
  
 
 

Styrelsemöte i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning 

Tid: fredag 19 november 2021, kl 12.00-14.00 

Plats: Digitalt via Zoom 

Närvarande: Sviatlana, Erik, Andreas och Malin. 

 

DAGORDNING 

1. Mötet öppnades  

Förutom incheckning av alla deltagare, får vi veta att Erik dels fått posterförslag godkänt till 
SPA i mars, och kommer att presentera en poster och ett fall på sommarens kongress i 
Geneve, och har fått finansiering till studie om Zulliger och ögonrörelser.  

2. Till justerare valdes Erik och Sviatlana 
 

3. Dagordningen godkändes 
 

4. Genomgång av senaste mötesprotokoll 
 

5. Ekonomin redovisas,  

den enda förändringen är intäkter av två nya medlemmar, se nedan. 

 
6. Medlemmar 

Föreningen har två nya medlemmar sedan sist, Emma Thyberg och Manuel Mlinar 

 
7. ISR 

Den internationella kongressen planeras gå av stapeln i sommar i Geneve.  

I övrigt pågår intressanta fallseminarier som också går att se i efterhand, nu senast om 
Ted Bundy. 



  
 
 

8. Rorschach 100 år – saker på gång 
 

Vi har haft det sista jubileumsseminarium och deltagarna efterfrågade en fortsättning. 
Tanken blir att fortsätta ha fyra zoominarier om året, men att om ingen har en egen 
föreläsning, antingen berätta om ett intressant sammanhang vi besökt eller t ex titta på 
film tillsammans.  
Upplägget har fungerat fint, en timme ”happening” paus och gemensam diskussion den 
andra timmen. David Fridefors har eventuellt ett seminarium tillsammans med Harald 
som de kan dra. 
Erik skall ta ett återtag om en undervisningsföreläsning han håller där Rorschach är en av 
utgångspunkterna, för realitetstestning och tankestörning, och skulle kunna tänka sig att 
dra den. 
 
Annat intressant som eventuellt kan bli innehåll för gemensamma träffar är: 

 
Erik gästade en heldag via Zoom norska förening ”en oväntad höjdare”. Framför allt 
norsk Rorschachforskning. Finns flera projekt genom historien i Norge som varit viktiga. 
Från Sol Seim longitudinella studier, via satsningar med Killingmos utveckling, Catos 
metaanalyser, Ellen Hartmanns arbete med traumatiserade flyktingar och dissociation, 
och studien på rekryter som de upprepade, och Nörbeck som snart disputerar om 
psykopatiska patienter.  
 
Vi drömmer om en finsk motsvarighet med tanke på inte minst forskningen som finns om 
Rorschach och psykos. 
 
Vi diskuterar också om vad vi kan skulle kunna göra av Rorschachmaterialet från 
överlevare av förintelsen.  

 
9. Digital after work 
bordlades 

 
10. Kommande möten 
Nästa möte är fredagen den januari 12-14 

 



  
 
 

11. Övriga frågor 

Malin skulle vilja att saker som pågår blir artiklar under ”aktuellt” på hemsidan, t ex 
bildandet av den nya föreningen ”Svenska föreningen för personlighetsforskning” som 
inleder med en översättning och normering av MMPI. En annan sådan kan vara den 
väldigt uppskattade regionövergripande utbildningen med Thomas Rosen och Cato 
Grönneröd, i PAI i Region Örebro län (?). Intervjua sig själv? Malin intervjuar? 

 

2021-11-19 

 

Erik Hammarström justerare  Sviatlana Zaleuskaya justerare 

 

Malin Holm ordförande 

 


