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Under konferensen har du möjlighet att välja mellan över 60 olika programpunkter i form av  
föreläsningar, workshops och vetenskapliga symposium inom olika ämnesområden. Nedan presenteras  
några av föreläsningarna intressanta för dig som arbets- och organisationspsykolog.

Modeller och metoder för att utveckla teamarbete 
 
Under föredraget presenteras en modell för att analysera orsakerna till problem i  
teamarbete. Vad vet vi om orsakerna och vad vet vi om vilka interventioner som  
faktiskt förbättrar teamarbetet och ökar teamets prestation?
Annika Lantz är professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi,  
psykolog och psykoterapeut och verksam vid Stockholms universitet.

Psykologen som ledare 
 
Föreläsningen handlar om vad ledarskap är, hur psykologutbildningen också kan vara en 
träning i ledarskap samt alla de möjligheter till ledarskap som psykologrollen innebär. 
Målet är att inspirera fler psykologer att se ledarskap som en naturlig del i yrkesrollen.
Sara Henrysson Eidvall är psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi  
och med många års erfarenhet av undervisning, konsultation och handledning om  
ledarskap och ledarutveckling. 

Mätning av personlighet, integritet och kognitiv förmåga (Keynote) 
 
Deniz S. Ones är professor i arbets- och organisationspsykologi vid  
University of Minnesota. Hennes forskning fokuserar på urval, yrkesval och mätning av 
personlighet, integritet och kognitiv förmåga. I sitt tillämpade arbete fokuserar hon på  
att hjälpa organisationer att designa och genomföra giltiga och rättvisa  
personal- och urvalssystem.

Om funktionell dumhet - dess fördelar och nackdelar (Keynote)
 
Det tycks vara vanligt och vanligare att människor i arbetslivet är anpassningsbara och 
försiktiga. Ofta blir jobbet en fråga om att göra saker på föreskrivna sätt snarare än att 
på allvar bidra till en välfungerande verksamhet med bra resultat. Föreläsningen belyser 
detta och pekar på sätt på vilka alltför mycket av funktionell dumhet kan motverkas och 
mer av kritisk tänkande och reflektion kan prägla yrkesgrupper och organisationer.
Mats Alvesson är fil dr i psykologi och professor med inriktning på ledarskaps-,  
organisations- och dumhetsforskning vid Lunds universitet. Han har också skrivit mycket 
om kvalitativ metod. 
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Kränkande särbehandling och mobbning på jobbet  
 
Hur utreder vi kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen? Stefan Blom-
berg presenterar metoden Faktaundersökning som är en norsk/engelsk metod, och som 
sedan några år har börjat användas i Sverige. Vilka styrkor, svagheter och risker finns med 
metoden? Vad krävs för att kunna använda metoden? Stefan Blomberg är psykolog, 
forskare, föreläsare och författare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Teamutveckling i teori och praktik 
 
Föreläsningen handlar om vad forskning och teori säger om hur team utvecklas och 
beskriver praktiska tekniker och metoder för att påverka denna utveckling.
Maria Åkerlund är psykolog och har arbetat som konsult inom det  
arbetspsykologiska fältet i närmare 30 år, med ledarutveckling, teamutveckling  
samt utbildningar och metodutveckling inom dessa områden.

Konsten att ändra sig 
 
Ett stort problem är att när vi väl tagit till oss det falska är det ofta för sent:  
desinformationen fastnar. I föreläsningen diskuteras varför det är så svårt att  
ändra sig, utifrån både ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv.  
Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.  
Hon är författare till boken ”Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender”  
och deltar ofta i radio och TV. Hon var sommarpratare i Sveriges Radio 2018.

Lukten av fördom 
 
I föreliggande projekt har vi utvecklat ett nytt instrument för att mäta känslighet för äckel 
baserat på kroppslukt och undersökt dess betydelse för sociala attityder och beteenden.
Torun Lindholm är professor i psykologi och stf prefekt vid Stockholms universitet.  
Jonas Olofsson är Pro Futura Scientia Fellow vid SCAS, och docent samt  
lektor i psykologi vid Stockholms universitet. 
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Katastrofer sker: Belastningar - Psykologiskt stöd 
 
I föreläsningen belyses reaktioner, riskbedömningar, psykologiskt stöd och lämplig  
krisorganisation samt erfarenheter från den psykologiska insatsen efter attentatet på 
Drottninggatan. Charlotte Therup Svedenlöf  är chef för Regionalt kunskapscentrum 
Kris- & katastrofpsykologi i Stockholms läns landsting och är psykolog,  
psykoterapeut samt doktorand.  Petra Adebäck arbetar på samma enhet  
och är psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt doktorand.


