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Tron på den egna förmågan (self-efficacy) och upplevelsen av kontroll 
(locus of control) påverkar människors agerande och bedömningar av sina 
möjligheter. Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för hur 
studenter från psykologlinjen i Stockholms Universitet bedömde sina 
chanser att få ett arbete direkt efter utbildningen. Fyra studenter deltog i 
undersökningen och data samlades genom kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuer. Resultatet visade att möjligheterna till att få arbete efter examen 
ansågs vara goda men att den praktiska tjänstgöringen för psykologer, PTP, 
sågs som en flaskhals. Erfarenhet, kontakter, ålder, kön och 
utbildningsinriktning ansågs kunna påverka möjligheterna till att få en PTP-
tjänst och påverkade också deltagarnas bedömning av sina chanser. Vidare 
visade resultatet att studenterna upplevde glädje för att börja arbeta med sitt 
yrke men också osäkerhet inför att lämna det trygga studentlivet. Med 
teorierna om self-efficacy och locus of control ökades förståelsen för 
deltagarnas bedömning av sina möjligheter. Med den kognitiva strategin 
optimism tolkades deltagarnas känslor inför övergången till arbetslivet. 

 
I n l e d n i n g  

 
Self-efficacy definieras av Bandura (1997, även i Pinquart, Juang & Silberstein, 2003) som 
tron en person har på sin egen kapacitet att genomföra vissa uppgifter. Enligt Bandura (1997) 
är en persons self-efficacy batteriet som driver honom/henne till agerande. Om man inte 
trodde på sin förmåga att genomföra en uppgift skulle man inte företa sig uppgiften 
överhuvudtaget. Ett annat viktigt kännetecken är att self-efficacy är bundet till ett visst 
område, vilket gör att personer med hög self-efficacy kan känna tillit på sin förmåga att 
genomföra en viss uppgift och osäkerhet inför andra uppgifter.  
 
Enligt Bandura (1977, 1997) grundar en person sin self-efficacy på fyra informationskällor. 
En av dessa källor innefattar de egna erfarenheterna (performance accomplishments). Efter att 
ha lyckats med en uppgift ökar en persons tro på sin förmåga att klara samma eller likartade 
uppgifter i framtiden. En annan viktig källa är att se andra personer klara av en viss uppgift 
(vicarious experience). En persons tro på sin förmåga att klara av en viss situation ökar genom 
att se andra klara av situationen. Den tredje informationskällan innefattar att en person 
övertygas av andra om att hon/han kan klara av situationen (verbal persuasion). Den sista 
källan, ”emotional arousal”, innefattar att fysiologiska reaktioner som t.ex. att vara euforisk 
eller rädd kan påverka ens bedömning om huruvida man klarar av en situation eller inte. 
 
Self-efficacy bör inte blandas ihop med det närliggande begreppet självkänsla (self-esteem). 
Medan self-efficacy syftar specifikt till tron på den egna förmågan att genomföra en viss 
uppgift innefattar begreppet självkänsla hur bra eller dåligt en person tycker om sig själv och 
värderar sig själv. Medan self-efficacy påverkar vilka aktiviteter en person företar sig (man 
gör det man tror man klarar) har självkänslan inte en sådan påverkan över beslutet utan 
snarare kan komma att påverkas av resultatet av dessa handlingar (Bandura, 1997). 
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Begreppet self-efficacy används redan inom karriärpsykologiforskning. ”Social cognitive 
career theory” (SCCT, i Lent, Hackett & Brown, 1999) bygger på idén att karriärrelaterad 
self-efficacy börjar utvecklas redan i grundskolan. När man upptäcker vad man klarar av får 
man ökat självförtroende och börjar utveckla karriärrelaterade intressen utifrån sina 
färdigheter. En studie av Betz och Hackett (1981) visade också att en individs self-efficacy 
påverkar valet av utbildning och karriär.  
 
Enligt befintlig forskning finns således en koppling mellan intressen, self-efficacy och val av 
utbildning (se även Lent, Brown & Larkin, 1986; Rotberg, Brown & Ware, 1987). Trots det är 
forskningen om kopplingen mellan self-efficacy och övergång från student- till arbetslivet 
tämligen sparsam. I en av de få studier som gjorts visas att unga människor med hög self-
efficacy får bättre betyg och hamnar mer sällan i arbetslöshet än personer med låg self-
efficacy (Pinquart et al., 2003). Ingen av de funna studierna visar kvalitativt hur studenter 
bedömer sina möjligheter att få jobb efter studierna utifrån sina kompetenser. 
 
Ett annat mycket använt begrepp inom socialkognitionsteorin är locus of control som kan 
definieras som människors uppfattningar om vad eller vem som har kontroll över det som 
händer i deras liv (Findley & Cooper, 1983). Personer som uppfattar det som händer dem som 
resultatet av sina egna handlingar har enligt Rotter (1966) en inre locus of control. Personer 
som däremot uppfattar det som händer i deras liv som resultat av annat än sina egna 
handlingar (exempelvis andra personers handlande, tur, öde m.m.) har en yttre locus of 
control (Rotter 1966; Lefcourt, 1966). Trots den snäva definitionen av locus of control bör 
den inte ses som en dikotomi utan som en skala. Detta eftersom majoriteten av personer 
befinner sig mellan de två extrempunkterna av locus of control: vissa saker upplever man att 
ha under sin kontroll medan andra saker upplever man att annat eller andra kontrollerar.  
 
Trots att locus of control enbart syftar till den upplevda kontrollen (Haidt & Rodin, 1999; 
Wise, 2002) har denna upplevelse en stor genomslagskraft i en individs handlande. Enligt 
Rotter (1966, även i Lefcourt, 1966) påverkas en persons uthållighet och villighet att agera av 
dennes upplevelse av kontroll. Personer med inre locus of control tenderar exempelvis att vara 
mer aktiva (Bandura, 1997). Det har även visat sig att personer med inre locus of control 
tenderar att vara mer framgångsrika än personer med yttre locus of control eftersom de är mer 
fokuserade och uthålliga i sin kamp att uppnå sitt mål (Findley & Cooper, 1983; se även Wise, 
2002).  
 
Även om locus of control och self-efficacy förklarar två helt olika fenomen finns det en viss 
relation mellan begreppen. Exempelvis påverkar båda en persons agerande (Judge, Erez, 
Bono & Thoresen, 2002; Njus & Howard, 1999). En person med en viss locus of control kan 
dessutom reagera på olika sätt beroende på den upplevda graden av self-efficacy. Yttre locus 
of control i kombination med hög self-efficacy kan leda till att personen upplever frustration 
medan yttre locus of control i kombination med låg self-efficacy kan leda till att personen 
upplever hjälplöshet. Inre locus of control i kombination med låg-self-efficacy kan leda till 
missmod och dålig självkänsla medan inre locus of control och hög self-efficacy kan leda till 
agerande och upplevelse av kontroll (Bandura, 1997; Haidt & Rodin, 1999).  
 
Intresset för att studera vilka personer som har inre och yttre locus of control samt varför har 
varit relativt stort. Enligt forskningen är en persons locus of control säregen och relativt stabil 
men kan påverkas genom erfarenhet (Findley & Cooper, 1983; Haidt & Rodin, 1999). En av 
faktorerna som kan påverka en individs upplevelse av kontroll är enligt Bandura (1997) det 
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sociala systemet i vilken denne vistas. Bandura (1997) menar att en persons upplevelse av 
yttre kontroll kan ses som ett resultat av att samhället inte svarar till dennes behov utan 
favoriserar andra personer eller grupper. Lefcourt (1966) beskriver på ett liknande sätt att 
personer som utsätts för diskriminering tenderar att ha mer yttre locus of control än övriga.  
Dessa påståenden ligger i linje med resultaten av en rad studier som visar att personer från 
minoriteter har mer yttre locus of control än den dominerande gruppen, att personer från lägre 
samhällsklasser upplever mer yttre kontroll än högre samhällsklasser och att kvinnor har lägre 
locus of control än män (Frantz, 1980, Haidt & Rodin, 1999). En studie av Becker och 
Krzystofiak (1982) visade t.ex. att personer från vanligtvis diskriminerade grupper i 
arbetslivet (minoriteter och lägre klasser) har, redan från början, en tendens till yttre locus of 
control.  
 
Det finns ett flertal studier som har undersökt sambandet mellan (1) locus of control och val 
av karriär och (2) locus of control och erfarenheter från arbetsmarknaden. Kischor (1981) 
visade i sin undersökning av tonåriga studenter på Fiji att de som hade bestämt sig för vilket 
yrke de ville utöva uppvisade mer inre kontroll än studenter som inte kunde bestämma sig. En 
longitudinell studie av Frantz (1980) visar att den upplevda kontrollen inverkar på 
studenternas karriär- och akademiska ambitioner och att denna kontroll hänger ihop med 
studenternas etnicitet. Personer med inre locus of control anstränger sig mer och kämpar 
längre än personer med yttre locus of control. Vidare visar hans studie att personer som har 
positiva erfarenheter från arbetsmarknaden upplever med tiden ökad inre kontroll. Bland de 
positiva erfarenheterna som Frantz anger ha samband med ökningen av den inre kontrollen 
finns högre inkomster, mer yrkeserfarenhet samt mer formell utbildning. Ett mycket liknande 
resultat erhölls av Adrisani och Nestel (1976) i deras undersökning. 
 
Det finns även undersökningar som visar betydelsen av self-efficacy och locus of control vid 
arbetssökandet. I sin undersökning kom Feather och O’Brien (1987) fram till två 
huvudfaktorer: ”Control-optimism” och ”Job valence”. Den förstnämnda faktorn visade att 
optimism i arbetssökandet korrelerade starkt med känslan av inre kontroll och hög self-
efficacy och att både optimismen och den inre kontrollen minskade ju längre tid som 
arbetssökande. Det visade också att personer som fick stöd av vänner eller familj behöll mer 
av sin inre kontroll efter en lång tids arbetssökande än personer utan socialt stöd. Det kan vara 
värt att påpeka att resultatet bör tolkas med försiktighet. I en undersökning om arbetslösa kom 
Gurney (1981) fram till att personer som hade varit arbetslösa en längre period förklarade sin 
arbetslöshet med brist på erfarenhet, kunskap eller ovillighet att förändras, vilket enligt 
honom kan tyda på att de hade utvecklat en inre kontroll men en låg self-efficacy. 
 
Att lämna studentlivet och träda in i arbetslivet är en viktig övergång. Enligt Cantor, Norem, 
Niedenthal, Langston, och Brower (1987) innebär en övergång att individen ställs inför nya 
sociala och prestationskrav som kan upplevas som svåra och skapa osäkerhet. Vidare menar 
Cantor et al. att människor tenderar att skapa positiva föreställningar om 
utvecklingsmöjligheterna som de kommer att ha efter övergången. Dessa två faktorer 
tillsammans bidrar till att människor upplever stress inför en övergång: Man vill utvecklas, 
samtidigt som kraven som måste uppfyllas för att utvecklas är högre. För att hantera stressen 
använder människor sig av två kognitiva strategier enligt Cantor et al. Den ena är defensiv 
pessimism som innebär att man har låga förväntningar redan från början trots bra tidigare 
prestationer. De låga förväntningarna gör att personer anstränger sig hårdare än annars för att 
kunna uppfylla sina mål. Den andra strategin är optimism som innebär att man ser den nya 
situationen som en utmaning och känner sig lugn och behärskad eftersom man vet sedan 
tidigare erfarenheter att det kommer att gå bra. Detta kan jämföras med Jerusalems och 
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Mittags (1995) fynd om att personer med hög grad av self-efficacy litar på sin förmåga att 
bemästra svåra situationer och tenderar att se svårigheterna i en stressfylld övergång som 
utmaningar.  
 
Föreliggande undersökning hade som huvudsyfte att öka förståelsen för hur studenter från 
psykologlinjen bedömer sina möjligheter att få en anställning kort efter examen. 
Bedömningen baserades på studenternas bakgrund och kvalifikationer och belystes med hjälp 
av teorierna om locus of control och self-efficacy. Vid sidan av huvudsyfte belystes kort hur 
psykologstudenter som tar examen inom det närmaste året upplever övergången från 
studentlivet till arbetslivet. Detta gjordes med hjälp av de kognitiva strategierna defensiv 
pessimism och optimism. 

 
M e t o d  

 
Urval 
 
Deltagarna i undersökningen valdes i två faser. I den första kontaktades alla studenter i de två 
sista terminerna av psykologlinjen via e-post och inbjöds att delta i undersökningen. 
Studenterna gick sitt sista utbildningsår, vilket kan ge fog för att anta att tankar, känslor och 
förväntningar inför att lämna studentlivet och inträda arbetslivet är mer aktuella för dem än 
för andra studenter. Totalt svarade nio personer. 
 
I den andra fasen valdes intervjupersonerna utifrån kravet på informativitet. Kriterierna som 
användes i sorteringsprocessen var deltagarnas kön och utbildningstermin. Till slut valdes 
fyra intervjupersoner, två män 29 och 33 år gamla, samt två kvinnor 26 och 32 år gamla. Två 
av intervjupersonerna gick sin nionde termin och två sin tionde termin. Två deltagare gick den 
kognitiva beteendeterapeutiska inriktningen (KBT) och två deltagare gick den 
psykodynamiska inriktningen. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Data samlades in genom kvalitativa intervjuer, som genomfördes enskilt med var och en av 
deltagarna. Intervjuerna, som genomfördes i psykologiska institutionens lokaler, varade 
mellan 35 och 45 minuter och spelades in med hjälp av en bandspelare. Intervjuerna var 
halvstrukturerade, vilket gav stort utrymme att ställa följdfrågor om det som deltagarna själva 
tog upp. Till hjälp i intervjuerna hade jag en intervjuguide (se bilaga) som bearbetades med 
hjälp av Kvale (1997). Vid intervjutillfällena tillfrågades deltagarna om möjligheten att få 
ställa ytterligare frågor via e-post, vilket alla godkände. Efter att ha transkriberat och läst 
intervjuerna kontaktade jag deltagarna via e-post med ytterligare frågor. Tre deltagare svarade 
på dessa frågor. Svaren från den fjärde deltagaren uteblev p.g.a. deltagarens tidsbrist. 
 
Etiska frågor 
 
Inför intervjuerna informerades deltagarna om deras frivillighet, rätt att avbryta, och om 
sekretess. Deltagarna tillfrågades även om de godkände att delar av det de sade användes som 
illustrativa citat. Alla deltagare godkände det.  
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Analys 
 
Innan jag påbörjar analysbeskrivningen vill jag nämna att jag har en viss förförståelse i ämnet 
eftersom jag kommer att bli färdig med min utbildning i februari och har därför vissa tankar 
och förväntningar inför att lämna denna fas. Denna förförståelse var starkt närvarande när 
ämnet för uppsatsen valdes. Jag arbetade hårt för att lägga förförståelsen åt sidan både under 
intervjuerna och under analysen. För att bekräfta att förförståelsen inte bidrog till minskad 
validitet gjordes upprepade kontroller om teman som skapades och om hur dessa var 
förankrade i det empiriska materialet. 
 
Eftersom undersökning är av explorativ karaktär valdes induktiv tematisk analys som metod.  
I analysen följdes de första sex arbetsstegen som Langemar (2005) redovisar för tematiska 
analyser. Efter att ha transkriberat intervjuerna gick jag igenom dem tills jag fick en bra 
uppfattning om vad deltagarna hade sagt. När detta var gjort strök jag under delar av 
materialet som var relevanta för frågeställningen samt skrev nyckelord eller små kommentarer 
som sammanfattade innehållet i varje understrykning. Understrykningar som gjordes 
indelades senare i sju olika teman. Efter att detta var gjort gick jag igenom texten en gång till 
för var och en av de ursprungliga temana och upptäckte en viss överlappning mellan temana. 
En revidering av de sju temana gjordes, vilket resulterade i att fyra teman kunde särskiljas. 
Eftersom temana förändrades upprepades proceduren med att gå igenom intervjuerna och 
plocka understrykningar som hörde till varje tema. Jag gick sedan vidare med att ge namn åt 
varje tema samt med att förklara vilka fenomen som ingår under varje tema. Slutligen valde 
jag några citat som gav exempel på varje tema. De fyra funna temana var: (1) Från 
studentlivet till arbetslivet, (2) Praktiska tjänstgöring för psykologer, PTP, (3) Arbetslivet 
efter PTP och (4) Att vara psykolog. Då tema nummer två var ganska omfattande indelades 
den i mindre subteman för överskådlighetens skull. 
 
Eftersom undersökningen är gjord utifrån ett induktivt angreppssätt, valdes de psykologiska 
teorierna som analysen skulle vara kopplad till efter att den största delen av analysen hade 
gjorts. Jag valde till slut att belysa ämnet utifrån begreppen self-efficacy och locus of control. 
Hur övergångsfaser hanteras belystes också kort med hjälp av defensiv pessimism och 
optimism. Motivering till detta val är att jag bedömde utifrån resultatet att dessa lämpade sig 
och gav en bredare förståelse om det studerade fenomenet.  
 

R e s u l t a t  
 

Från studentlivet till arbetslivet 
 
Upplevelsen av dubbla känslor präglar övergången från studentlivet till arbetslivet. Å ena 
sidan känner man sig glad och stolt och ser fram emot livet utanför universitetsvärlden, å 
andra sidan känner man en viss nervositet och osäkerhet över hur livet direkt efter studierna 
kommer att te sig. Dessa dubbla känslor finns ibland tillsammans som en helhet, man känner 
sig glad och nervös samtidigt, ibland växlar de från tid till tid, den ena perioden är man glad, 
den andra perioden är man nervös. 
 
Det som gör att fasövergången upplevs som mycket positiv är att den innebär en förändring, 
att en ny fas i livet börjar. Känslan av att man har studerat tillräckligt länge, att man är trött på 
att vara student och på den homogena kulturen på institutionen samt viljan att prova på något 
nytt är väldigt starka i denna upplevelse. Man känner sig inspirerad, och attraherad av att testa 
vad som finns utanför studentlivet.  
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”Det växlar ju lite, inte från dag till dag, men från tid till tid, och just nu så kan jag 
tycka att det är väldigt roligt, jag ser fram emot det väldigt mycket […] jag ser nog inte 
riktigt det som att gå ut i arbetslivet […], utan jag ser liksom att studieperioden tar 
slut, den har varit väldigt lång för min del, jag har studerat andra saker innan jag 
började på det här programmet. […] Jag vet inte vad jag ska göra efter utbildningens 
slut, men […] jag ser fram emot att inte vara student, faktiskt, jag vill det…”  

 
Övergången till arbetslivet upplevs också som positiv eftersom man ser fram emot att använda 
praktiskt de kunskaper som har förvärvats under utbildningen. Känslan av att man har fått 
kunskaper som kan vara till nytta för andra och för samhället gör att man vill ut i arbetslivet 
för att omsätta dessa i praktiken. Man upplever att användningen av sina kunskaper kommer 
att vara stimulerande och utvecklande. Ytterligare en aspekt som bidrar till den positiva 
upplevelsen av övergången är den förbättrade ekonomin. Att börja få en lön innebär att man 
får mera pengar att röra sig med vilket i sin tur innebär en viss frihet då man inte längre 
”behöver vända på varje krona” eller vara ”en fattig student”. 
 
Samtidigt som deltagarna gläder sig av att inträda arbetslivet upplever de en viss kluvenhet 
kopplad till att lämna studentlivet. Studiemiljön upplevs som väldigt skyddad på så sätt att 
man har sitt uppehälle betryggat, man följer regler som andra har satt upp och kraven på eget 
initiativ är lägre. Tryggheten som dessa faktorer ger studenten försvinner i och med att man 
träder in i arbetslivet. Som en intervjuperson uttryckte det: 
 

” I arbetslivet blir man ju på ett annat sätt tvungen att ta egna initiativ och klara sig på 
egen hand: Först ska man för egen kraft skaffa en PTP-plats, sedan en anställning, 
möjligheterna till handledning kommer att vara mycket mer begränsade än nu o.s.v. 
Folk kommer helt enkelt att utgå från att man kommer att vara mycket mer självgående 
än vad en student behöver vara”. 

 
Annat som gör att övergången känns olustig är att en stor del av friheten som studenterna 
upplever förloras. Deltagarna har trivts med studentlivet eftersom de har haft ganska mycket 
fritid, vilket de som heltidsarbetande inte kommer att ha. Under studietiden deltagarna 
dessutom kunnat bestämma ganska fritt över sin tid och sitt arbete, vilket i kombination med 
den större fritiden möjliggjorde att andra aktiviteter kombinerades med studierna, t.ex. resor, 
extraarbeten och ett mer eller mindre engagerat föreningsliv. Studenterna tror att de kommer 
att ha mindre tid till dessa aktiviteter de man väl börjar förvärvsarbeta. 
 
Slutligen väcker övergången också en viss oro eftersom man inte är säker på att man under 
studietiden har fått alla verktyg man behöver. Detta eftersom man inte har sett utbildningen 
som en förberedelse inför yrkeslivet utan som ett sätt att bilda sig och att lära sig att förstå sig 
själv och andra bättre. Intresset för ämnena och för den personliga utvecklingen har gjort att 
man inte har fokuserat lika mycket på alla kurser under utbildningen, vilket nu när studietiden 
närmar sig sitt slut kan väcka ångest. 
 
Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP 
 
Innan utexaminerade psykologer får sin legitimation måste de under ett år göra sin ”praktisk 
tjänstgöring för psykologer”, också kallad PTP. Under samtalen med deltagarna visade det sig 
att PTP var ett viktigt men komplext element i fasövergången studier-arbete. Låt oss därför 
titta lite närmare på hur denna tjänstgöring uppfattas och vilka känslor och tankar den väcker. 
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a) PTP är betydelsefull: Psykologstudenterna upplever att PTP-tjänsten är av stor betydelse 
för dem, inte bara för att det är ett obligatoriskt steg för att få legitimera sig som psykologer 
utan för att det är ett utmärkt tillfälle att testa sina kunskaper under handledning. Detta 
upplevs som viktigt eftersom praktiken under handledning ger studenterna möjlighet att (1) 
anpassa sig till den nya rollen, (2) skaffa sig mer erfarenhet före det fullständiga steget ut i 
arbetslivet och (3) vänja sig vid och känna sig bekvämare med rollen som psykolog. Viljan att 
börja utöva sitt yrke inverkar också i hur viktig PTP-tjänsten upplevs. PTP är redan en 
möjlighet att börja arbeta praktiskt samtidigt som den öppnar dörren för det framtida 
utövandet av psykologin. Därför prioriterar studenterna högt att kunna få PTP-tjänsten ganska 
snart efter examen och är beredda att gå ner i sina krav eller offra upp viktiga delar av sina liv, 
som t.ex. att flytta från Stockholm. 
 

”Kommer jag att bli bra som psykolog? Passar jag som det? Det tror jag 
förhoppningsvis, att det kommer att kännas bättre efter PTP:n, för då kommer jag ändå 
att ha jobbat ett år och fått erfarenhet […] Jag skulle väl kunna tänka mig att flytta fast 
jag vill helst inte, jag har ju hela mitt liv i Stockholm […]Men jag skulle ändå göra det 
[…] att börja jobba är ändå viktigare faktiskt”. 

 
För andra studenter känns PTP-tjänsten viktig även av andra anledningar. Den ger en 
möjlighet att under en relativ kort period byta miljö och testa på att bo och känna andra platser 
i Sverige. Miljöomväxling kan således också upplevas som stimulerande och rolig. 
 

”Tanken för att åka till varsomhelst i Sverige känns fantastiskt roligt, att jobba ett år 
på något ställe, vilket som helst, […] det ser jag faktiskt fram emot supermycket, det 
blir nästan som ett äventyr… […] jättespännande att byta miljö, jag tycker att det är så 
viktigt för mig […] inte bara vad det är för arbete utan var det är också, så jag hoppas 
att kunna åka bort på PTP-tjänsten” 

 
b) PTP skapar osäkerhet: Tanken på PTP-tjänsten utgör ett stressmoment bland 
psykologstudenterna eftersom man befarar att det kan ta tid att hitta en (lämplig) PTP-tjänst. 
Som beskrivet ovan prioriterar man PTP-tjänsten men upplever att det kan vara svårt att få en 
PTP-plats. Detta eftersom det finns färre platser än sökanden, i synnerhet i Stockholm som är 
populär bland nyutexaminerade och där konkurrensen om platserna är stark. Ovissheten kring 
PTP-tjänsten upplevs därför som jobbig. En annan faktor som gör att det känns jobbigt har att 
göra med att ovissheten kring PTP också orsakar ovisshet kring hur den nuvarande 
livssituationen kommer att påverkas, t.ex. om man blir tvungen att flytta. Därför skulle det 
kännas bättre att veta att man har en PTP-tjänst, även om man får vänta några månader innan 
man får börja. Att inte få börja snart och inte veta vad som kommer att hända skulle upplevas 
som väldigt frustrerande och skulle bidra till minskat självförtroende. 
 

”Det viktiga är att man känner att man har fått det […] Det jobbiga är innan man vet, 
ovissheten… man håller på att söka, men får några avslag […] Bara jag vet att jag har 
fått en (PTP-tjänst) då gör det inte så mycket om det påbörjas om liksom ett halvt år” 

 
Osäkerheten till trots upplever studenterna att de har någorlunda goda chanser att kunna få en 
PTP-tjänst inom rimlig tid, att det ”kommer att ordna sig”. Sannolikheten att man ska behöva 
vänta länge på en tjänst upplevs inte som stor av olika anledningar (1) Man tror att det 
kommer att ordna sig, även om det innebär att man måste flytta, (2) man har fått självtillit av 
tidigare erfarenheter där man har fått de tjänster man har sökt och (3) man bedömer de egna 
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konkurrensfaktorerna som goda, trots medvetenheten om sina brister och osäkerheten dessa 
medför. Nedan beskrivs närmare dessa konkurrensfaktorer. 
 
c) Konkurrensfaktorer inför PTP: Psykologstudenterna anser att det finns olika faktorer som 
i olika grad kan påverka deras möjligheter att få en viss PTP-tjänst. Den mest betydande av 
dessa faktorer är erfarenhet. Alla studenter har erfarenhet från sin praktik och från 
klientarbetet, men poängterar att extrajobb inom t.ex. psykiatrin och externa utbildningar 
brukar vara meriterande. Studenterna som upplever att de inte har skaffat sig tillräcklig 
erfarenhet p.g.a. sin livssituation eller andra prioriteringar upplever osäkerhet inför PTP-
sökande, eftersom de känner att deras chanser att få en populär tjänst kan påverkas negativt. 
 

”Osäkerheten handlar om att jag har förstått att jag inte har så mycket erfarenhet, att 
jag […] inte har jobbat så mycket […] är medveten om att många i min klass jobbat 
inom psykiatrin. Jag kan känna att hade jag gjort det […] så hade jag nog bedömt mina 
chanser som större och känt mig säkrare, på att jag har ju bra meriter, det är klart att 
jag kommer att få ett jobb” 
 

Att ha ett bra kontaktnät bedöms också av studenterna som viktigt. Man anser att det är 
viktigt att odla kontakter, både personliga och de man skaffat genom praktik och arbeten, 
eftersom dessa kan hjälpa att hitta en bra PTP-plats. Studenter som har kontakter tror att dessa 
kommer att hjälpa och att det därför känns mindre svårt att tänka på PTP:n 
 

”På sätt och vis måste jag säga att de (kontakterna) väger… framför allt när min 
kompis sade spontant att jag kan rekommendera dig på den här tjänsten […] jag blev 
jätteglad, då kände jag genast WOW, det kanske fixar sig, jag kanske får något i 
Stockholm, så det påverkar mig absolut, […], det kändes mycket svårare innan det” 
 
”Jag tror att jag ligger ganska bra till […] någonting jag kan fundera kring är att jag 
inte kommer från en akademisk bakgrund […] och det kanske kan utgöra ett hinder för 
mig, att jag inte har ett självklart kontaktnät som jag vet att många av mina 
klasskompisar har, som har föräldrar eller föräldrars kompisar som jobbar som 
psykologer, som självklart har massa kontakter, så det är någonting som kan försvåra 
för mig” 
 

Studenterna anser att andra faktorer som ålder, kön och val av inriktning kan ha en viss 
påverkan över deras möjligheter. Att vara ”inte så ung, men inte så gammal” upplevs som en 
fördel vid PTP-sökande, eftersom man fortfarande kan göra en lång karriär och är 
utvecklingsbar samtidigt som man har en viss livserfarenhet och livsvisdom. Det sistnämnda 
upplevs som viktigt eftersom man kan hjälpa sina patienter bättre om man är lite äldre och har 
gått igenom faserna som de för tillfället går igenom. Studenterna upplever också att män kan 
ha en viss fördel eftersom antalet manliga psykologer i jämförelse med de kvinnliga är 
mycket litet. Inverkan som både ålder och kön kan ha i deras möjligheter påverkar inte 
osäkerheten inför PTP-sökandet, men väcker olika känslor hos olika studenter. Medan några 
anser att det inte är så konstigt att man vill ha en jämnare fördelning på arbetsplatsen, eller att 
det kanske beror på att sinnesbilden med den manliga psykologen ger mer trygghet, anser 
andra studenter att det inte känns bra att ligga i under- eller överläge bara på grund av ens 
kön. Studenternas val av inriktning anses också kunna påverka eftersom KBT-inriktningen för 
tillfället är mer eftertraktad på arbetsmarknaden än den psykodynamiska inriktningen. 
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Trots att man upplever inriktningen eller de andra nämnda faktorerna som mer eller mindre 
fördelaktiga anser man att personliga egenskaper som att vara ambitiös och pådrivande har 
inverkan på möjligheterna att få en PTP-tjänst. Studenterna känner att trots brister i andra 
faktorer kommer deras personliga egenskaper att inverka positivt, eller i alla fall inte negativt 
i ens möjligheter att få en PTP-tjänst. 
 
Slutligen påpekar studenterna att det finns situationsbundna faktorer som de varken kan 
påverka i förväg eller oroar sig särskilt mycket för. Dessa är till exempel samspelet med 
rekryteraren vid en intervju, första intrycket rekryteraren får etc. 
 
En annan reflexion i frågan om konkurrensfaktorerna är att det inte är självklart vad som gör 
att man får ett arbete och passar i det. Andra livserfarenheter eller kvalifikationer som man 
inte trott spelar in i sökandet kan visa sig vara betydelsefulla. Berättelsen från en av 
intervjupersonerna illustrerar detta: 
 

”Min kompis […] varit förtvivlad över att hur svårt det är att få jobb […] och sedan 
fick hon superjobbet […] och det fick hon för att hon har spelat i band i många år och 
uppträtt mycket och då tyckte chefen att det var bra, för vi behöver en xxx som kan 
hålla föredrag inför många människor, presentera saker […] så att… hon fick sin tjänst 
för att hon har spelat på ett band […] det gav mig så mycket hopp, för tänk, man kan 
aldrig veta vad det som gör att man passar på en tjänst … […] då förstod jag att jag 
kanske får en psykologtjänst för att jag har rest mycket, eller för att jag kan flera språk, 
man vet aldrig vad det är som gör att man får det jobbet man vill ha och som man 
kommer att göra ett bra jobb på” 

 
Arbetslivet efter PTP 
 
Att ha ett arbete är väldigt viktigt för det personliga välmåendet. Att arbeta upplevs som 
utvecklande, och som det bästa sättet att använda sin tid och energi på. Det är även viktigt att 
få arbeta med saker man trivs med och som man tycker om, även om dessa inte alltid är inom 
ramen för psykologyrket. Att arbetet sker i utvecklande, omväxlande miljöer upplevs också 
som viktigt för välmåendet. Att inte ha ett arbete skulle kännas som en onödig paus i 
utvecklandet och man skulle även känna sig frustrerad och rastlös.  Riskerna för att behöva gå 
arbetslös bedöms emellertid som små, eftersom arbetsmarknaden för psykologer ser bra ut, i 
synnerhet i jämförelse med andra yrkesgrupper. Studenterna känner sig därför inte oroliga för 
att behöva gå arbetslösa. 
 
Att tänka mer konkret på arbetslivet efter PTP:n känns inte så aktuell, eftersom deltagarna just 
nu lägger ner sin energi på skolarbetet och sedan kommer de att lägga sin energi på PTP:n. 
Man upplever att man vill ta ett steg i taget och att arbetslivet dessutom är mycket föränderligt 
just nu. Därför är det svårt att föreställa sig eller känna något nu inför arbetslivet efter PTP:n.  
 
Att vara psykolog 
 
Att vara psykolog upplevs som mycket positivt. Känslan att man har funnit något som är 
värdefullt, som man tycker är roligt och som man brinner för gör att man ser fram emot att 
arbeta som psykolog. Yrket ses som utvecklande och utmanande eftersom det bl.a. ger 
möjlighet att växa som person och yrkesman genom att ta del av andra människors liv. 
Känslan av att det finns otaliga utvecklingsmöjligheter och att man får jobba med många olika 
saker när man utövar sitt yrke ökar också förväntningarna och önskan att börja arbeta som 
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psykolog så fort som möjligt. Att man kommer att kunna hjälpa andra människor till ett bättre 
liv och att man arbetar med något som är viktigt och relevant för samhället bidrar också till en 
positiv känsla och ger en viss inre yrkesstolthet och identifiering med yrket.  
 

”Det här är någonting jag brinner för, och kul att jobba med… inom flera olika 
områden skulle jag kunna tänka mig att jag skulle trivas bra, […] tycker det känns 
skitkul att få ett jobb där jag vet att jag kommer att kunna fortsätta utvecklas tills jag 
dör, jag kommer förmodligen att bli som bäst när jag blir 83 år gammal, […] jag har 
väldigt svårt att tänka mig att jag kommer att stagneras så där […] jag menar, i det här 
yrket så finns det i princip oändliga utvecklingsmöjligheter” 

 
Samtidigt som psykologyrket upplevs mycket positivt, upplevs det också som svårt. Det 
viktigaste arbetsredskapet man har som psykolog är sig själv, vilket kan vara svårt och 
tröttsamt då det ställer höga krav på att man själv mår bra. Annat som upplevs som svårt är 
den skötande rollen som psykologen har, eftersom man inte alltid kommer att kunna hjälpa 
sina patienter. Eftersom man får se och ta del av svåra upplevelser och situationer, är det 
viktigt att hitta och hålla en balans där arbets- och privatlivet är särskilda, vilket inte alltid är 
lätt. 
 
Slutligen anser en student att prestigen som kommer från att vara psykolog inte är så viktig 
och att man inte nödvändigtvis måste arbeta som psykolog. Däremot upplever vederbörande 
att det ”rent socialt” känns tryggt att vara psykolog, då det ger en yrkesmässig identitet. Det 
viktiga är dock att arbeta med något man tycker om, som man passar till och där ens 
kunskaper kommer till nytta. 
 

D i s k u s s i on  
 

Föreliggande undersökning hade som huvudsyfte att undersöka psykologstudenternas 
upplevelse av sina möjligheter att få ett arbete kort efter examen. Eftersom studenterna måste 
legitimera sig för att kunna arbeta som psykologer, handlade upplevelsen mer om 
möjligheterna att få en PTP-tjänst.  
 
Upplevelsen av de egna möjligheterna att få en PTP-tjänst kan förstås med hjälp av två 
begrepp: self-efficacy och locus of control. Låt oss börja med self-efficacy. Deltagarna i 
undersökningen upplever efter sin bedömning att de har goda, eller i alla fall inte mindre 
chanser än andra att få en PTP-tjänst snart. Denna tro på att de kommer att klara av att få ett 
jobb inom rimlig tid kan tolkas som hög self-efficacy. Studenterna har bedömt olika 
situationer och kommit fram till att situationen är hanterbar och att de kommer att kunna klara 
av den. 
 
Erfarenhet och kontakter anses vara viktiga när man söker en PTP-tjänst. Deltagarna som har 
erfarenhet anger att detta är en av anledningarna till att de känner att ens möjligheter att få en 
PTP-tjänst kort efter examen är ganska goda.  Detsamma gäller för kontakter, eftersom 
deltagare som har dessa upplever att de förbättrar deras chanser att lyckas få en PTP-tjänst. 
Faktorerna kontakter och erfarenhet kan därmed sägas påverka en individs grad av self-
efficacy i frågan om möjligheterna att få en tjänst kort efter examen. 
 
Deltagarna anser också att ålder och kön kan påverka möjligheterna att få en PTP-tjänst. Trots 
att de inte kan påverka dessa faktorer så att deras möjligheter förändras, påverkar dessa ändå 
den upplevda self-efficacy. Några av deltagarna upplever att deras chanser till att få en PTP-
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tjänst påverkas positivt av att de inte är för unga, men inte heller för gamla. När det gäller kön 
så upplever männen att de har en viss fördel och kvinnorna en viss osäkerhet p.g.a. den 
könsrelaterade snedfördelningen i yrket.  
 
Det är rimligt att anta att deltagarna har lärt sig att de ovan nämnda faktorerna påverkar 
möjligheterna att få en PTP-tjänst genom att se att andra personer som uppfyller (i alla fall 
någon av) dessa kriterier har lyckats få en sådan tjänst. Banduras (1977) teori om att en 
persons self-efficacy påverkas av att se andra med samma förutsättningar lyckas med 
uppgiften man ska genomföra ger stöd åt detta antagande. 
 
Det är också rimligt att anta att uppfattningen bland de intervjuade om att erfarenhet, 
kontakter, ålder och kön spelar roll kommer från andra källor. Detta antagande stöds av 
Banduras teori om att vad andra säger (i detta fall familj, vänner, kollegor, samhället) inverkar 
i en persons self-efficacy. Jag vill påpeka att Bandura nämner denna faktor som ”verbal 
persuasion”. Jag har i min tolkning vidgat betydelsen av denna faktor till att innefatta mer än 
verbal kommunikation eftersom jag anser att det finns andra sätt att övertala individer om att 
ett visst fenomen förekommer. Samhällsutvecklingen kan exempelvis sända ”signaler” om att 
personer med vissa egenskaper lättare kan få en anställning. Om en person övertalas av vad 
omgivningen, ibland utan ord, säger kan denna persons grad av self-efficacy komma att 
påverkas. 
 
Ett annat exempel som gör att upplevelsen av ens möjligheter att få en PTP-tjänst kan förstås 
med hjälp av begreppet self-efficacy är att man upplevde sina chanser som goda eftersom man 
tidigare i livet lyckats få de anställningar man hade sökt, inklusive praktiken. Deltagare 
känner säkerhet (hög self-efficacy) eftersom man tidigare lyckats med att få de anställningar 
man hade fått. Detta antagande stöds av Banduras (1977) teori om att tidigare erfarenhet av att 
ha lyckats med en uppgift ger hög self-efficacy. 
 
Banduras (1977) teori om betydelsen av tidigare erfarenheter för self-efficacy kan också 
användas för att förstå tankarna och känslorna som väcks av övergången ”student-psykolog”. 
Att vara psykolog ses som mycket utvecklande och viktigt men också svårt och ansvarsfyllt. 
Deltagarna med mer erfarenhet av psykolog- eller liknande arbeten utrycker säkerhet på att de 
kommer att vara bra psykologer medan de med mindre erfarenhet upplever en viss osäkerhet. 
Lents et al. (1999) teori om att self-efficacy i ett visst område gör att man får ökat intresse för 
det stödjer också det erhållna resultatet: Intervjupersonerna som uppvisade viss osäkerhet 
inför psykologrollen är också de som uppvisade ett något svalare intresse för psykologyrket. 
 
Fenomenet om hur psykologstudenterna upplever sina möjligheter att få en PTP-tjänst kort 
efter examen kan också förstås med hjälp av begreppet locus of control. Som det visades 
tidigare upplever studenterna säkerhet över att de kommer att kunna hitta en PTP-tjänst kort 
efter examen. En sådan säkerhet skulle kunna förstås som att studenterna upplever att de kan 
hantera övergången och att det ligger i deras makt att hitta en PTP; att de har kontroll över 
situationen. I ljuset av en sådan tolkning kan man påstå att studenterna har en viss inre locus 
of control.  
 
Enligt Bandura (1997), Wise (2002) samt Haidt och Rodin (1999) påverkar den upplevda 
kontrollen en individs handlande och undersökningsdeltagarna är inget undantag. Deltagarna 
uppger att de är villiga att flytta, att arbeta för att skaffa mer erfarenhet eller arbeta med något 
som inte ligger i deras intresseområde så länge de får tag på en PTP-tjänst. Att deltagarna är 
beredda att göra detta kan tolkas som att de ser att det ligger i deras makt att agera så att de 

  



 12

ökar sina chanser att få en PTP-tjänst. Eftersom de har möjlighet att påverka sina chanser till 
en PTP-tjänst agerar de för att kunna få den. Trots osäkerheten kopplad till PTP-tjänsten är 
deltagarna ändå någorlunda lugna. Ingen av dem tror att det kommer att ta alltför lång tid att 
hitta en PTP-tjänst, men är beredda att arbeta hårt (och länge om nödvändigt) för att hitta en. 
Detta inre lugn och vilja att arbeta hårt tills målet (att hitta en PTP) är uppfyllt ligger också i 
linje med Findley och Coopers (1983) samt Haidt och Rodins (1999) fynd om att personer 
med upplevd inre kontroll är fokuserade och uthålliga. 
 
Bland de faktorer som deltagarna uppger har legat inom sin kontroll finns t.ex. erfarenheten 
och den formella utbildningen, som deltagarna har haft möjlighet att kontrollera genom att 
arbeta extra respektive gå extra externa utbildningar eller arbeta hårt i de olika 
utbildningsmomenten. Personer som har skaffat sådan erfarenhet uppvisar lugn inför PTP-
sökande för att de tror att erfarenheten som de skaffat sig kommer att ge dem en fördel 
gentemot andra sökande. Samtidigt upplever vissa studenter en viss osäkerhet eftersom de inte 
känner att de utnyttjade kurserna och fick med sig allt som behövs från utbildningen. I båda 
fall verkar den extra (eller brist på) erfarenhet eller utbildning påverka den upplevda 
kontrollen över möjligheterna att skaffa en PTP-tjänst. Detta kan jämföras med Frantz (1980) 
samt Adrisani och Nestels (1976) fynd om att arbetserfarenhet och mer formell utbildning 
ökar en persons inre locus of control i arbeslivet. 
 
En deltagare angav att det egentligen inte var så viktigt att arbeta just som psykolog. Vidare 
uppgav samma deltagare att det ingav mycket hopp att tänka att det kunde finnas något annat 
än sin egen utbildning som avgjorde att man var bra på ett arbete. I min mening verkar det 
som att denna deltagare inte riktigt har, eller vill ha, kontrollen över hur det kommer att gå att 
få en PTP-tjänst, som att utfallet inte riktigt spelar någon roll. Detta kan ses i ljuset av 
Kischors (1981) undersökning som visade att studenterna som har bestämt sig för sitt yrke 
också hade mera inre locus of control. 
 
Trots att deltagarna generellt uppvisar en inre locus of control framgår det att det finns vissa 
saker som de upplever att annat eller andra kontrollerar. Ett exempel på detta är könets 
betydelse. I psykologyrket där personalefterfrågan är större än utbudet kommer kvinnor 
förhoppningsvis inte att uppleva anställningsdiskriminering. Ändå framgår av deltagarnas 
utsagor att det finns en viss preferens som gynnar män när det gäller PTP-sökande. Jag vill 
inte uttala mig om huruvida det är fråga om diskriminering i psykologyrket, men vill belysa 
att könet kan spela roll. Detta faktum kan ses i ljuset att Banduras (1997) och Lefcourts 
(1966) påståenden om att personer som känner sig mindre gynnade än andra grupper i 
samhället tenderar att utveckla yttre locus of control.  Med hjälp av dessa teorier skulle en del 
av de kvinnliga psykologstudenternas uppvisade tendens till yttre locus of control kunna 
förstås som ett resultat av de allmänna preferenserna för manliga psykologer. Att det 
verkligen kan förhålla sig på det här sättet stöds kanske av det faktum att en av de kvinnliga 
deltagarna upplevde en viss irritation över dessa preferenser som hon inte kunde göra något 
åt. 
 
Kontakternas roll för en individs locus of control är i min mening svår att precisera. 
Deltagarna angav att ett kontaktnät som skulle kunna hjälpa till i jakten på en PTP-tjänst 
definitivt gav trygghet. Att veta att ett kontaktnät hjälper samt att ha kontakter kan därför ge 
deltagarna en känsla av kontroll. Detta skulle stämma överens med Feather och O’Briens 
(1987) resultat om det sociala stödets betydelse. Samtidigt som kontakterna kan ge kontroll 
kan de även minska upplevelsen av kontroll. En deltagare uppgav att det kunde vara lite 
svårare än andra klasskamrater att hitta en PTP-tjänst p.g.a. sin bakgrund. Att inte ha växt upp 
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i en akademisk familj med alla kontakter som en sådan uppväxt kan innebära är något som 
deltagaren inte har kontroll över men som på något sätt kan påverka deltagarens möjligheter 
till en PTP-tjänst. Deltagaren angav att denna faktor inte var på något sätt avgörande och att 
hans/hennes möjligheter till att få en PTP-tjänst ändå var goda. Trots det kan det vara av 
betydelse att visa att kontakter kan ge personen en viss kontroll över situationen när de finns 
samtidigt som avsaknaden av dem inger en viss osäkerhet (mindre möjligheter att påverka ens 
chanser). 
 
För att avsluta diskussionen om self-efficacy och locus of control vill jag betona att dessa två 
sätt att förstå fenomenet inte exkluderar varandra, d.v.s. att deltagarnas bedömning om sina 
möjligheter inte bör ses som ett resultat av antingen upplevd inre kontroll eller hög self-
efficacy. I min mening ger båda sätt att förstå fenomenet en fullständigare bild av hur 
deltagarna upplever sina möjligheter än om de hade studerats avskilda. Graden av self-
efficacy som en person har spelar exempelvis olika roll beroende på om personen har en 
tendens till inre eller yttre locus of control. Låt oss titta närmare på det i undersökningen. 
 
I de fall där deltagarna känner inre kontroll men känner sig osäkra på sin förmåga (inre 
kontroll-låg self-efficacy) uppvisar deltagarna en viss osäkerhet inför sina möjligheter att få 
en PTP-tjänst. Ett exempel på detta är några av deltagarnas reflexion kring erfarenheten. 
Deltagarna anser att erfarenheten kan vara avgörande för att få en PTP-tjänst och att de genom 
att ha erfarenhet kan påverka utfallet.  Det finns således inre kontroll, men personerna som 
upplever att de inte har erfarenheten som behövs för att få den önskade tjänsten (vilket kan ses 
som låg self-efficacy) känner sig osäkra och anser att detta kan minska deras möjligheter (jfr 
med Bandura, 1997). 
 
Exempel på erfarenheten kan också användas för att förklara de fall där deltagarna känner inre 
kontroll och tror på att de har vad som krävs för att få PTP-tjänsten (inre locus of control och 
hög self-efficacy). Deltagarna som anser att de har mycket erfarenhet uppvisar optimism inför 
sina möjligheter (jfr med ”Control-optimism” i Feather & O’Brien, 1987 och Bandura, 1997).  
 
Self-efficacy spelar också roll, om än på ett annat sätt, när deltagarna upplever att kontrollen 
över situationen ligger utanför dem (yttre locus of control). Deltagarna upplevde exempelvis 
att det kunde vara en fördel att vara man eftersom majoriteten psykologer är kvinnor och att 
detta var en faktor som de inte kunde påverka. En av de kvinnliga deltagarna, som ansåg att 
hennes chanser att få en PTP-tjänst var bra då hon i stora drag hade vad som krävdes, 
uppvisade en viss irritation eftersom hon skulle kunna gå miste om vissa möjligheter p.g.a. att 
hon var kvinna. En hög self-efficacy kombinerad med yttre locus of control ledde i detta fall 
till irritation (jfr med Bandura, 1997). 
 
Som jag har försökt visa med hjälp av mina resultat är både den upplevda inre kontrollen och 
den upplevda förmågan viktiga för att förstå deltagarnas upplevelse av sina möjligheter. 
Förståelsen om deltagarnas möjligheter skulle vara ofullständig om inte hänsyn till 
deltagarnas upplevelse av kontroll och syn på sin egen förmåga togs. 
 
I undersökningen belystes även psykologstudenternas tankar kring övergången till arbetslivet. 
Resultatet stöds av påståenden om att människor inför en övergång upplever osäkerhet 
samtidigt som de har positiva föreställningar om vad framtiden har att erbjuda (Cantor et al., 
1987). Deltagare i undersökningen upplevde dubbla känslor, som innefattade båda dessa 
faktorer: Osäkerheten inför nya, svårare krav, men förväntan om personlig och professionell 
utveckling i arbetslivet. Cantor et al. hävdar också att människor använder sig av defensiv 
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pessimism och optimism för att hantera stressen inför övergången. Deltagarna i 
undersökningen uppvisade inte pessimism, utan kände sig förväntansfulla, ivriga och ganska 
säkra (inom sin osäkerhet) på att de skulle klara situationen bra. Mitt resultat verkar därför 
stödjas av påståendet att personer använder optimism som ett sätt att hantera stress inför en 
övergång. Huruvida pessimism används som strategi kan jag utifrån mina resultat inte yttra 
mig om.  
 
Efter att ha läst texten kan jag finna en kritik mot mitt eget arbete. Användandet av self-
efficacy och locus of control i detta sammanhang kan upplevas som en förklaring till 
fenomenet. Detta har inte varit avsikten. Vad jag har velat göra är att försöka förstå fenomenet 
med hjälp av denna teori, för att få en bredare förståelse till ursprungen av dessa känslor och 
upplevelser. Jag har inte lagt vikt till att mäta eller jämföra deltagarnas grad av self-efficacy 
eller locus of control utan har använt själva begreppen för att förstå vad som ligger bakom 
deltagarnas upplevelser. Om undersökningen trots det fortfarande ses som en förklaring till 
fenomenet anser jag att de kan ses som ändamålsförklaringar, vilka enligt Langemar (2005) 
kan förekomma i kvalitativa undersökningar. 
 
Det är även viktigt att påpeka att jag avsiktligt valde att fokusera mer på studenternas 
bedömningar om sina möjligheter till att hitta ett arbete kort efter examen än på upplevelsen 
av övergången. Mitt mål med undersökningen var att komma åt vad som ligger bakom 
människors bedömningar av sina arbetsmöjligheter, men under arbetets gång visade sig att 
studenterna upplevde övergången till arbetslivet som viktigt.  Eftersom en betydande del av 
det insamlade materialet kom att handla om just övergången valde jag att belysa den i studien, 
men på ett sätt som inte överskuggade huvudsyftet. Därför behandlas övergången inte i detalj. 
 
Validitet 
 
Jag anser att resultatet ger ett omfattande, men ändå relevant svar till undersökningens syfte. 
Som tidigare nämnts arbetades det hårt med att minska överlappningar i meningar och 
betydelser samt med att undvika motsägelser i tolkningar eller i temana. Detta anser jag mig 
ha lyckats ganska bra med eftersom de slutliga temana i resultatet refererar till olika element 
av fenomenet men bildar en helhet där alla är kopplade till varandra.  
 
En viktig aspekt att diskutera är huruvida antalet deltagare var tillräckligt för att uppnå 
mättnad i undersökningen. Det låga antalet deltagare ger förvisso fog att ifrågasätta huruvida 
en fullständig bild av fenomenet ges men jag vill påpeka att materialet som samlades var 
rikligt, värdefull och gav en nyanserad bild av hur deltagarna bedömde sina möjligheter. Jag 
upplevde att jag hade fått svar på min huvudfrågeställning och att svaren mot slutet av 
intervjuerna inte gav mig mer information. Därför tog jag i samråd med handledaren beslutet 
att inte genomföra mer intervjuer. 
 
Resultatet som redovisas är ingen tolkning eftersom temana frambringades direkt ur 
deltagarnas egna ord. Däremot har jag i min koppling till litteraturen gjort en del tolkningar av 
vad deltagarna har sagt. Som i alla tolkningar finns det en risk för att min tolkning inte helt 
överensstämmer med vad deltagare menade, men jag arbetade medvetet för att undvika detta. 
Under tolkningsprocessen gick jag exempelvis ett flertal gånger tillbaka till råmaterialet för 
att bekräfta att vad jag trodde mig se verkligen gick att utläsa i materialet. Det är möjligt att 
jag också har använt mig av mina minnen av deltagarnas tonläge och kroppsspråk under 
intervjun, men jag har i det yttersta ansträngt mig för att hålla mig till materialet som finns att 
tillgå.  
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Under intervjuerna talades det aldrig om kontroll eller om förmågor rakt ut, utan snarare om 
vad som var viktigt för att kunna få PTP-tjänsten man ville ha, huruvida man hade det som 
krävdes, varför man ansåg att man hade det eller inte och hur man kände inför det. När 
intervjuerna transkriberades började jag se ett visst mönster: Deltagarna ansåg att de i stora 
drag hade vad som krävdes, även om de saknade vissa saker; vissa av de viktiga faktorerna 
kunde de arbeta med och förändra så att de fick en fördel, andra faktorer kunde de inte 
förändra, så att de fick nöja sig med situationen som den var. Tolkningarna är alltså inte 
gjorda för att passa en viss teori utan mer eller mindre medvetet gjorda redan innan en lämplig 
teori hittades. Detta tycker jag stärker validiteten och rimligheten i mina tolkningar 
 
Beträffande generaliserbarheten, anser jag att enbart det första temat, känslor inför 
övergången, kan generaliseras till alla studenter. Detta eftersom temat behandlar känslor inför 
övergången som inte är relaterade till psykologutbildningen. Detsamma gäller dok inte de 
andra temana eftersom det råder andra villkor inom psykologkåren (t.ex. att behöva göra en 
praktik för att legitimera sig) som gör att man med svårighet kan jämföra den med andra 
yrkeskårer. Förvisso anser jag att det finns stora likheter mellan PTP-tjänstsökande och 
sökande av en anställning, men drar mig för att generalisera eftersom PTP-tjänsten är ett 
obligatoriskt moment för att kunna legitimera sig och kan därför upplevas annorlunda.  
Resultatet kan dock generaliseras internt, d.v.s. till hela psykologkåren. Detta eftersom 
känslorna inför övergången som beskrivs är ganska allmänna och eftersom svårigheterna att 
få en PTP-tjänst råder i hela landet. Jag anser att det kan vara möjligt att psykologer från 
andra universitet upplever samma känslor, trots att studentkulturerna antagligen skiljer sig åt.  
 
Flera undersökningar behöver göras för att få en fullständig bild. En naturlig fortsättning på 
denna undersökning skulle kunna vara att lägga till rollen som den egna värderingen om 
målets betydelse har på agerande, locus of control och beslutsfattande. Viljan att bli och 
arbeta som psykolog kan ha påverkat deltagarnas bedömning av sina möjligheter. Hur 
personer med olika skador eller handikapp upplever övergången och sina möjligheter att få ett 
arbete vore en annan kompletterande undersökning som kunde göras. Av intresse vore också 
att göra en faktoranalys av olika grupper studenter som inom kort ska ta sin examen, när det 
gäller deras grad av locus of control och self-efficacy. Faktoranalysen borde inkludera, bland 
andra, faktorer som kön, etnisk bakgrund, ålder och utbildning. 
 
Det kan till slut vara av betydelse att diskutera hur ändring av fokus, från en anställning till 
PTP-tjänsten, inverkar på undersökningens validitet som helhet. Undersökningen var av 
explorativ karaktär, vilket gjorde att jag studerade det som kändes viktigt för den undersökta 
gruppen; i detta fall PTP-tjänsten. Jag anser ändå att syftet uppfylldes, eftersom PTP-tjänsten 
är ett steg mellan studentlivet och arbetslivet och kan ses som en betald anställning trots att 
det är ett obligatoriskt moment för att kunna legitimera sig. Eftersom PTP-tjänsten likställdes 
med en anställning under intervjuerna är bedömningen som deltagarna gjorde om sina 
möjligheter att få en PTP-tjänst lik den bedömning som jag hade bett deltagarna att göra om 
vi hade pratat om en framtida anställning. Skillnaden skulle då antagligen ha varit resultatet, 
eftersom PTP-tjänsten enligt deltagarna själva är mycket svårare att få än en anställning som 
psykolog. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 

1. Introduktion av ämnet och syfte:  
 
 Välkommen och tack för att du ville ställa upp på denna intervju. Jag går 

påbyggnadskursen och samtalet som vi kommer att ha idag kommer att användas i 
min C-uppsats. Mitt syfte med den här intervjun är ta reda på dina tankar, 
förväntningar och känslor inför livet efter studierna och mer specifikt inför att 
snart gå ut i arbetslivet. Det inte finns något rätt eller fel svar på de frågor, jag vill 
veta hur du känner och tänker. Ta gärna tid på dig att tänka igenom ditt svar. 

  
 Innan vi fortsätter skulle jag dock vilja ta upp lite allmänna saker om intervju som 

du som intervjuperson bör känna till 
 

− Tid (45 minuter max) 
− Deltagandet är intervjun är frivillig och du kan avbryta det när du vill  
− Det som vi samtalar idag inte kommer att kunna kopplas till dig. Om du 

godkänner det, kan jag komma att använda mig av något av det du säger som 
illustrativ citat. 

−  Jag kommer att behålla bandet på ett tryggt ställe. Bandet kommer att 
förstöras. 

− Om du vill ta del av resultatet när undersökningen blir klar kan jag ge dig en 
kopia av resultatet. 

− Är det något du undrar innan vi börjar? 
 
2. Själva intervjun 
 
Du blir alltså klar med din utbildning väldigt snart…  
 
 Hur känns det?  
 Hur uttrycker dessa känslor sig? 
 Hur påverkar dessa känslor/ Hur hanteras de? 
 Några planer om vad som kommer att hända? 
 Hur viktigt det är att få ett arbete så fort som möjligt 

o Ekonomiskt 
o Psykologiskt/emotionellt 

 Vilken typ av arbete vill IP ha?? 
 Hur bedömer du att dina möjligheter att få ett arbete direkt efter studierna är? 

o Kontakter (betydelse av dem) 
o Kompetens, erfarenhet 
o Andra aspekter? 

 Hur bedömer du att dina möjligheter att få ett arbete är gentemot andra personer 
som också söker samma arbeten du vill söka? 

o Arbetsmarknadens situation 
o Könsskillnader 
o Etniska skillnader (om undersökningsgrupp tillåter det.) 
o I jämförelse med studenter av andra utbildningar som också skall ut på 

arbetslivet samtidigt som du. 
 Gör du något aktivt nu för att hitta ett jobb som du vill ha? För att förbättra 

chanserna? 

  


