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Rådskonferens 14 maj 2022: 

Förbundsordförande Kristina Taylors inledningstal  

 

Först vill jag berätta att jag sedan några veckor har en mycket tuff privat situation som 

beror på att ett av mina barn är sjuk i svår OCD, som har eskalerat under våren. 

Förutom belastningen och oron i vardagen innebär detta att jag behövt frigöra en del 

tid för behandlingskontakter, och vara mer tillgänglig hemma än vanligt. Presidiet och 

styrelsen, liksom kansliet är ett enormt stöd - ni tar över och kliver in på ett sätt som gör 

att det mesta av verksamheten fungerar som tänkt. Hittills har jag kunnat genomföra de 

allra flesta av mina mer utåtriktade, externa åtaganden, och när jag är i jobb, eller på 
jobbet upplever jag oftast att jag kan fokusera och göra det bra, men jag har sagt till de 

närmaste att de får hjälpa mig bevaka om jag börjar tappa för mycket. 

I det senaste numret av Psykologtidningen tog jag i ledaren avstamp i de senaste årens 

svåra, globala utmaningar; Eskalerande klimatförändringar, pandemin och de 

omfattande livsförändringar den krävde, och nu ett invasionskrig i Europa med 
förödande konsekvenser för Ukraina och Ukrainas folk, för många andra människor 

och samhällen i Europa – och för världsfreden. Vad händer med oss under sådana 

långvariga påfrestningar; Hur kan vi klara att behålla hopp och en tro på framtiden? Hur 

står vi emot enkla svar om ”vi och dom” om vi samtidigt ska orka ta in vad som 

verkligen sker? Vad händer med ledarskap under sådant tryck – vad händer med 

följarskap?  

En risk jag skrev om, och som jag tycker är påtaglig, är att tonen mellan människor 

hårdnar, att förväntningar skärps och blir till krav, och att det blir svårare att ta in flera 

perspektiv samtidigt, särskilt perspektiv som ligger långt från ens egna övertygelser. När 

vår frihet, våra liv och grundantaganden hotas minskar lätt toleransen och nyanserna. Vi 

vill att beslut ska fattas snabbt och beslutsamt. Den humoristiska frågan som dyker upp 
titt som tätt i stora psykologgruppen på Facebook, ”Vad gör förbundet?”, blir plötsligt 

allvarlig. Vi behöver påminna varandra om att förbundet är alla medlemmar, bland 

dem vi i det här rummet.   

Det allra viktigaste för oss som demokratisk organisation nu som alltid är att vi fortsätter 
att värna och förbättra våra demokratiska processer och strukturer. I det arbetet 

behöver förbundsstyrelsen fungera både som grindöppnare och grindvakt för de 

många utmaningar, önskemål och frågor som landar på förbundets bord. För att 

Psykologförbundet ska bli en respekterad aktör som andra vänder sig till för samverkan 

och hjälp att lösa de svåra samhällsproblemen – och på det sättet få gehör för vår 
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politik såväl lokalt som nationellt – behöver vi utnyttja hela organisationen, och bygga 

strukturer som främjar och inspirerar fler psykologer, studenter och forskare att bidra 

till det gemensamma förbundsprojektet.  

Och vi som är här idag har valt att göra just det, vilket jag är väldigt glad för. Välkomna 
alla till 2021 års Rådskonferens, som också är starten på Psykologförbundets 

kongressår! 

I år har vi valt att använda så mycket av tiden tillsammans som möjligt för gemensamma 

diskussioner, och minska tiden för rapportering. Ni har fått ut styrelseprotokoll, 

årsredovisning och årsrapport, och vi vill såklart ta del av era frågor och reflektioner: 
maila dem till Mahlin – i realtid eller efter idag. Vi kommer sedan att sammanställa 

frågor, synpunkter och svar i efterhand, och skicka ut till er alla, och även till de som 

anmält förhinder att vara med idag. 

Under de två år som nu gått av innevarande mandatperiod har jag sett vissa över- och 
underskott i vår organisation. Till exempel har vi haft många särlösningar, en tendens 

att enskilda frågor och intressen hanteras separat utan en tydlig hemvist, att individer 

snarare än föreningar och nätverk har stått för vissa aktiviteter och engagemang, ofta 

utan kännedom eller strategisk koppling från och till övriga delar av verksamheten. 

Exempel på underskott är: en gemensam förståelse för de olika förbundsorganens 

funktioner och uppdrag, en spridd känsla av ansvar för förbundets gemensamma 

politik och verksamhet, en delad kännedom om förbundets förutsättningar i form av 
ekonomiska och personella resurser. Kanske ändå ganska relevant sammanfattat i den 

tidigare refererade frågan ”Vad gör förbundet?!”… Vi jobbar hårt på att få verksamheten 

i balans, vilket för er som vänder er till FS eller kansliet med en till synes enkel fråga 

säkert ibland tycker att vi krånglar till det, men det beror alltså på detta. 

När jag nyligen tittade i sammanfattningen av den temperaturmätning vi gjorde på förra 
rådskonferensen fanns några kommentarer om att förbundet håller på för mycket med 

den egna organisationen och en känsla av att vi aldrig ”kommer till skott”. Jag håller 

med om vi inte får fastna i ett inåtblickande - vi har haft liknande diskussioner i 

styrelsen. Men jag är övertygad om att om vi inte gör det arbetet grundligt, och 

kontinuerligt, så kommer vi inte lyckas med vårt huvuduppdrag, som enligt förbundets 

portalparagraf är ”att verka för goda arbetsvillkor, att göra psykologer och psykologiska 
kunskaper tillgängliga och att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och 

tillämpning”. Det inre och yttre arbetet är inte två olika spår, det är samma.  

FS har också behövt konstatera att förbundet inte kan bli tydliga, spetsiga och relevanta 

om vi inte prioriterar och fokuserar mer i såväl politik som övrig verksamhet, och 

använder förbundets samlade krafter mer effektivt. Det är utmanande att företräda en 
profession som är verksam inom så många kunskapsfält och sektorer – och vi behöver 
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leverera en politik som gynnar psykologer och psykologi över hela linjen. Att ta fram en 

spetsigare politik, med en långsiktig påverkansambition och långsiktig ekonomisk 

planering, tänker vi kommer vara en huvuduppgift för nästa års kongress, och vi vill 

därför börja diskutera det med er redan idag. 

I arbetet för att så många medlemmar som möjligt, samtliga förbundsorgan och kansliet 

ska uppleva att vi jobbar mot gemensamma mål och med gemensamma budskap, är 

återkommande möjligheter att göra sin röst hörd avgörande. Jag vill också lyfta den 

andra sidan av det myntet, som jag tycker att vi pratar för lite om när vi pratar om en 

stark och levande demokrati, nämligen att viljan och förmågan att lyssna på andras 

röster är precis lika avgörande. Vi behöver ge varandra förtroendet att företräda 

professionen och förbundet i olika sammanhang, och vi behöver anstränga oss för att 
förstå vad andra företrädare för förbundet vill – och varför.  

 

Några axplock från det gångna året som får tjäna som exempel på aktiviteter och 

sammanhang där vi försökt konkretisera och jobba för de här idéerna om en effektiv, 

inkluderande, sammankopplad verksamhet och starka demokratiska strukturer: 

• Kongressuppdraget att utreda hur vi bäst organiserar och inkluderar våra 

studerandemedlemmar – härifrån har vi fått med oss många viktiga insikter som 
vi kommer försöka använda i dialog med samtliga råd för att förtydliga 

rådsfunktionen och använda rådens kompetens mer 

• Kongressuppdraget att ta fram ett nytt förslag på modell för representation vid 

kongressen, och för valet av kongressombud  

• Det som vi kallar det demokratiska årshjulet etablerades (och fortsätter att 

utvecklas): Utöver Rådskonferens eller kongress innebär det två Ordföranderåd 

per år för psykologföreningarna, och ett förbundsråd för samtliga föreningar, 
nätverk och råd. 

• Remisser/sakkunniga till olika uppdrag – Vi jobbar på att utveckla formerna för 

input från er till remisser som inkommer till förbundet, bl a genom att tydligare 

beskriva på vilket sätt FS och kansli bedömer att remissen är viktig och kopplad 

till vår politik. Vi har också börjat pröva olika former för input – att blanda den 

mer vanliga varienaten att olika föreningar och nätverk kan skicka in skriftliga 

synpunkter, till ”hearings” där insamlingen sker genom samtal.  

• Omställningen till en God och Nära vård. Förbundet har varit aktiva i de statliga 

utredningar som berört olika delar av omställningen, och även i de dialogmöten 

som SKR har bjudit in vårdens professionsförbund till. Vi har fått gott gehör för 

många av våra förslag – som vi plockat direkt från er, genom de interna 

dialogmöten vi bjudit in till parallellt med SKRs process.  
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• Saco. Ett annat sammanhang där kopplingen stark demokrati – trovärdighet och 

genomslagskraft blir tydlig. Sacos federativa projekt har många likheter med 

processerna och utmaningarna i vårt förbund. Även om vi samlar en profession 

har vi en stor spridning av vilka frågor medlemmar skattar som viktigast, och hur 

man tycker att vi bör göra det. Att jag vid Sacos kongress i november valdes in i 

Sacos styrelse hoppas jag kommer vara värdefullt för förbundet på flera olika 

sätt. 

• EFPA. Ytterligare ett större, federativt sammanhang som har satts på prov i och 

med kriget i Ukraina. Sveriges linje i samtalen om en eventuell uteslutning av det 

ryska psykologförbundet är att ta ansvar för konsekvenserna, och inte hantera 

frågan som en ”ja-eller-nej-fråga”. 

 

Förbundsstyrelsens förhoppning och ambition för framtiden är att fler 

psykologstudenter, forskare och legitimerade psykologer – såväl yrkesverksamma som 

föräldralediga, sjukskrivna och pensionerade – hittar sin professionella hemvist, sin 

professionella familj om ni så vill, i Sveriges Psykologförbund. Här ska vi känna en 
självklar tillhörighet och ett stöd från varandra. Här ska vi kunna diskutera allt som rör 

vår profession och vara stolta över att vi samlar och representerar många olika röster, 

intressen, verksamhetsområden. Oavsett vilken funktion vi har i förbundet önskar jag 

att det ska vara självklart för varje medlem och varje förbundsorgan att höra av sig 

direkt till andra grupperingar inom förbundet med förslag, frågor och initiativ. Och lika 

självklart för varje medlem att ställa sig frågan: 

”Hur kan jag bidra?” 

 


