att bli de verkliga 
specialister vi vill vara och som våra patien-
ter förväntar sig.

MEr StrinGEnta riKtlinjEr behövs i 
ackrediteringsprocessen. Vi har föreslagit 
att undantag bör kunna göras utifrån 
värdering om:

1 ) Kursen håller tillräcklig akademisk 
nivå i förhållande till specialistordningens 
intentioner 

2 ) Den förmedlar specialistkompetens 
av betydande intresse för Stp-psykologen, 
arbetsgivare och klienter 

3 ) utbildningsinstitutet är minst 
lika meriterat som svenska universitet/
institut med examensrätt för psykologer 
inom området psykologisk behandling på 
specialistnivå 

4 ) Den psykologiska behandlingsmo-
dellen är unik och kursen därmed utgör 
enda möjlighet för psykologen att tillägna 
sig metoden 

5 ) Behandlingen har potential att bli 
mycket betydelsefull och kunna överträffa 
annan psykologisk behandling, där evi-
densläget också pekar mot detta 

6 ) Det är av vikt att svenska psykologer 
lär sig den psykologiska behandlingen med 
tanke på professionens status i relation till 
andra professioner inom det psykoterapeu-
tiska området.

till SKillnaD FrÅn FS:s beslut 2017 följer 
kriterierna 1–6 principer om EBpp och är 
till gagn för svenska Stp-psykologer och 
deras klienter. De kriterier som vi föreslår, 
harmonierar med ändamålsparagrafen i 
förbundets stadgar, vilket inte FS:s skärpta 
regler 2017 gör.

Psykologer i styrelsen för MCT-SE (Göran 
Parment, Gunvor Mjös Parment, Peter Myhr, 
Erling Hansen och Marcus Rosander)

Slutreplik.:

»Rigida kriterier  
hindrar oss«
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Anders Wahlberg, förbundsordförande

Ökat intresse för 
samhällspolitik

»Vi har också 
uppdraget att 

göra psykologisk
kunskap känd.«

Ledare

»Pride, en 
 självklarhet«
Pride. Sveriges Psyko-
logförbund var tradi-
tionsenligt på plats 
under Stockholm Pride 
och i den avslutande 
paraden – och Sveriges 
Psykologers HBTQ-nät-
verk arrangerade en 
Pride-picknick. Att Psy-
kologförbundet deltar i 
Pride är en självklarhet, 
säger förhandinges-
chefen Jaimie Aleite. 
»Hbtq-frågor och att 
värna om och försvara 
mänskliga rättigheter 
är en självklar del i vårt 
fackliga arbete som 
engagerar oss året om, 
inte bara under Pride«, 
säger han. 

Läs hela jaimie Aleites blogg på: 
www.psykologförbundet.se

Medlemsnyttan
medlemSrådGivninG. 

Uppsägningar, arbets-
konflikter och – högaktu-
ellt för den här årstiden 
– semester, är några av 
de vanligaste frågorna 
som kommer till Sveriges 
Psykologförbunds 
medlemsrådgivning. »97 
procent av alla som ring-
er oss säger att de fått 
sina frågor besvarade«, 
säger Dennis Fogelmark, 
en av fyra ombudsmän 
på förbundets kansli som 
vardagligen svarar på allt 
från arbetsrättsliga frå-
gor till professions frågor. 
Medlemsrådgivningen 

Förbundsnytt
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är öppen dagligen kl 9–12, 
utom tisdagar då telefon-
tiden är kl 13–16. Du kan 
även mejla din fråga till: 
medlemsradgivningen@
psykologforbundet.se

Save the date!
PSyKOlOGiScenen. Kom 
till Bokmässan i Göteborg 
26–29 september och 
besök Psykologiscenen för 
att ta del av samtal med 
en rad spännande hjärn- 
och psykologiforskare, 
psykologer och författare. 
Under mässan finns även 
möjlighet att ställa frågor 
och samtala med psykolo-
ger vid scenen. 

Programmet hittar du här:  
www.psykologiguiden.se/ 
psykologiscenen

Du har väl  
inte glömt…
nOminerinGSdaGS. Vem vill 
Du ska leda Sveriges Psy-
kologförbund efter  Anders 
Wahlberg, som lämnar 
uppdraget i samband med 
Psykologförbundets kon-
gress 16–17 maj 2020.

Här är info om nomineringsprocessen: 
psykologforbundet.se

Gilla oss gärna!
SOciala medier. Gilla oss 
på Facebook så kan du kan 
följa Psykologförbundets 
bloggar, besök och andra 
nyheter.
www.facebook.com/ 
psykologforbundet/ 

 

Hoppas att ni under sommaren fått en välförtjänt vila 
och nya krafter att ta itu med era viktiga arbeten. jag vet 
att många har det tufft på arbetet och det är nödvän-
digt med återhämtning för att orka. hur psykologers 

arbetsmiljö ser ut i dag kommer vi under hösten få en bild av, utifrån 
svaren på den arbetsmiljökartläggning som genomförts under för-
sommaren. Med den kartläggningen som underlag kan vi ytterligare 
stärka arbetet kring psykologers arbetsmiljö.

hElt Stilla har det inte varit på psykologförbundets kansli under 
sommaren. i almedalen hade vi sex välbesökta seminarier och ett 
viktigt engagemang från ett antal av förbundets nätverk och natio-
nella föreningar. ämnena på seminarierna var allt ifrån hur vi kan 

arbeta preventivt med små barn till bristen 
på psykologer i primärvård, psykologisk 
coachning och vad psykologer kan göra för 
klimatet. Viktiga frågor för samhället och vår 
välfärd. Seminarierna går att se på förbun-
dets hemsida.  

Viktiga samhällsfrågor har varit lite av 
temat under sommaren. Dels i almedalen, 
dels på pride där vi funnits med på lite olika 
håll, men också på en internationell psyko-
logikonferens i Moskva. Min bedömning är 
att intresset för samhällspolitiska frågor och 
mänskliga rättigheter har ökat bland värl-
dens psykologer. Många seminarier i Moskva 
berörde eller handlade helt om sådana 
frågor. Det brittiska psykologförbundet lyfte 
också fram en plan för en global kampanj. 
En kampanj som ska visa för beslutsfattare 
vad psykologin och psykologer kan bidra 

med när politiska beslut ska fattas kring kritiska globala frågor. Den 
fråga man planerar att börja med är klimatfrågan. För vår del känns 
det fantastiskt utifrån det arbete vi påbörjade kring den frågan inför 
almedalen och som ska fortsätta under hösten. 

Ett GrunDuppDraG är att värna våra medlemmars villkor i ut-
bildning och arbete men vi har också uppdraget att göra psykologisk 
kunskap känd. att vi kan göra det även när det gäller globala frågor 
som mänskliga rättigheter och en hållbar värld känns mycket bra. 
psykologerna och psykologin har mycket att bidra med där. 
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Psykologkarriär

 Hitta ditt 
nya  jobb!

Ansökningsblanketter och mera information finns att hämta på fondens hemsida, 
www.jerringfonden.se

Jerringfonden stöder forskning och verksamhet för barn 
och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov 
avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk 
sjukdom eller social utsatthet.

• Forskningsanslag och Forskningsstipendier 
Sista ansökningsdag den 20 september 
varje år

• Fortbildningsstipendier för  
arbetslag/personalgrupper 
Sista ansökningsdag den 4 oktober varje år 

• Aktivitetsbidrag till organisationer/ 
föreningar/institutioner/skolor 
Sista ansökningsdag den 20 oktober varje år

• Individuella Fortbildningsstipendier 
Sista ansökningsdag den 1 februari varje år

• Vetenskapliga symposier 
Sista ansökningsdag den 1 mars varje år

Fonden anslår varje år medel till:
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n  Postadress: Box 3287,  
103 65, Stockholm
n  Besöksadress: Vasagatan 48
n  E-post: post@psykologforbundet.se
n  E-post till personal: 
fornamn.efternamn@psykologforbundet.se
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Bankgiro: 767-2066

Direktnummer till personalen
n  Ledning
Ulrika Edwinson, 08-567 064 02, 
förbundsdirektör. 
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förbundssekreterare. 
n  Kommunikation
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Emma Henning, emmahenning@ 
hotmail.com, studerandeledamot.
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 studerandeledamot.
Annalena Pejok, annalena.pejok@vll.se, 
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juliastenberg@hotmail.com.
Etikrådet
Ordförande Kristina Taylor,
kristina@skolpsykologen.se, 0760-08 86 53.
Vice ordförande Birgitta Johansson Niemelä,
0706-98 41 10.
Ledamöter:
Bo Hejlskov Elvén, bohejlskovj@me.com, 
0706-52 51 13.
Patrik Lind, patrik.l.lind@sll.se, 0731-50 16 88.
Åsa Prestby-Magnusson,
asa.prestbymagnusson@stat-inst.se.
Anita Wäster, anita.waster@clurium.se 
0736-222 456.
 
 

Specialistrådet
Carl Åborg (sammankallande), 
carlaborg@yahoo.se
Sofia Strand, 
sospsykologkonsult@gmail.
com
Tatja Hirvikoski, 
tatja.hirvikoski@ki.se
Malin Öhman, 
malin.ohman@motala.se 

Studeranderådet
Emma Sjögren, Umeå universitet, 
 ordförande. 
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 universitet, vice ordförande.

Vetenskapliga rådet
Petri Partanen, ordförande. 
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IHPU – psykologiutbildarna AB
Box 3287, 103 65 Stockholm,  
ihpu@psykologforbundet.se 
VD: Ulrika Edwinson, 08-567 064 02.
Eva Haglund, 08-567 064 09,  
administration IHPU.

Psykologföretagarna
Box 3287, 103 65 Stockholm 
psykologforetagarna@ 
psykologforbundet.se, 08-567 064 60 
Hemsida: www.psykologforetagarna.se

STP – stiftelsen för  
tillämpad psykologi
Box 3287, 103 65 Stockholm
Johnny Hellgren, 0705-93 56 00.
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