
 

 

 

 

Valberednings förslag till företagarråd  

 
Valberedningen har i samband med att nominering till företagarrådet utlysts sammanträtt 
vid två tillfällen i helhet, samt vid ytterligare ett tillfälle i en mindre arbetsgrupp för att ta 
fram kriterier och intervjufrågor. Fokus har legat på att skapa ett brett förslag till 
företagarråd med kompetenta psykologer som representerar en bredd vad gäller 
verksamhetsområde, bolagsform samt tid som egen företagare. Valberedningen har även 
strävat efter att i sitt förslag ha ledamöter som är verksamma i olika delar av Sverige. 
Dessutom har valberedningen tagit hänsyn till de nominerades erfarenhet av 
föreningsverksamhet och tidigare engagemang inom Sveriges Psykologförbund.  

Utlysning av företagarrådet har skett via en informationssida på förbundets hemsida, 
information har gått ut via medlemsbrev till alla medlemmar, riktat till företagande 
psykologer och via förbundets sociala medier. Valberedningen har utöver det informerat 
om företagarrådet och uppmanat till att söka både via sociala medier och i personliga 
kontaktnät.  

Totalt har det inkommit 13 nomineringar, varav 2 tog tillbaka ansökan innan intervju hann 
genomföras. 11 intervjuer genomfördes och efter dessa kvarstod 9 kandidater som fortsatt 
var intresserade. Efter genomgång av intervjuer och överläggningar är valberedningen 
stolta över att kunna lägga fram följande förslag: 

 

Till Ordförande för Företagarrådet föreslås Maria Åkerlund 
Maria Åkerlund som har synnerligen lång erfarenhet av företagande, främst inom arbets- 
och organisationspsykologi. 
 

Till Vice ordförande föreslås Johannes Engh 
Johannes Engh har erfarenhet av att starta och driva bl.a. vårdcentral och startups. 
 

Till ledamöter föreslås Haydar Adelson, Christian Fahlén och Kerstin Grudén 
Ledamöterna täcker en bredd av erfarenhet, olika branscher och verksamheter samt olika 
delar av landet.  

 

Samtliga föreslagna lyfte i intervjuer kloka tankar och idéer kring vilken funktion och syfte 
ett företagarråd skulle kunna fylla och vi är övertygade om att deras olika erfarenheter och 
bakgrund blir till stor hjälp i uppstarten av ett företagarråd.  

Slutligen vill valberedningen lyfta att förslaget saknar företagande psykologer inom 
exempelvis förskola och skola, och uppmuntra tillträdande företagarråd att aktivt bevaka 
även deras perspektiv i arbetet framöver. 
 
 
Valberedningen genom Per Fallenius 


