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Sammanfattning 
 

Studien syftade till att undersöka hur psykologer upplever skapandet 

av sin profession under den praktiska tjänstgöringsperioden. Vi 

använde oss av grundad teori som kvalitativ metod för datainsamling 

och databearbetning. Vi intervjuade 14 psykologer och fann ett antal 

centrala teman som var återkommande i intervjuberättelserna. Dessa 

handlade om hur sociala interaktioner med omgivningen påverkade 

den egna processen i att bli psykolog. Datamaterialet genererade en 

teori som visar hur psykologen under PTP-året är en del i ett möte 

och interaktion med organisation, erfarenheter, utveckling och den 

egna individen. Dessutom framkom en processmodell som påvisade 

fem processer som samverkar under PTP-året. Dessa processer är 

reflektionsprocess, känsloprocess, yrkesrollprocess, lärandeprocess 

samt yrkesidentitetsprocess. Slutligen använde vi oss av 

respondentvalidering för att kvalitetssäkra de upptäckta fynden.  
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Abstract 
 
The aim of this study was to investigate how psychologists 
experience the creation of their profession during the first year of 
practice. We used “Grounded Theory” as research method. We 
interviewed 14 psychologists and found some central themes which 
were frequently described. The material from the interviews let us 
know that the social interaction with others had an effect on their own 
processes in becoming a psychologist. The material generated a 
theory that shows how the psychologist, during the first year of 
practice, is part in a meeting and an interaction with organization, 
experiences, professional development and the individual person. We 
also exposed a process model that revealed five processes that interact 
during the first year of practice. These processes were a reflection 
process, an emotional process, a professional role process, a learning 
process and a professional identity process. Finally, we used the 
quality assessment method of respondent validation to confirm the 
findings discovered.  
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Att skapa en psykolog 

När fem års studier på psykologprogrammet närmade sig sitt slut och ett praktiskt 

tjänstgöringsår låg framför oss gjorde det kommande yrkeslivet sig allt mer påmint. Med en 

termin kvar som student väcktes funderingar som handlade om när och på vilket sätt vi 

psykologstudenter egentligen blir psykologer. Har vi redan påbörjat skapandet av en roll och 

en identitet som psykolog någon gång under dessa fem år, sker skapandet under PTP1-året 

eller är det först efter flera år som verksamma vi blir psykologer ”på riktigt”? Vad händer 

med den nyexaminerade studenten under tidsperioden mellan studier och legitimation? Vi 

ville undersöka psykologers upplevelse av detta skapande och vi var framförallt intresserade 

av att veta mer om själva PTP-året och vad som händer med psykologen under detta år, 

eftersom PTP-året ligger som en förbindelse mellan utbildning och arbetsliv.  

Professionen psykolog 

En profession är en yrkesgrupp som utför en särskild typ av expertarbete. Detta arbete ska 

vara yrkesutövarens huvudsakliga sysselsättning och ska utgöra grunden för hennes 

försörjning. För gemene man är yrke och profession synonymer. Inom det 

samhällsvetenskapliga fältet snävas begreppet in och innefattar i första hand akademiska 

yrken (Nationalencyklopedin, 2012). För att kallas en profession ska det finnas en 

sammanslutning eller intresseorganisation för yrket och etiska principer som utövaren skall 

följa. Genom att utövaren innehar en expertkunskap följer en autonomi i yrkesutövandet 

(föreläsning av H. Nyman, ordf. i Specialistrådet Psykologförbundet, Örebro universitet den 

9 maj 2012; Nyman, 2012) både i förhållande till organisationen och till klienten 

(Malmström, 2005). Medlemmar tillhörande en profession måste även uppföra sig på ett sätt 

som är lämpligt och värdigt professionen (Jonnergård, Funck & Wolmersjö, 2008). 

                                                
1 PTP Praktisk tjänstgöring för psykologer 
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Psykologprofessionen är ett relativt ungt yrke. Psykologförbundet startade år 1955 

och psykologprogrammet kom 1982 att bli en sammanhängande utbildning på 5 år 

(föreläsning av H. Nyman, ordf. i Specialistrådet Psykologförbundet, Örebro universitet den 

9 maj 2012). En psykolog är en person som arbetar med människor utifrån ett psykologiskt 

perspektiv. Psykologen kan arbeta med enskilda individer, med grupper samt hela 

organisationer. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av behandling, psykologisk 

utredning, bedömning, handledning, rådgivning, förebyggande insatser och konsultation 

(Arbetsförmedlingen, 2012). Psykologer i Sverige antog i slutet av 80-talet etiska principer 

som då var gemensamma för alla psykologer i de nordiska länderna (Øvreeide, 2003). Idag är 

de etiska principerna gemensamma för samtliga europeiska psykologförbund. De fyra 

huvudprinciperna handlar om respekt för individens rättigheter och värdighet, ansvar, 

yrkesmässig kompetens samt yrkesmässig integritet.  

Psykologprogrammet är en 5-årig generalistutbildning (300 hp) som leder fram till 

psykologexamen. Utbildningens inriktning och profilering vid de olika lärosätena skiljer sig 

åt vad gäller upplägg och psykoterapeutiskt perspektiv. År 2012 ges psykologprogrammet vid 

10 lärosäten i Sverige (Psykologförbundet, 2012a). Efter psykologexamen väntar ett år av 

praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP), och därefter kan psykologen ansöka om sin 

legitimation hos Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2012a). Inom hälso- och sjukvården är 

legitimationen ett bevis på att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn och att denne har 

lämplig kompetens för att utöva yrket. Titeln psykolog är skyddad inom hälso- och 

sjukvården. Det innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog utan att inneha en 

psykologexamen (Psykologförbundet, 2012b). Vid fällande dom vid brott mot titelskyddet 

utdöms böter (SFS 2010:659 § 5, kap. 10).  
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Praktisk tjänstgöring för psykologer 

Legitimation för psykologer infördes 1978 för att bevisa och garantera att en psykolog har 

tillräckligt god kunskap och kompetens samt att den innehar personliga egenskaper som är 

lämpliga för yrket (Jonnergård, Funck & Wolmesjö, 2008). Praktisk tjänstgöring för 

psykologer har existerat sedan legitimationen infördes och kan fullgöras i både offentlig och 

privat verksamhet (föreläsning av H. Hussein, ordförande i Studeranderådet 

Psykologförbundet, Örebro universitet den 9 maj 2012). Syftet med PTP-året är att 

psykologen skall påbörja att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och att den 

professionella identiteten skall ges möjlighet att utvecklas. Under detta år ska psykologarbete 

utföras under handledning och skapa förutsättningar för självständigt psykologarbete. Denna 

tjänst skall utföras på minst halvtid och kan förläggas på flera arbetsplatser, dock ska minst 4 

månader vara utförd hos samma arbetsgivare (Psykologförbundet, 2009). I 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), kap. 6, stadgas att hälso- och sjukvårdspersonalen 

(här: PTP-psykologen) innehar ett eget yrkesansvar, som innebär att yrkesutövningen sker ”i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Yrkesansvaret gäller både hur 

yrkesutövningen utförs och att yrkesutövningen sker när det är fordrat. PTP-psykologen 

arbetar under eget yrkesansvar på en tjänst som inrättats för psykologarbete.  

Vid PTP-tjänstens inledning skall en genomgång av organisationen erbjudas samt 

information om det fackliga systemet på arbetsplatsen tillhandahållas. Under det första 

halvåret skall det ske en upptrappning av dels arbetsmängd och belastning, men också av 

professionaliseringen. Psykologen skall ges möjlighet att komma in i rollen, lära sig rutiner 

och samla kunskap om den patientgrupp eller kundkrets som hon i arbetet ska möta. Under 

andra halvåret skall en fördjupning av arbetet ske. Större vikt skall läggas vid övrigt 

psykologarbete som beskrivs nedan. PTP-psykologen skall även ges möjlighet att bredda sina 

perspektiv genom auskultation och studiebesök (Jönköpings Läns Landsting, 2011). 
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Handledningen är en grundläggande faktor under PTP-tjänsten. Möjlighet till handledning 

ska finnas minst en timme per vecka och handledaren måste ha varit legitimerad i minst tre 

år. Handledaren skall kontinuerligt stödja och vägleda PTP-psykologen i dennes utveckling. 

PTP-psykologen, handledaren och enhetschefen skall tillsammans utforma en 

tjänstgöringsplan som sedan kontinuerligt utvärderas och justeras vid behov 

(Psykologförbundet, 2009).  

PTP-året skall även innefatta hälften individriktat psykologiskt arbete med utredning 

och behandling, en fjärdedel övrigt psykologiskt arbete med t.ex. utredning av grupp eller 

organisation, förebyggande arbete eller handledning samt en fjärdedel valfritt av antingen 

individriktat arbete eller övrigt psykologiskt arbete. En PTP-tjänst bör kännetecknas av en 

omsorgsfull introduktion och en trygghet i anställningen. Tjänsten kräver en god struktur och 

ett välorganiserat upplägg samt en bra handledning (Psykologförbundet, 2009). PTP-tjänsten 

är dock inte ett utbildningsår, utan skall fungera som en helt vanlig psykologtjänst med 

extratid för reflektion (föreläsning av B. Eriksson, studierektor på Örebro läns landsting, 

Örebro universitet den 9 maj 2012). 

Professionell utveckling 

Professionell utveckling är en kontinuerlig process som inte kan beskrivas genom att 

presentera en bestämd definition (Jonnergård, Funck & Wolmesjö, 2008). Den professionella 

utvecklingsprocessen handlar bland annat om att utveckla en problemlösningsförmåga, att 

utveckla en förmåga att kunna utvärdera och utveckla sitt eget arbete samt att utveckla sin 

förmåga att fatta rationella och välmotiverade beslut. Dessutom innebär en professionell 

utvecklingsprocess att kunna hantera förbindelsen mellan teori och praktik. Parallellt med den 

professionella utvecklingen ökar det professionella reflekterandet. Detta innebär att förmågan 

till metakognition och abstrakt tänkande ökar, dvs. förmågan att reflektera över sitt tänkande 

växer och förmågan att kunna inta ett ovanifrån perspektiv där psykologen kan blicka ned och 
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förklara den aktuella situationen utifrån ett nytt perspektiv. Förmågan innebär även att 

individen kan omsätta och förmedla sina reflektioner i praktiken, vilket bidrar med mer 

förståelse och kunskap för situationen. Det rör sig följaktligen om en induktiv-deduktiv 

process. Den professionella utvecklingen handlar om att införskaffa professionell kompetens. 

Forslund (1993) delar upp professionell kompetens i sju komponenter. De fyra första är att ha 

kännedom om verksamhetens mål, att komma till insikt om sin yrkesmoral, sina etiska 

ställningstaganden och värderingar, att fördjupa sig i den teorigrund som är relevant för yrket 

samt att välja metoder och tekniker som är relevanta för arbetsuppgifterna. Den femte 

komponenten handlar om att skapa en yrkesidentitet, eller låta en personlig profil uppstå, 

utifrån de ovan nämnda komponenterna. Den sjätte komponenten, den personliga profilen, 

yrkesidentiteten, bildar underlag för de beslut som tas i specifika professionella situationer. 

Den sjunde komponenten står för utvärdering, att fortlöpande kritiskt granska vad som 

fungerar och vad som bör förändras.  

Yrkesidentitet 

Den sociala identiteten handlar om att individen identifierar sig med andra, kategoriserar in 

sig själv och finner en gruppidentitet inom olika sfärer i livet. Ett sätt att beskriva människors 

yrkesidentitetsskapande är att inrikta undersökningen på en identitetsprocess i relation till 

professionen (Lindgren, Packendorff & Wåhlin, 2001). I mitten av 50-talet börjar litteraturen 

för första gången att benämna och diskutera yrkesidentitetsbegreppet (Pingel & Robertson, 

1998). Individer kan tillhöra flera sociala grupper, t.ex. könsrelaterade grupper, 

professionsgrupper samt grupper utefter social klass och etnicitet. Vissa av dessa sociala 

grupper kan internaliseras som en del i individens självkoncept. Yrkesidentitet är en av dessa 

grupper som kan internaliseras. Yrkesidentiteten är inte något konstant. Den interagerar med 

andra aspekter i ens sociala identitet som varierar med ålder och livsförhållanden (Bennett, 

2004). Ekstein och Wallerstein (1972) förklarar att yrkesidentifikationen uppstår redan under 
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utbildningens gång. Personer med lång yrkesutbildning identifierar sig lättare med sitt yrke 

och hämtar sin största tillfredsställelse i utövandet av yrket. Yrkesidentitet uppkommer som 

ett samspel mellan det tilldelade och det upplevda (Pingel & Robertsson, 1998). När personen 

identifieras som en utövare av yrket av omvärlden så uppstår yrkesidentiteten genom en inre 

process. När samhället erkänner personen som tillhörande en viss yrkeskår och individen 

reflekterar över sin inre erfarenhet skapas yrkesidentiteten. Yrkesidentiteten är en process där 

personen ständigt reflekterar över och identifierar sig med sin utvecklingsprocess och 

verksamhet (Ekstein & Wallerstein, 1972). Identiteten hör ihop med självupplevelsen och när 

individen blir bekräftad av personer hon respekterar befästs identiteten. Att inneha 

yrkesidentitet är att inneha en medveten ståndpunkt till sig själv i ett yrkessammanhang, 

individen har en uppfattning om vad hon vet, kan och vill (Petersson & Vahlne, 1997). 

Yrkesidentitet är ett komplext begrepp som inbegriper många faktorer. Yrkesidentitet kan 

beskrivas genom att redogöra för hur individen ser sig själv som yrkesmänniska, vilka 

uppgifter hon ska utföra, vad hon anser vara viktigt i yrket och alltså vilka faktorer hon 

värderar högt eller lågt, vilka attityder hon har till det egna yrket samt vilken slags roll hon tar 

inom den egna yrkeskåren (Psykologiguiden, 2012). Rigné (2002) menar att professionell 

identitet är någonting som riktar sig utåt i förhållande till andra. Identiteten inbegriper en bild 

av vad en psykolog är, och hur hon beter sig mot omvärlden. Yrkesidentitet kan också 

förklaras vara uppmärksamhet mot den formella uppgiften personen tilldelats och den 

uppfattning hon har om hur arbetet bäst ska utföras, knuten till förmågan hos den enskilde 

och till mellanmänskliga processer (Pingel & Robertsson, 1998). 

Forskningsläge  

För andra professioner, exempelvis sjuksköterskor, är den tidigare forskningen avseende 

skapandet av en profession relativt omfattande. Under litteratursökningen hittades även en 

ansenlig mängd allmän forskning kring yrkesidentitet, organisationsbaserad identitet, 
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övergång från studier till arbetsliv och professionell utveckling. Vid genomgången 

påträffades få relevanta studier som specifikt behandlar psykologers professionella 

identitetsutveckling och professionella utveckling. Nedan ges en överblick över forskning 

som bedömdes relevant för föreliggande studie.  

Övergången från studier till arbetsliv 

Övergången från att vara student till att bli yrkesverksam har i studier beskrivits som en svår 

och problematisk tid för personen, speciellt när det handlar om övergången från en högre 

utbildning till yrkesliv (Graham & McKenzie, 1995, Kirpal, 2004, Perrone & Vickers, 2003). 

I en studie (Graham & McKenzie, 1995) som undersökte den första tiden i yrkeslivet, visade 

forskarna att studenten inför första arbetsdagen är upptagen av oro och tankar såsom ”är jag 

duktig nog”, ”kommer detta yrke passa mig” och ”har jag valt rätt?”. Detta kan i 

förlängningen leda till en osäkerhet hos individen och därför är de första dagarna på det nya 

arbetet viktiga. I likhet till detta visar annan forskning (Perrone & Vickers, 2003) att 

studenter går igenom en slags kulturell chock, de är dåligt förberedda för sina uppgifter och 

de krav som plötsligt möter dem i arbetslivet. De nyexaminerade studenterna går med känslor 

av osäkerhet och höga förväntningar på sig själva, vilket gör den första tiden i arbetslivet till 

en mödosam tid. Det finns även forskning (Graham & McKenzie, 1995; Kirpal, 2004; 

Perrone & Vickers, 2003) som visar att den tidigare utbildningen påverkar framtida trivsel på 

arbetsplatsen. Exempelvis kan de nyexaminerade studenterna utföra sitt arbete mer effektivt 

om de förbereds för arbetslivet under utbildningen. I en undersökning av Kirpal (2004) har 

författaren försökt förklara hur övergångsprocessen från studier till arbetsliv ser ut. 

Författaren menar att utvecklingen av en professionell identitet pågår under studietiden för att 

sedan följa med ut i arbetslivet. Utvecklingen under arbetslivet beskrivs som en samverkan 

mellan arbetsplatsen, arbetsuppgifter samt den enskildes värderingar och mål. Övergången 

från studier till arbetsliv, sammanliknas av Nyström, Abrandt-Dahlgren och Dahlgren (2008), 
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med att lämna en trygg gemenskap i en större grupp och placeras in i ett nytt liv med nya 

traditioner, förväntningar, regler, gränser och ramar.  

Att bli en profession 

Tidigare forskning (Almeer, 1999; Hershey, 2008; Klein, Bernard & Schermer, 2011) har 

undersökt vilka faktorer som påverkar när individen blir professionell. I en studie av Hershey 

(2008) undersöktes upplevelsen av att bli en professionell sjuksköterska från examen till 

arbetsliv. För att ”bli en profession” var bildandet av en yrkesidentitet essentiellt. Författaren 

fann fyra processer som medverkar till skapandet en yrkesidentitet, dessa var att införliva sig 

själv med sina tidigare erfarenheter och personlighetsdrag till utbildningsprogrammet, att lära 

sig bli en sjuksköterskestudent, att socialiseras in i den professionella sjuksköterskan roll 

samt att slutligen internalisera den professionella identiteten. Även Almeer (1999) undersökte 

skapandet av sjuksköterskor, och fann förklaringen i en grundläggande social process. Att bli 

sjuksköterska skedde enligt studien i tre steg. Det första steget handlar om att söka sig mot ett 

yrke som handlar om vård, att förhandla denna önskan med familjen, möta konflikt med 

familjen och samhället samt att hävda valfrihet. Det andra steget handlar om att genomföra 

sjuksköterskeutbildningen och slutligen erhålla examensbeviset. Det tredje steget innebär en 

övergång till yrket, vilken delas in i sex enskilda faser: att komma in i arbetsvärlden, att 

uppleva verkligheten, att återhämta sig från mötet med verkligheten, att identifiera hinder i 

arbetet, att bli överväldigad samt att nå resolution. De sjuksköterskor som inte kunde hantera 

de motgångar som uppkom fastnade i sin professionella utveckling och kunde inte komma 

vidare i sitt yrke. Andra forskare (Klein, Bernard & Schermer, 2011) studerade 

psykoterapeuter och undersökte om personliga egenskaper och pedagogiska erfarenheter var 

de faktorer som bäst förberedde ingången i att blir en profession. Studiens resultat visade att 

det viktigaste vid ingången i psykoterapeutprofessionen var personlig erfarenhet och 

möjligheten att utnyttja den kunskap som redan fanns i organisationen. Handledning, 
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insamling av erfarenhet och kontinuerlig uppdatering av forskning påverkade terapeutens 

professionella utveckling positivt. 

Organisationens identitet 

Whetten (1998) utforskar organisationsbaserade identiteter på en övergripande nivå, istället 

för att enskilt fokusera på en nivå, såsom antingen individ-, grupp- eller organisationsnivå. 

Författaren menar att organisationer förändras över tid och att även identiteten förändras med 

organisationen parallellt. Dessutom menar författaren att organisationsidentitet är kopplad till 

affekter och emotioner. Oberoende om diskursen förs angående individuell- eller 

organisatorisk identitet, så är identiteterna processberoende. Whetten jämför vidare 

organisatorisk identitet med en lök, d.v.s. att de båda består av flera lager. Ytterligare en 

studie av samma författare (Whetten, 2006) undersökte organisationsbaserade identiteter. 

Författaren studerar organisatorisk identitet samt individuell identitet och undersöker 

parallella funktioner. Whetten strävar mot att begreppet organisatorisk identitet ska kunna 

särskiljas från begrepp som exempelvis organisationskultur. Genom samtalsanalys 

undersökte Djordjilovic (2012) hur gruppidentitet konstrueras mellan två personer. Studien 

visar att det konstrueras en implicit gruppidentitet. Denna gruppidentitet byggde enligt 

författaren på faktorerna yttranderätt och samarbete gentemot varandra samt kunskap och 

ansvar. En annan studie utförd av Ran och Golden (2011) diskuterar den sociala 

konstruktionen av organisatorisk identitet. Författarna gör en uppdelning mellan två 

identitetsskapande processer: den språkliga och den sociala konstruktionen. De menar att 

organisatorisk identitetskonstruktion är en process som drivs av organisationens förhållande 

till interna faktorer och yttre miljömässiga faktorer samt till miljömässiga förändringar och 

institutionella fält. Organisationer bygger sin identitet avsiktligt och målmedvetet i 

förhållande till samtliga interna och externa faktorer organisationen berörs av.  
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Professionell utveckling  

Enligt Nyström (2009b) kan professionell utveckling liknas vid en dynamisk läroprocess. 

Denna läroprocess inrymmer enligt författaren en reflekterande individ, en social gemenskap 

samt en samverkan mellan olika sfärer i livet. Den professionella utvecklingen påverkas av 

olika faktorer såsom den tidigare pedagogiska utformningen individen tillägnat sig under 

studietiden, utvecklingen av yrkesidentitet, mötet med en ny professionell gemenskap, 

genusperspektiv samt viktiga sfärer i ens liv. Denna utveckling är en väg som förändras över 

tiden, som kombinerar erfarenheter från studietiden med förhoppningar för framtiden. Vidare 

menar författaren att denna utveckling till att bli en professionell är ett viktigt steg i en 

människas liv. Under samma period som individen ska ut i arbetslivet för första gången, sker 

många andra förändringar i andra livssfärer parallellt och detta påverkar individen på många 

olika sätt. Dessa förändringar som sker kan ge svårigheter för personen, och författaren 

menar att det skulle underlätta om detta erkändes och bistods av lärare och arbetsgivare. En 

annan undersökning (Nyström, Abrandt-Dahlgren, & Dahlgren, 2008) hävdar att studenternas 

professionella utveckling inte följer en tidsmässig och logisk ordning utan att utvecklingen 

sker i varierande ordning och vid olika tidpunkter efter examen. Dessa resultat, hävdar 

författarna vidare, stödjer livslångt lärande samt visar på behov av flexibilitet hos de 

anställda. 

Yrkesidentitetsskapande och utveckling 

Kirpal (2004) har visat att en individs skapande och utveckling av yrkesidentitet är en 

komplex process med samverkan mellan personliga inre resurser och begränsningar samt 

strukturella villkor. Yrkesidentiteten kan förändras och justeras under hela arbetslivet. 

Författaren upptäckte en förändring i yrkesidentitetsskapandet. Individer förväntas allt mer 

utarbeta en proaktiv arbetsattityd baserad på multiskilling och flexibilitet. Detta innebär att ett 

nytt behov framkommit som handlar om att utveckla komplexa, flexibla och 
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flerdimensionella yrkesidentiteter som kontinuerligt kan anpassas till kraven på förändring. 

Författaren menar att det är skillnad mellan förr och nu, med avseenden på stabilitet och 

kontinutet för den anställde. Förr var det företagen och organisationerna som tillhandahöll 

detta sina anställda genom t.ex. anställningskontrakt. Nu menar författaren att detta läggs 

över på individen och att denne måste konstruera stabiliteten själv, att ansvaret på senare tid 

har överförts från företaget till individen. Ytterligare en studie (Ibarra, 1999) avhandlar en 

aspekt gällande yrkesidentitet. Författaren redogör för en inställning till yrkesidentitet som 

något som formas över tid och är beroende av olika erfarenheter och meningsfull feedback, 

insikt i talanger och värderingar. Professionell identitet definieras som relativ stabil och 

varaktig och därför är yrkesidentitet mer anpassningsbar och föränderlig i början av en 

karriär. Författaren använder begreppet ”möjliga själv” som ett sätt att förklara hur den 

professionella identiteten tolkas och utvärderas. Möjliga själv kopplat till yrkesidentitet är 

egenskaper personen vill bli tillskriven och egenskaper som tillkommer med erfarenhet. Den 

formas utifrån erfarenhet och kan innefatta individens självuppfattning, upplevelser av 

tänkbara rollmodeller och tidigare erfarenheter. Nyström (2009a) lyfter fram formandet av 

yrkesidentitet som en uppsättning dynamiska relationer som omfattar flera aspekter av en 

individs identitet i ett livslångt lärande. Genom samverkan mellan personliga och sociala krav 

utvecklas det professionella identitetsskapandet under hela arbetslivet. Formandet av 

yrkesidentiteten tolkas som en förändring, från ett individuellt till ett mer relationellt sätt att 

resonera kring sitt yrke. Under arbetslivet så formas den professionella identiteten, genom att 

exempelvis prioritera och exkludera olika sfärer i sitt liv. Professionell utveckling är en del i 

att behålla balans och samspel i hela livssituationen. Rumens (2009) undersökte 

yrkesidentitet ifrån ett annorlunda perspektiv. Genom intervjuer med 10 homosexuella män 

undersökte författarna varierande aspekter angående förståelsen om vad det innebär att 

inneha en professionell identitet. De resonerade kring olika miljöer som påverkade männen 
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på olika sätt och drog slutsatsen att formandet av en professionell identitet handlar om en 

process präglad av kamp och förhandling. 

Professionell utveckling och yrkesidentitet hos psykologer och/eller psykoterapeuter 

Tidigare forskning (Lorentzen, Rønnestad & Orlinsky, 2011) har undersökt hur 

psykoterapeuter med olika grundutbildning upplevde utvecklingen av deras professionalitet 

och yrkesidentitet. I studien deltog 2500 psykiatriker och psykologer genom att delta i en 

enkätundersökning. Den marginella skillnad som upptäcktes mellan de båda professionerna 

berodde på erfarenheter såsom utbildning och institutionella förhållanden. På det stora hela 

hade dock grundutbildningen lågt inflytande på upplevd utveckling av yrkesidentitet och 

professionell utveckling. Författarna drog slutsatsen att andra terapeutkvaliteter såsom 

personliga egenskaper påverkar de professionella processerna i högre grad. Andra forskare 

(Carlsson, Norberg, Sandell & Schubert, 2010) ville undersöka utvecklingen av 

psykoterapeuters professionella utveckling under utbildning och de första åren in i arbetslivet. 

Genom intervjuer med 18 personer fick forskarna fram kärnkategorin ”söka erkännande”. 

Deltagarnas ambition under studierna var att nå hög status, de ville inneha en professionell 

identitet som psykoterapeuter och att ta emot formella och samhälleliga godkännanden. Efter 

utbildningen upplevde deltagarna att de nått erkännande och nått en frihetskänsla eftersom de 

fick använda sin egen förmåga och bedömning. Forskarna menade att den professionella 

identiteten skapas av attityder, värderingar och idéer som individen förfogar över. 

Sammanfattningsvis handlar den professionella utvecklingen om erfarenhet och utbildning. 

Den första perioden i skapandet av psykoterapeuten genomsyras av oro och prestationsångest 

med stor del utbildning och handledning enligt Fried (1991). Genom en fallstudie redogjorde 

författaren om hur skapandet av psykoterapeuten kan se ut och menade att genom 

vidareutbildning och erfarenhetsinsamling får psykoterapeuten större självkännedom vilket 

kan bidra till att skingra känslor av prestationsångest. En annan artikel skriven av psykologen 
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Athanasiades (2008) beskrev yrkesidentitet från en ovanlig synvinkel. Psykologen redogör i 

denna artikel för sin egen identitet som rådgivande psykolog, där hon diskuterar sitt 

personliga liv, arbete och utbildning. Hon menar att det finns tre separata men integrerade 

identiteter hos henne; feminismidentitet, yrkesverksam identitet samt en forskaridentitet. 

Dessa tre identiteter samverkar för att kontinuerligt förbättra hennes yrkesidentitet.  

Definiering och distinktion av olika begrepp 

Under arbetet med denna uppsats påträffades flera begrepp som vid en första anblick kan 

uppfattas som synonymer för samma företeelse. För att underlätta den kommande läsningen 

görs här en definiering och distinktion kring vad författarna till föreliggande studie menar när 

vissa betydelsefulla begrepp används.  

Först och främst förklaras begreppet ”att bli en profession”. Vid användning av detta 

begrepp avses hela den process det innebär att gå från att inte vara en psykolog till att vara en 

psykolog, följaktligen hela förloppet som det innebär att bli någonting nytt kopplat till sin nya 

profession. Att bli en profession kan definitionsmässigt lätt misstas som synonym till att vara 

en professionell. Vid användning av konceptet ”att vara professionell psykolog” betyder det 

att psykologen är duktig, kunnig och yrkesmässig i sitt utövande.  

En viktig komponent i att bli en profession är professionell utveckling. När det talas 

om professionell utveckling menas den process där individen utvecklas och förbättras i sitt 

yrke. Olika författare beskriver denna utveckling med hjälp av olika teorier och modeller, 

beroende på bland annat vilken profession studien handlar om och vilken utgångspunkt 

författaren har. Något som är gemensamt för de flesta beskrivningar av professionell 

utveckling är dock att yrkesidentitetsutveckling är en av de faktorer som påverkar och 

påverkas av professionell utveckling.  

Vidare definieras yrkesidentitet och professionell identitet. Med yrkesidentitet åsyftas 

vem jag är och ser mig som i ett yrkessammanhang, att inneha en uppfattning om vad jag vet, 
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kan och vill relaterat till mitt yrke. Identiteten hör ihop med självupplevelsen och handlar om 

att skapa en identitet i ett yrkessammanhang som blir en ny del i hela ens identitet. 

Yrkesidentitet syftar till en beskrivning av individen och en professionell identitet är 

synonym till yrkesidentitet men syftar till att beskriva professionens kollektiva identitet. 

 Vid användande av begreppet yrkesroll åsyftas vilken funktion ett yrke har, de 

konkreta uppgifter en professionell inom en profession ska utföra, hur uppgifterna ska utföras 

på ett yrkesmässigt sätt, de förväntningar den professionelle möts av och vilken slags 

kompetens som efterfrågas inom professionen. Begreppet profession syftar till en kollektiv 

beskrivning. Den professionella beskriver företeelsen på individnivå.  

När begreppen psykolog, individ och människa används i allmän mening har 

författarna till föreliggande studie valt att använda den feminina formen på det personliga 

pronomenet för att underlätta textens läsbarhet. Begreppet PTP-år används med det 

underförstådda antagandet att psykologen arbetar heltid, och vi är samtidigt medvetna om att 

det finns psykologer som gör sin PTP-tjänst på deltid. 

Grundad teori 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis metodvalet i relation till studiens syfte. Därefter 

följer en kort introduktion av metoden samt en redogörelse över metodens 

vetenskapsteoretiska bas.  

Val av metod 

När intresse för ett ämne väckts och man står inför att utforma en undersökning, finns det 

flera vetenskapliga metoder att välja bland. Metoden ska väljas utifrån undersökningens 

syfte, vilken slags information som är intressant att erhålla, hur den informationen ska 

insamlas samt hur informationen ska analyseras (Kazdin, 2010). Kvalitativ metod möjliggör 

att undersöka ett fenomen eller skeende genom att beskriva det istället för att mäta det 

(Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). Under inledningen presenterades författarnas intresse 



ATT SKAPA EN PSYKOLOG  [19] 
 
 

 
 

för att undersöka psykologens upplevelse av resan från psykologexamen till legitimation. När 

ett outforskat område som detta ska studeras och när studien avser att undersöka generella 

skeenden och inte specifika individer bör metoden grundad teori (Grounded Theory/GT) 

övervägas att användas. GT är särskilt passande då man vill utforska mellanmänskliga 

interaktioner och deras betydelser, skapa nya teorier samt grunda nya idéer (Guvå & 

Hylander, 2003). I studien har intervju som datainsamlingsmetod använts eftersom att detta är 

ett adekvat sätt att undersöka upplevelser på (Langemar, 2008). Intervjumetoden används 

frekvent av den yrkesverksamme psykologen. Trots detta används intervjumetoden inte lika 

ofta inom psykologiforskningen (Svensson & Starrin, 1996).  

Introduktion till grundad teori  

Att använda grundad teori som forskningsmetod kan liknas vid att vara en upptäcktsresande 

som ger sig in i ett outforskat område och letar förutsättningslöst efter intressanta processer 

och företeelser (Guvå & Hylander, 2003). GT introducerades 1967 och sedan dess har 

metoden genomgått en avsevärd utveckling. Något som fortfarande genomsyrar metoden är 

att den är tänkt att ge inspiration till att våga upptäcka något nytt. Metoden har tappat 

poängen den dag den blir en regelstyrd manual (Svensson & Starrin, 1996). Grundad teori 

skiljer sig från de traditionella metoderna, genom att vara ett teorigenererande 

forskningsperspektiv med både deduktiv och induktiv ansats. Hartman (2001) benämner 

tillvägagångssättet som ”… en induktiv metod där det förs in deduktiva element”. GT:s fokus 

är att belysa interaktiva processer i sociala sammanhang och dess syfte är att generera teorier 

som kan ge nya förklaringar samt öka förståelsen för grundläggande sociala processer, 

mellanmänskliga interaktioner och deras betydelser (Guvå & Hylander, 2003). Det är 

generella skeenden som utforskas och undersöks. Det är inte enskilda individer som GT-

forskaren är intresserad av, utan att förklara undersökta skeenden ifrån ett 

ovanifrånperspektiv (Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). 
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Grundarna av GT heter Anselm Strauss och Barney Glaser. På 60-talet influerades de 

av det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism. De påbörjade ett samarbete där 

resultatet blev upptäckten av grundad teori 1969. GT var menat som en metod där människor 

själva får beskriva och attribuera sig sin egen verklighet. Strauss och Glaser gick efter några 

år skilda vägar och fortsatte att utveckla GT åt olika riktningar. Glaser hävdar till exempel att 

teorin framträder medan Strauss säger att den konstrueras. Glaser menar även att det är 

forskaren som äger teorin och har rätt att tolka och förklara sina data, medan Strauss ger en 

detaljerad manual till hur data skall tolkas (Guvå & Hylander, 2003). Andra skillnader som 

uppstod i metoden då Strauss och Glaser gick skilda vägar är att Strauss talar om 

generaliserbarhet, vilket inte helt kan appliceras på en grundad teori, enligt Glaser, eftersom 

teorin då måste undersökas på nya domäner och då, enligt definition, blir en ny grundad teori. 

Flera skillnader finns när det gäller vad forskaren ska göra var i processen av kodning. Glaser 

påstår att indikatorer och egenskaper måste framträda först och att kärnvariabeln måste 

framkomma innan forskaren kan börja utläsa relationer dem emellan. Glaser hävdar även att 

teori ska växa ur data tills mättnad sker, och att verifiering inte kan ske inom ramen för 

samma projekt. Verifiering ska istället ske senare av andra forskare.  

Till skillnad från både den deduktiva och den induktiva traditionen motsätter sig GT 

att från början skapa en hypotes, formulera ett forskningsproblem eller att utgå från ett redan 

begreppsligt system. Datainsamlingen ska inledas utan intentioner kring vilka data man 

behöver (Hartman, 2001). GT kan generera både substantiell och formell teori. Substantiell 

teori behandlar ett avgränsat empiriskt område och formell teori behandlar ett 

begreppsmässigt område. Distinktionen däremellan är en fråga om lägre eller högre grad av 

generaliseringsnivå (Svensson & Starrin, 1996).  
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Vetenskapsteoretisk bas  

Grundad teori har sin grund i pragmatism och symbolisk interaktionism. Pragmatism är en 

filosofi uppkommen runt slutet av 1800-talet, skapad av Charles Pierce, William James och 

John Dewey. Enligt pragmatismen är den mänskliga erfarenheten utgångspunkt för all 

kunskap. Genom deltagande, och inte genom att åskåda, skaffar sig människan kunskap. 

Människor är en del av världen som de delar med andra och världen uppstår genom handling 

och interaktion med andra. Det enda som anses vara sant är det praktiskt användbara. 

Pragmatism är ett försök att finna sanning i de mänskliga handlingarna och dess praktiska 

konsekvenser (Guvå & Hylander, 2003). Pragmatism handlar om att verkligheten inte 

existerar som given, utan skapas av människor (Hartman, 2011).  

Begreppet symbolisk interaktionism (SI) myntades av Herbert Blumer 1937. 

Skapandet av begreppet började i en strävan att undersöka verkligheten, med bland andra 

George Herbert Mead i spetsen. SI strävar efter att tolka verkligheten genom att förklara 

processer i sociala grupper (Guvå & Hylander, 2003). Symbolisk interaktionism som begrepp 

används för att namnge ett relativt tydligt tillvägagångssätt för studier av grupper eller 

mänskliga beteenden (Blumer, 1986). SI utgår från tre grundläggande premisser. 1. 

Människors handlingar kan förstås utifrån den mening händelser har för dem. 2. Meningen 

som tillskrivs händelsen har sin uppkomst ur social interaktion. 3. I mötet med andra 

modifieras innebörden av meningen. 

Enligt Mead (1976) påbörjas förvandlingen från biologisk individ till en medveten 

individ genom språkets medverkan. Det är genom sociala processer som den biologiska 

individen skapar ett medvetande och omvärlden kan inte förklaras på något annat sätt än 

genom våra förnimmelser. Allt i världen har en egen karaktär och kan aldrig förklaras med 

endast de beståndsdelar den är gjord av eftersom helheten är så mycket mer än dess delar. 

Mead förklarar att medvetandet är en uppsättning egenskaper, dessa egenskaper är i sin tur 
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beroende av relationen mellan ett ting och en organism. Relationen mellan individen och 

omgivningen skapar medvetandet. Genom ens eget handlande, som framkallar andras 

respons, exempelvis gester, väcker man de andras attityd i sig själv. Språket ses som en 

process och är uppbyggt av signifikanta symboler. Språket blir således en uppsättning gester 

som individen använder sig av, som kan framkalla responser hos andra. Människans förmåga 

till tänkande är alltså formad av social interaktion (Hartman, 2001). Symbolisk interaktionism 

har två användningsområden, dels kan den användas som ett teoretiskt perspektiv för att 

förklara och förstå mellanmänskligt samspel i termer av beteenden och känslor och dels som 

grund inom socialpsykologin för att undersöka socialisationsprocesser (Trost & Levin, 2010).  

Trost och Levin (2010) ser SI ur ett annat perspektiv. De menar att perspektivet vilar 

på fem hörnstenar: definitionen av situationen, att all interaktion är social, att människor 

interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi finns i nuet. Individens 

definition av situationen är hennes upplevelse och tolkning av verkligheten och den påverkar 

och bestämmer hennes beteende. Då definitionen för situationen hela tiden varseblivs och 

omtolkas på nytt är den i ständig förändring och det ger oss möjlighet att förändra vår 

uppfattning och bete oss på ett nytt sätt. Ibland sker förändringen så långsamt att vi luras att 

tro att definitionen av situationen är statisk. All interaktion är social genom att den sker i 

relation till andra människor både direkt i mötet med andra och indirekt genom att individens 

tänkande har formats av samspelet med andra. I interaktionen använder människor både det 

verbala språket och kroppsspråket. Båda språken bygger på symboler som bär mening och 

betydelse som har en individuell komponent och en gemensam komponent för det sociala 

sammanhanget. När människor inte förstår varandras symboler uppstår lätt 

kommunikationsproblem och risken för missförstånd ökar. SI ser människan som aktiv, som 

en handlande varelse vars beteende är orienterat mot framtiden. Vi väljer vårt beteende 

utifrån vår definition på situationen och vår förutsägelse av andras tolkning av vårt beteende 
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och hur vi tror att vi kommer att varsebli deras respons på vårt beteende. Människan existerar 

i nuet och det är i nuet allt händer. Vi har med oss erfarenheter och lärdomar från ”dået” och 

med den kunskapen försöker vi förutsäga konsekvenserna för vårt nuvarande beteende i 

framtiden. Det är endast nu vi har handlingsutrymme att sammanbinda vårt historiska jag 

med vårt framtida jag. Vi är i en ständig process och utvecklingen sker i nuet genom att vi 

varseblir, tolkar och handlar i den situation vi befinner oss i (Trost & Levin, 2010). 

Ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande 

Ontologi är läran om hur världen är beskaffad och epistemologi är kunskapsteori, läran om 

kunskap. Olika forskare har uppfattat och beskrivit grundad teori som baserad på olika 

ontologiska och epistemologiska utgångspunkter, exempelvis postpositivistiska och 

konstruktivistiska. Den postpositivistiska synen på verkligheten menar att det inte finns 

någon objektiv verklighet som går att beskriva, verkligheten är inte gemensamt delad, 

verkligheten är komplex och den som observerar verkligheten kan inte heller riktigt särskiljas 

från verkligheten. Den konstruktivistiska kunskapsteorin säger att kunskap konstrueras och 

den kan inte ge en exakt skildring av verkligheten. Varje människa konstruerar sin egen 

subjektivt orienterade verklighet. Följaktligen finns det lika många verkligheter som det finns 

människor, eftersom verkligheten är helt konstruerad (Guvå & Hylander, 2003). 

I denna studie, ansluter vi oss delvis till både den konstruktivistiska och den 

postpositivistiska utgångspunkten, men framförallt utgår vi från symbolisk interaktionism. 

Symbolisk interaktionism är grunden för de ontologiska och epistemologiska 

ställningstaganden som görs i denna studie. Den enda verklighet som går att beskriva är 

således människors egen upplevelse av sin verklighet, och följaktligen blir det det mest 

ändamålsenliga sättet att beskriva dessa människors verklighet på, genom att fråga de 

människor som befinner sig i den verklighet studien fokuserar på. Vi antar även perspektivet 

att händelsers mening skapas utifrån och genom social interaktion.  
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Syfte 

Vid genomgång av tidigare forskning konstaterades att det finns en stor övervikt av studier 

som fokuserar på skapandet av en profession, yrkesidentitet, organisationsbaserad identitet, 

övergång från studier till arbetsliv och professionell utveckling för professioner generellt 

samt för exempelvis sjuksköterskor specifikt. Vid genomgången påträffades inga relevanta 

studier som specifikt behandlade ”att bli en psykolog”, psykologers professionella utveckling 

eller psykologers yrkesidentitetsutveckling.  

Något som är gemensamt för tidigare forskning är dock att det är svårt att dra absoluta 

skiljelinjer mellan att bli en profession, yrkesidentitetsutveckling samt professionell 

utveckling. Dessa faktorer tycks enligt tidigare forskning samverka i förklaringen i hur 

individen blir en professionell yrkesutövare.  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka psykologens subjektiva upplevelse av 

resan från psykologexamen till legitimation. Undersökningens syfte formulerades i följande 

frågeställning: 

– Hur upplever psykologen skapandet av sin egen professionsbildning under den 

praktiska tjänstgöringsperioden?  
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Metod 

I detta avsnitt presenteras tillämpningen av metoden med avseende på deltagare, 

intervjugenomförande samt databearbetningsprocedur. Avslutningsvis diskuteras studiens 

kvalitativa kvalitet och etiska överväganden.  

Deltagare  

Inom GT används en urvalsmetod för datainsamling som kallas teoretiskt urval (Guvå & 

Hylander, 2003). Vid användning av teoretiskt urval bevaras ett förutsättningslöst 

förhållningssätt till data under hela processen. Det ska hela tiden finnas möjlighet för 

forskaren att ändra vägriktning, när t.ex. ny data framkommer som inte passar med den 

framväxande modellen. Kunskap om den verklighet som ska beskrivas kan endast redogöras 

för genom att fråga de personer som befinner sig i det undersökta området. Det finns ingen 

objektiv sanning som går att söka bortom människans upplevelse om den. Fokus för det 

teoretiska urvalet är sociala skeenden och handlingar samt interaktiva processer snarare än 

individer och individrelaterade egenskaper. Det fyller ingen funktion att studera variabler 

som ålder och kön, om de inte kan relateras till ett specifikt huvudproblem hos de människor 

som ingår i det område som undersöks (Guvå & Hylander, 2003). En stor bredd på 

egenskaperna hos deltagarna stärker kvalitén i en GT-studie. Då forskaren finner 

gemensamma nämnare i deltagarnas upplevelser, trots att de representerar en stor spridning 

av egenskaper, talar detta för en hög kvalitet i studien (Hartman, 2001). Det finns även en 

etisk aspekt att överväga då identifierbarheten av enskilda personer ökar om alltför många 

individspecifika egenskaper beskrivs. Antalet informanter är 14 personer och dessa ingår i en 

särskild grupp, alla med samma utbildningsbakgrund och de flesta med samma utbildningsort 

och examensår. För att inte strida mot det forskningsetiska löftet om konfidentialitet 

(Andershed & Andershed, 2008), har vi valt att inte beskriva faktorer som kön, ålder, 

studieort, arbetsort och arbetsplats. Det som är ändamålsenligt att beskriva om deltagarna i 
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denna studie är deras grupptillhörighet som psykologer samt att de genomgår eller har 

nyligen genomgått PTP-tjänst. Det är även intressant att påvisa variationen av egenskaper 

som finns inom urvalsgruppen. Ett överblickbart sammandrag av variationen av egenskaper 

redovisas i en separat bilaga (se bilaga 1). Avsikten med att redovisa dessa är att ge läsaren en 

inblick i urvalets och datamaterialets yttre ramar. Kvalitativ forskning syftar till att undersöka 

ett fenomen och sedan förmedla resultatet på ett sätt som möjliggör att det utgör ett 

kunskapstillskott som blir praktiskt användbart för människor. Enligt Morse (2007) skall 

forskaren för att öka sannolikheten att finna ett giltigt resultat, rikta sitt urval till den 

population där det finns människor som kan berätta om fenomenet. De utvalda deltagarna 

behöver vara villiga att ställa upp som informanter och ha tidsmässig möjlighet till det, vara 

reflekterande och ha förmågan att verbalisera sina erfarenheter.  

För att medräknas som potentiell informant skulle man vid intervjuns tidpunkt vara 

psykolog. Initialt skickades förfrågan till PTP-psykologer som studerat vid Örebro 

Universitet och som författarna sedan tidigare var bekanta med. Under 

databearbetningsprocessen väcktes intresse för psykologer från andra lärosäten samt för 

legitimerade psykologer. Forskningsfrågan bör preciseras allt eftersom forskningsprocessen 

framskrider (Guvå & Hylander, 2003), och förändringar i det teoretiska urvalet minimeras 

och maximeras med tiden (Hartman, 2001). Minimering, att deltagaren ska vara psykolog är 

till för att etablera en bestämd mängd villkor. Maximering, att informanterna är av olika kön, 

tjänstgör på olika arbetsplatser, bor i olika städer och har tillägnat sig utbildning från olika 

universitet och psykologiska perspektiv, ökar möjligheten att samla in olika och varierande 

data (Hartman, 2001). Villkoret angående varifrån psykologen skulle ha tillägnat sig sin 

utbildning samt att psykologen under intervjuns tidpunkt skulle vara PTP-psykolog, 

förändrades under processen ifrån att vara ett minimeringsvillkor till ett maximeringsvillkor. 

Detta på grund av att intresse väcktes för att se om våra data var beroende av utbildningsort, 
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eller om även informanter från andra utbildningsorter höll sig inom de teman som dittills 

framkommit.  

Totalt tillfrågades 17 personer att medverka i vår undersökning som informant vid en 

intervju. De potentiella informanterna tillfrågades antingen genom e-post, telefonkontakt eller 

Facebook2. De potentiella informanterna informerades, allt eftersom de tillfrågades, om att 

anledningen till intervjun var ett examensarbete och intresse fanns för att samla information 

angående deras PTP-tjänst. Information kring de olika alternativen för hur intervjun skulle 

genomföras delgavs även. Då intervjun var möjlig att utföra vid ett fysiskt möte gjordes detta, 

i andra hand skedde intervjuerna via Skype3 och slutligen erbjöds telefon som 

datainsamlingsmetod. Undersökningsledarna valde aldrig bort potentiella informanter på 

grund av någon specifik egenskap eller något tekniskt tillkortakommande, som t.ex. att de 

saknade tillgång till Skype eller MSN4 (Langemar, 2008).  

14 av 17 tillfrågade anmälde intresse till att vara med i undersökningen. De skickades 

då ett mer detaljerat informationsbrev (se bilaga 2), som de fick tillfälle att läsa igenom innan 

de gav ett definitivt samtycke till att delta. Alla 14 som skickades informationsbrevet gav sitt 

samtycke. Anledning till det första bortfallet handlade om att den potentiella informanten 

precis påbörjat sitt arbete som PTP-psykolog, och inte kände sig bekväm med att svara på 

några frågor vid den tidpunkten. Det andra bortfallet svarade först positivt på förfrågan via 

Facebook och gick sedan inte att nå för vidare kontakt och det tredje bortfallet svarade inte 

alls på förfrågan. 

Intervju 

En kvalitativ intervju syftar till att upptäcka och förstå egenskapen i en företeelse (Svensson 

& Starrin, 1996). När det vid inledningsskedet av undersökningen inte går att specificera 

                                                
2 Facebook, en social nätverkstjänst på internet. 
3 Skype, en programvara till dator och mobiltelefon för chat, röstsamtal och videosamtal via internet. 
4 MSN, ett klientprogram för direktmeddelande till dator via internet. 
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vilka frågor som är betydelsefulla, bör det inte heller konstrueras förutbestämda fasta frågor. 

Enligt Glaser (2001) måste det finnas utrymme för variation i svaren och därför är 

strukturerade intervjuer inte möjliga att använda vid ett teoretiskt urval. Det är också viktigt 

att tänka på att ställa frågorna så att de bidrar till att uppnå syftet med forskningen och 

frågorna ska inte heller präglas utav upprepningar eller brist på fokus (Gillham, 2008). 

Intervjun var således initialt en fullkomligt öppen intervju, vilken enligt metoden blev mer 

och mer styrd, allteftersom att teman framkom och teorin utvecklades. Under processen har 

datainsamlingen alltså inte styrts av en extern teori, däremot har datainsamlingen vägletts av 

den internt framväxande teorin.  

Grundad teoris arbetsprocess har likheter med trattmetoden inom intervjuteknik. 

Trattmetoden är uppbyggd så att intervjuaren inleder intervjun med att ställa öppna frågor 

kring intresseområdet för intervjun för att sedan smalna av frågorna till att bli mer specifika 

(Kylén, 2004). Syftet med denna studies första intervjuer var att samla in icke-styrd data så 

att deltagarnas huvudangelägenhet kunde framträda (Glaser, 2010). Två fasta faktafrågor och 

en öppen huvudfråga i förekom i de inledande intervjuerna. Faktafrågorna lydde: “Vilket 

datum startade du din PTP-tjänst?” samt “Vilken arbetsplats arbetar du på?” Den preliminära 

arbetshypotesen omformulerades på ett så öppet och oriktat sätt som möjligt: “Kan du 

beskriva din resa från psykologexamen till idag?”, och denna var huvudfrågan till deltagarna. 

Längre fram i processen behölls dels huvudfrågan samt att det ställdes mer riktade och 

angränsande frågor utifrån vad våra kategorier indikerar. Informanterna hade stor möjlighet 

att själva avgöra vad frågan innebar och intervjuledarna styrde dem tillbaka endast då 

informanterna övergick till teman som inte var relevanta för undersökningens syfte, vilket 

endast behövdes i sällsynta fall. Följdfrågor såsom “utveckla mer”, “ge exempel” och 

“berätta mer” användes. Färdigheter som behövs för att utföra en fullgod kvalitativ 

forskningsintervju är t.ex. att på ett relevant sätt be om förtydligande, att kunna be om 
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exempel när det är adekvat, att hjälpa informanterna att hålla sig inom ämnesområdet samt att 

i slutet av intervjun ge en återkoppling till det som sagts (Gillham, 2008). Det finns ett 

spänningsförhållande mellan att vara en skicklig intervjuare och att vara ”naivt nyfiken” på 

intervjuns ämne (Malmström, 2005). Om intervjuledaren har en förförståelse för fenomenet 

kan hon lättare fånga upp och djupare undersöka relevanta delar i informantens berättelse. Å 

andra sidan utgår GT-metoden från att forskaren så naivt som möjligt skall undersöka 

fenomenet och lägga sin förförståelse åt sidan för att den inte ska hindra upptäckten av 

relevant data. Morse (2007) uppmanar forskaren till självkännedom kring sin 

forskningsförmåga. Genom att självkritiskt utvärdera sitt intervjumaterial uppmanas 

forskaren att kolla av om hon har bevarat sin känslighet för datan så att det är informantens 

berättelse som skildras utan påverkan från etablerade teorier eller från forskarens egna 

åsikter. 

Att ha möjlighet till observation vid intervjuer är en fördel. Intervjuer utan 

observation blir eventuellt inte tillräckligt grundade utifrån att det är språket tillsammans med 

observation som ger mening (Glaser, 2010). Det avgörande kriteriet när det gäller om intervju 

på distans är lämpligt, handlar om huruvida fördelarna överväger nackdelarna. Det är, enligt 

Gillham (2008), ”en fråga om sunt förnuft”. Den främsta fördelen med telefonintervju är att 

man kan vara reaktiv, man kan reda ut missförstånd direkt de uppkommer. Dessutom ger 

telefonintervju det möjligt att samla in större mängd material, eftersom informanterna kan 

befinna sig var som helst i världen. Nackdelen är förstås att forskaren inte kan göra 

observationer under samtalets gång. Glaser (2001) föreslår att GT forskaren bör lära sig så 

många olika intervjusätt som möjligt för att ha möjlighet att förändra repertoar beroende på 

vad som passar hennes urval. Forskaren måste vara beredd på förändring eftersom denna inte 

kan veta vad hon letar efter vid forskningens början. Frågorna kan förändras över tid allt 

eftersom forskningen fortskrider och urvalet är oförutsägbart. 
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Med anledning av ovanstående resonemang har största möjliga antal intervjuer utförts 

med observation. I 10 fall av 14 har det dock inte funnits möjlighet till detta på grund av för 

stora geografiska skillnader eller tekniska tillkortakommanden. I dessa fall antogs påståendet 

att all data alltid är data (Glaser, 2010), att all data är av intresse samt att informanter inte ska 

väljas bort på grund av några tillkortakommanden (Guvå & Hylander, 2003). Författarna 

gjorde prioriteringen att få tillgång till så stor mängd och så stor variation i data som möjligt 

och gjorde antagandet att en intervju utan observation är bättre än ingen intervju alls. Guvå 

och Hylander (2003) menar även att det är en fördel om man kan använda olika typer av 

insamlingsmetoder för att erhålla så bred och varierande data som möjligt (Guvå & Hylander, 

2003). Vi resonerar även så att vid olika datainsamlingsmetoder får vi flera perspektiv på 

fenomenet vilket kan leda till en bättre grundad teori. Som kvalitativ forskare är vårt främsta 

mål inte att generalisera resultatet, utan att skapa en teori som är så välgrundad i empirin som 

möjligt och det tror vi att vi når på bästa sätt genom att använda flera metoder.  

Glaser (2010) menar att vid användning av GT som metod är det inte nödvändigt att 

spela in och transkribera intervjuer. Ett undantag Glaser nämner är inom större 

forskningsprojekt då det finns ett team av både forskare och forskningsassistenter. Under 

genomförandet av intervjun tar forskaren istället stödord både angående det informanten 

berättar och om de observationer intervjuaren gör, som direkt efter intervjun nedtecknas som 

fältanteckningar. Dessa anteckningar används sedan i arbetet med kodning och analys. Enligt 

Glaser (2010) kommer det som är relevant men ändå inte antecknas att finnas kvar i minnet 

och komma fram om och när dessa minnen behövs. Fler argument till varför inspelning inte 

behöver utföras är för att det försvagar GT:s förmåga att snabbt avgränsa forskningsområdet 

och att forskaren samlar på sig onödig data. Inspelning kan även bli hindrande i processen 

med teoretiska urval, som är nödvändig för att utvidga och avgränsa studien. Att istället 

skriva fältanteckningar samma dag som intervjun utförs, tillåter forskaren att tyda och koda i 
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anslutning till det (Glaser, 2010). Charmaz (2006) argumenterar för transkribering av 

inspelade intervjuer genom att forskaren kan få andra idéer och annan förståelse för 

materialet som missas när data inte nedtecknas. Författaren understryker även vikten av att 

skriva ned och koda sina observationer av intervjusituationen då det kan bidra med förståelse 

för det sagda. Vi valde att anta Glasers linje då vi ville testa och träna vår förmåga att fånga 

in essensen i informanternas berättelser. Våra tidigare erfarenheter pekade i samma riktning 

som Glaser som säger att inspelning och transkribering tenderar att översvämma intervjuaren 

med överflödig information. Glasers argument, angående att forskningsprocessen påskyndas 

genom att skriva och koda fältanteckningar jämfört med inspelning och transkribering, 

relaterar vi till ett tidsperspektiv. Desto kortare tid som förflyter mellan intervjun, kodning 

och analys ju mer av intervjun och intervjusituationen finns kvar i forskarens minne och 

relevanta delar kan då lättare plockas fram och användas vid bearbetningen. Mängden 

information vi minns minskar med tiden. Ebbinghaus klassiska glömskekurva (Ashcraft, 

2005) visar mängden erinrad nonsensdata vid olika tidintervall efter inlärning. Under de 2 

första dygnen minskar mängden erinrad information snabbast för att sedan plana ut och ligga 

kring 20% vid sista mätpunkten efter 31 dygn. Kritik mot Ebbinghaus minnesforskning 

ställer sig frågan om experimentella resultat med nonsensdata kan säga något om inlärning 

och minne i verkliga situationer där vi som människor rör oss med meningsbärande 

information. Intervjusituationen är en interaktionssituation där meningsbärande information 

förmedlas och meningsbärande begrepp används mellan aktörerna.  

14 intervjuer gjordes under datainsamlingen. Den första pilotintervjun var ett 

videosamtal som genomfördes av båda intervjuledarna medan de resterande intervjuerna 

utfördes av en intervjuledare vid vardera intervjun. Intervjuerna genomfördes under veckorna 

7 till 12, 2012. Vid 4 intervjuer användes Skype (3 videosamtal och 1 röstsamtal), 9 

intervjuer gjordes över telefon samt 1 intervju skedde vid ett fysiskt möte. Intervjuerna 
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utfördes från respektive intervjuledares hem, och informanterna befann sig antingen hemma 

eller på sitt arbete. Den fysiska intervjun utfördes på en restaurang. Inför varje intervjutillfälle 

skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till respektive deltagare. Informationsbrevet 

presenterade intervjuledarna och gav en bild av undersökningen. I brevet delgavs även syfte 

med undersökningen, datahantering, forskningsetiska aspekter samt möjlighet till 

resultatåterkoppling. I början av respektive intervju stämdes det av att informanterna läst 

brevet, samtyckte till att delta gavs samt möjlighet att ställa frågor erhölls. Efter detta 

påbörjades intervjun som varade mellan 42-67 minuter. Under intervjuns gång antecknade 

intervjuledaren stödord, som direkt efter intervjun sammanfattades i fältanteckningar. 

Intervjun avslutades med att undersökningsledaren gav en muntlig sammanfattning över 

informantens berättelse, vilken informanten sedan gavs möjlighet att verifiera. Därefter 

inleddes kodningens första steg (se nedan). Datainsamling och kodning skedde parallellt 

vilket innebar att datainsamlingen styrdes och vägleddes av det teoretiska urvalet (Glaser, 

2010).  

Kodning och bearbetning 

Vårt råmaterial bestod av fältanteckningarna från de 14 intervjuer som genomfördes. 

Sammanlagt erhölls 77 sidor med datorskrivet arbetsmaterial. Kodningen delades upp i 3 

faser: 1. den öppna, 2. den selektiva och 3. den teoretiska. De koder som framkommer i den 

öppna och den selektiva fasen kallas med ett samlingsnamn även för substantiva koder. De 

substantiva koderna är sådana som genereras för att redogöra för det område man beskriver. 

De teoretiska koderna handlar om relationen mellan de substantiva koderna (Glaser, 2010). 

Svensson & Starrin (1996) jämför distinktionen mellan substantiva och teoretiska koder med 

deskription och teori, för att visa på hur man kan tänka kring uppdelningen av dessa koder. 

Stödorden som framkom under intervjun skrevs direkt ned som fältanteckning, vilket är en 
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sammanfattning kring vad som sagts under intervjun. Dessa fältanteckningar blev sedan det 

textmaterial som kodades och analyserades för att slutligen generera en teori.  

Första steget i kodningen var att vara så öppen och förutsättningslös som möjligt 

(Guvå & Hylander, 2003), där alla ord och fraser som framkommer i materialet är indikatorer 

(Hartman, 2001). En indikator kan utgöras av allt från ett ord till flera meningar, men nästan 

aldrig i så mycket data som ett helt stycke (Glaser, 2010) och indikatorns syfte är att ge en 

anvisning om en händelse (Guvå & Hylander, 2003). Detta sätt att kodas kallas för öppen 

kodning och innebär att varje rad namnges för att lyfta fram innebörden i raden (Charmaz, 

2006). Här gäller det att upptäcka så många indikatorer som möjligt (Hartman, 2001), 

eftersom all data är av intresse (Guvå & Hylander, 2003). Indikatorerna namngavs med 

begrepp nära textens betydelse för att sätta den egna förförståelsen inom parentes och för att 

slutligen generera ett så datanära material som möjligt. Efter att indikatorerna skrivits ned 

gjordes en selektiv uppdelning av de indikatorer som uppenbarat sig, en selektiv kodning 

(Hartman, 2010). Vid selektiv kodning upphör den öppna kodningen (Svensson & Starrin). 

Detta steg innebar att vissa begrepp plockades ut, begrepp som förekom ofta eller på ett bra 

sätt sammanfattade de koder som uppenbarat sig under den öppna kodningen. Dessa begrepp 

kallas teman (Charmaz, 2006). De teman som valts ut bestäms egenskaper på (Hartman, 

2001) och det är egenskaper som får tydliggöra, definiera och avskilja temana. Nästa steg 

kallas teoretisk kodning, här specificerades relationer mellan egenskaperna som utvecklats 

under förra steget. Charmaz (2006) förklarar teoretiska koder som att de konceptualiserar hur 

de selektiva koderna är relaterade och styr den analytiska berättelsen mot en teoretisk 

riktning. Slutligen framkommer kärnprocesser, underkärnkategorier, i kodningsarbetet (Guvå 

& Hylander, 2003), vilka i sin tur i interaktion med forskarna genererar teori med 

kärnkategorin i centrum. 
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Kodningen har utförts parallellt med intervjuprocessen och båda 

undersökningsledarna har arbetat med samtliga kodningar. De första kodningarna arbetade 

undersökningsledarna med tillsammans, för att synkronisera och säkerhetsställa 

samstämmighet i begreppsval och kodningsutförande. Därefter arbetade 

undersökningsledarna mer oberoende från varandra med en fältanteckning i taget, för att 

sedan gå igenom den andres kodning. Efter varje steg i kodningen diskuterades och jämfördes 

vad som framkommit i kodningsresultaten och eventuella diskrepanser analyserades. En 

fördel med detta var att båda undersökningsledarna lärde känna varandras intervjumaterial 

och att vi bekantade oss med datamaterialet mycket grundligt. Slutligen sorterades samtliga 

kodningar i underliggande teman (se bilaga 3), för att ge både oss själva och våra läsare en 

överblick över bredden på indikatorer, teman och egenskaper samt för att försäkra att ingen 

relevant indikator hade förbisetts.  

Vid en GT studie kan det inte bestämmas på förhand hur mycket datamaterial som 

skall samlas in. För att datainsamlingen ska bedömas som tillräcklig ska de teman som 

utkristalliserats under databearbetning och analys vara mättade (Guvå & Hylander, 2003). 

Datainsamlingen skall alltså fortgå så länge som data tillför någonting nytt till temana 

(Hartman, 2010). Mättnad i föreliggande studie erhölls när undersökningsledarna efter 

upprepade tillfällen fick data som var utbytbar mot tidigare insamlad data. Till syvende och 

sist blev mättnadskriteriet en bedömningsfråga, eftersom det inte finns någon markör som 

kan markera att ett tema är helt mättad (Svensson & Starrin, 1996).  

Analys och teorigenerering 

Analysarbetet måste genomsyras av ett kreativt tänkande, eftersom man måste utveckla 

teoretiska idéer för att komma fram till en teori (Hartman, 2001). Utvecklingen av teoretiska 

idéer tillkom genom att undersökningsledarna förde minnesanteckningar, abstrakta 

reflektioner, under hela processen. Minnesanteckningar är huvudkomponenten i 
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förvandlingen från kodning till teorigenerering (Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). 

Minnesanteckningar ska föras från den första kodningen och fortsätta tills analysarbetet är 

över. Dessa anteckningar kan utformas på lika många sätt som det finns GT forskare. Det 

viktiga är att de ska skrivas till en själv och innehålla tankar om utvecklingen av teorin. I 

övrigt kan de innehålla allt från detaljerade kodningar till kommentarer angående relationer. 

Anteckningarna kan innehålla en mening, ett stycke eller flera sidor (Glaser, 1978). Inget av 

det som skrivs ska tas som oföränderligt, allt är preliminärt. Skrivandet av 

minnesanteckningar får till slut forskaren att urskilja vilka kategorier som är viktigast. 

Forskaren kan sedan strukturera upp den fortsatta analysen (Langdridge & Hagger-Johnson, 

2009). Minnesanteckningar syftar till att höja data till konceptuell nivå. De ska presentera 

hypoteser om samband mellan kategorier och deras egenskaper för att sedan integrera dessa 

samband i kluster av andra kategorier för att generera en teori. Slutligen urskiljs den 

framväxande teorin från andra potentiella teorier med mindre relevans (Glaser, 1978). 

I föreliggande studie skrevs minnesanteckningarna inledningsvis ned oberoende av 

varandra, för att längre in i processen sammanfogas mer och mer och slutligen bilda 

gemensamma minnesanteckningar. I slutskedet av datakodningen sorterade 

undersökningsledarna de gemensamma minnesanteckningarna. Under skrivandet av 

minnesanteckningarna växte teorin fram och i slutet av bearbetningsprocessen gick det 

tydligare att urskönja relationer och nivåstrukturer i data. Vid jämförande mellan 

minnesanteckningar och struktureringen av alla teman, indikatorer och egenskaper började 

mönster och relationer urskiljas. Dessa relationer, nivåstrukturer, kategorier och teman 

genererade slutligen modeller.  

Respondentvalidering 

För att ta reda på om våra tre framkomna modeller och vår tolkning av resultaten kunde 

bedömas som grundad samt för att utvärdera och kvalitetssäkra relevansen av de fynd som 
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gjorts, tillämpades validitetskriteriet respondentvalidering. Respondentvalidering innebär att 

forskaren återkopplar studiens resultat till dem studien gäller. Fem psykologer (4 

PTP-psykologer och 1 leg psykolog) ombads att läsa igenom resultatdelen och även 

kontrollera våra modeller. Fem psykologer som inte tidigare varit deltagare under studiens 

intervjudel tillfrågades. Detta för att minska risken för att deltagarna skulle känna sig 

allierade och känna en skyldighet att hålla med och inte heller ifrågasätta resultaten. Två av 

psykologerna gav oss sin respons. Bortfallet hos de övriga tre tillfrågade berodde på tidsbrist. 

Författarna bad om skriftlig respons på vad psykologerna ansåg stämma och inte stämma i 

resultatet. De fick beskriva och kommentera öppet det de ansåg vara av värde att 

kommentera. Efter deras skriftliga respons modifierades modell 1 i pedagogiskt syfte. 

Innehållsmässigt ansåg de två psykologerna att resultatets beskrivning av PTP-året generellt 

sett stämde överens med deras egen upplevelse. Denna korta kontakt var mycket lärorik, då vi 

fick möjlighet att erhålla den aktuella gruppens åsikter angående studiens resultat. Detta var 

för oss viktigt att ta del av i arbetet med denna undersökning.  

Om kvalitén i vår kvalitativa studie 

Kvalitativ forskning är riktad mot att undersöka ett fenomen och sedan beskriva fenomenet 

och/eller bygga en teori med hjälp av begrepp och egenskaper. En diskussion pågår om 

huruvida det finns särskilda kvalitetskriterier för kvalitativa studier. Enligt Larsson (2005) 

uppstår skillnaderna i kriterier mellan kvalitativ och kvantitativ forskning ju mer konkret man 

blir, och det uppstår även skillnader mellan kvalitativa ansatser. De flesta kriterier för en 

kvalitativ studie är även giltiga för en kvantitativ studie. Validitet och reliabilitet är begrepp 

som är väldefinierade inom den kvantitativa forskningsvärlden. Inom den kvalitativa världen 

har begreppen dock en mer spridd innebörd. Det finns två olika riktningar bland de kvalitativt 

inriktade forskarna, där en sida inte vill kännas vid begreppen eftersom de är så kvantitativt 

förankrade, medan andra sidan anser att en diskussion om validitet och reliabilitet måste föras 
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(Svensson & Starrin, 1996). Författarna till föreliggande studie kan dock inte se någon 

nackdel med att föra en diskussion kring kvalitet, validitet och reliabilitet i vår kvalitativa 

studie utan kommer nedan ta upp de några av de kriterier som vi anser visar på kvalitén i vår 

studie. Först redogörs för vad som avses vid anknytning till kvalitet, validitet och reliabilitet i 

denna studie. 

Inom GT finns det två huvudkriterier för den genererade teorin: den ska passa data, 

“fit the data”, och vara relevant (Glaser, 1967). Avvikande data kan visa på bredden av en 

kategori, enligt GT ett maximeringsvillkor (Glaser, 2010), och på så sätt berika teorin. Enligt 

Larssons (2005) samlade kvalitetskriterium handlar kvaliteter i framställningen som helhet 

om perspektivmedvetenhet, intern logik samt ett etisk värde. Resultatet bör genomsyras av 

innebördsrikedom, struktur, teoritillskott samt validitetskriterier. Inom kvalitativ forskning 

kan validiteten bedömas utifrån flera olika kriterier för att avgöra om teorin kan vara giltig. 

Larsson (2005) lyfter fram fem validitetskriterier: diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk 

förankring, konsistens samt det pragmatiska kriteriet. Diskurskriteriet handlar om i vilken 

grad påståendena och argumenten för resultaten i studien klarar av att stå emot alternativa 

förklaringar, om resultatet skulle ha kunnat bli ett annat om forskaren hade använt sig av ett 

annat perspektiv för att tolka och bearbeta resultaten. Heuristiskt värde handlar om att den 

skriftliga framställningen ska tillföra ny kunskap, om läsaren inkluderar studiens teori i sitt 

sätt att se verkligheten kommer det att bli annorlunda, något nytt kan upptäckas. Studiens 

teorier och slutsatser skall självklart ha empirisk förankring. Konsistens i en studie finns då 

motsägelserna mellan data och teori minimerats. Konsistenskriteriet står i motsatsförhållande 

till empirisk förankring. För att minimera motsägelserna mellan data och teori tenderar 

forskare att eliminera data som inte stämmer med deras teori och då minskar den empiriska 

förankringen. Forskaren skall vara medveten om att detta dilemma föreligger och balansera 

mellan dessa kriterier med gott omdöme. Det pragmatiska kriteriet belyser att forskaren skall 
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ta möjliga konsekvenser i beaktande när hon formulerar sin teori, och det handlar också om i 

vilken grad teorin är användbar i praktiken. Svensson och Starrin (1996) menar att det inom 

validitetsbegreppet ska rymmas att andra ska kunna reproducera studien, att resultatet är 

hållbart över tid, att resultatet ska anses vara trovärdigt, att resultaten ska kunna överföras till 

ett annat sammanhang samt att resultatet kan tillämpas i sådana situationer som studerats 

(Svensson & Starrin, 1996). Begreppet reliabilitet är mindre relevant i en kvalitativ studie än i 

en kvantitativ studie (Mälardalens högskola, 2012). Dock anser vi att det är intressant att 

diskutera reliabilitet kopplat till kvaliteten på undersökningsledarna till föreliggande studie. 

Under reliabilitetsbegreppet inryms undersökningsledarnas förmåga att genomföra intervjuer, 

forskarens förmåga till följsamhet mot data samt interbedömarreliabilitet (se nedan).  

En stor bredd på egenskaper hos deltagarna stärker kvalitén i en GT-studie. Då vi fann 

gemensamma nämnare i deltagarnas upplevelser, trots att de representerar en stor spridning 

av egenskaper, talar detta för en hög kvalitet i studien. Våra data resulterade i modeller som 

är övergripande och generella med inslag av en del avvikande data. Den generella nivån visar 

på ett fynd inom GT, då GT handlar om att finna minsta gemensamma nämnare och generella 

mönster och skeenden. Det avvikande datamaterialet visar på materialets bredd, d.v.s. 

urvalsgruppens varierande egenskaper. Ny kunskap förmedlas varpå studien kan sägas ha ett 

heuristiskt värde. Studiens teorier och slutsatser har empirisk förankring och är empirinära. 

Data har koncentrerats och all data relevant för teorin har inkluderats i enighet med 

GT-metoden. Detta är GT:s sätt att balansera den empiriska förankringen med konsistensen i 

studien. Validitetskriteriet respondentvalidering har tillämpats, vilket innebär att forskaren 

återkopplar studiens resultat till dem som studien gäller, detta för att utvärdera och 

kvalitetssäkra relevansen av de fynd som gjorts för gruppen. Den genererade teorin bedöms 

vara användbar i praktiken och konsekvenserna av den bedöms vara till gagn för 

psykologstudenter på väg ut i arbetslivet, vilket innebär att det pragmatiska kriteriet är 
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uppfyllt. Genom en noggrann beskrivning av grundad teori som metod samt en noggrann 

beskrivning av tillämpning av metoden ska andra kunna replikera studien. 

Vetenskapsteoretiska ställningsstaganden har tagits och analyserar kring resultaten utifrån 

symbolisk interaktionism, vilket kan tyda på att undersökningen utförts utifrån ett 

perspektivmedvetet handlingssätt. Möjlighet till generalisering av resultatet till någon allmän 

population eller till psykologer specifikt är begränsad på grund av den homogena grupp 

materialet kommer från. Med grundad teori som metod blir den interna validiteten per 

definition säkrad, då det är empiri som styr vad som undersöks. Med detta som 

grundantagande, kan vi, per definition, endast undersöka det som vi avser att undersöka. 

Genom beskrivning och sammanställning av databearbetning samt genom en samstämmighet 

mellan undersökningsledarna säkerhetsställdes reliabiliteten. Även de tydliga 

inkluderingskriterier, som tjänade syfte för både maximeringsvillkor och minimeringsvillkor, 

säkerhetsställde reliabiliteten. Genom att inneha ett öppet förhållningssätt genom intervju och 

kodning, utan att inledningsvis specificera frågor, minskades risken för att vår förförståelse 

och tidigare erfarenheter påverkade datainsamlingen. Materialet både kodades och 

analyserades oberoende av varandra samt att diskrepanser i kodningen analyserades och 

diskuteras tillsammans. Härigenom säkerhetsställdes interbedömarreliabiliteten.  

Etiska överväganden 

I denna studie följdes de forskningsetiska principerna formulerade av Vetenskapsrådet 

(1990). Dessa principer har till syfte att ge riktlinjer för hur forskare ska förhålla sig till 

undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare. Fyra grundläggande huvudkrav finns att följa, 

med förgreningar till ytterligare regler. Nedan presenteras på vilka sätt undersökningsledarna 

tagit hänsyn till de grundläggande huvudkraven. Informationskravet tillgodosågs genom att 

syftet meddelades i den förhandsinformation som skickades ut till deltagarna. I brevet fick 

deltagarna reda på vilken deras uppgift skulle vara, hur informationen skulle användas, de 
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upplystes om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när helst de ville. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att undersökningsledarna försäkrade sig om att 

deltagaren tagit del av informationen och frågade därefter om de samtyckte till att delta i 

undersökningen. Dock kan ett slags etiskt dilemma uppstå när forskningsansatsen är 

explorativ, då undersökningsledarna själva inte från början kunde veta vad studien skulle 

mynna ut i, med avseende på ramar, syfte, innehåll och arbetssätt. Genom att vara öppna och 

berätta allt vi vid tidpunkten visste, så tillgodosåg vi ändå principen om informerat samtycke. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att arbetsmaterialet direkt vid intervjuns början 

anonymiserades genom en slumpmässigt utvald siffra. Arbetsmaterialet anonymiserades 

sedan en andra gång från arbetsmaterial till uppsatsresultat genom att slumpa ut en bokstav. 

Identifierbarheten av enskilda personer ökar om alltför många individspecifika egenskaper 

beskrivs. Antalet informanter är endast 14 personer och dessa ingår i en särskild grupp, alla 

med samma utbildningsbakgrund och de flesta med samma utbildningsort. För att inte strida 

mot det forskningsetiska löftet om konfidentialitet, redogjorde vi inte för individspecifika 

faktorer såsom kön, ålder, studieort, bostadsort eller arbetsplats. Nyttjandekravet tillgodosågs 

genom att stödord, fältanteckningar, kodningsmaterial och minnesanteckningar endast 

användes till föreliggande studie.  
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Resultat 

Resultatet redovisas genom att utgå ifrån de teoretiska modeller som framkom under 

analysarbetet, för att sedan utmynna i mer detaljerade beskrivningar kring varje tema och 

dess egenskaper och relationer. Modellerna har växt fram genom de relationer som bundit 

samman datamaterialets teman och egenskaper. De mest utmärkande aspekterna beskrivs 

nedan. En mer omfattande redogörelse över samtliga framförda teman, egenskaper och 

indikatorer redovisas i en separat bilaga (se bilaga 3). Även avidentifierade fältanteckningar 

från datamaterialet kommer att lyftas fram för att visa på materialets bredd. Varje informant 

presenteras med en slumpmässigt utvald bokstav för att underlätta för läsaren samt för att visa 

på omfånget av dataursprung. Tidsaspekten delas många gånger in i två perioder, nämligen 

period 1 och period 2, där perioderna är tänkta att någorlunda representera den tidigare och 

den senare delen av PTP-tjänsten. De begrepp som valts ut för att beskriva teman och deras 

relationer är alla empirinära, vilket innebär att vi i största möjliga mån antagit begrepp och 

beskrivningar av fenomen som finns i datamaterialet.  

Att bli psykolog under PTP-året 

Under PTP-året sker det förändringar hos individen, hon går från att vara psykologstudent till 

att bli PTP-psykolog. Hon möter under detta år nya förväntningar, situationer, erfarenheter, 

upplevelser och nya människor. I detta möte sker det en ömsesidig påverkan som för 

psykologens utveckling framåt. I resultatredovisningen av modellen Att bli psykolog under 

PTP-året benämns det som progress. Under PTP-året kommer PTP-psykologen möta fyra 

viktiga relationella beståndsdelar som finns med och påverkar att det sker ett skapande och en 

progress av psykologen (se modell 1). Beståndsdelarna benämns som organisation, 

erfarenheter, individ och utveckling. De kan liknas vid fyra fält som på olika sätt har relevans 

för progressen av psykologen.  
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Modell 1. Att bli psykolog under PTP-året. 
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Beståndsdelarna uppkommer och skapas i mötet med andra, d.v.s. i en social interaktion. 

Fälten kan även ses representera underliggande nivåstrukturer. De två lodräta fälten; 

erfarenheter och individ, representerar individnivå, utvecklingsfältet representerar en 

mellannivå av individ-organisation och slutligen representerar organisationsfältet en 

organisatorisk nivå. Modellen redovisas genom att förklara varje tema och dess egenskaper 

och relationer en i taget.  

Organisation 

Tårtbiten organisation syftar till att påvisa psykologens möte med en organisation. Detta möte 

är för den nyexaminerade en stor händelse som på olika sätt banar väg för hur psykologens 

anpassning till organisationen kommer att se ut. En viktig faktor för PTP-psykologen är 

kollegors bemötande. Många upplevde bemötandet från kollegor välkomnande, hjärtligt och 

varmt. Andra kunde istället känna sig ensamma och utelämnade. Även handledningen och 

handledarens bemötande återkom ofta i empirin. 

C: Det var lite nervöst, men de tog hand om mig bra. Lite positivt 
överraskad över det kollegiala stödet från psykologer, var förvånad i 
början, alla är verkligen så fina mot varandra.  
 
V: Min handledare var inte på plats min första vecka, så chefen 
berättade vart jag skulle vara, jag satt med på alla möten, men kände 
mig lite lost, och lite ensam. Jag visste inte om de andra visste vem 
jag var. Det kändes inte kul.  
 
M: Det har funkat bra ihop med handledaren. 
 
S: Jag tänkte hela tiden att hoppas jag inte förstör det här nu men 
efteråt sade handledaren att han tyckte att jag frågat precis rätt och 
relevant och att det var så bra att det flöt på så bra att vi 
kompletterade varandra, skönt att höra att det gick bra. Han 
[handledaren] har sagt att jag måste släppa honom som auktoritet, 
han ger mig mycket och guidar mig, men samtidigt har han utbyte av 
mig också. 
 

Mötet med arbetsplatsen samt att påbörja en förståelse för arbetsplatsens ramar, rutiner och 

kultur tar mycket tid i anspråk för PTP-psykologen. Psykologen kämpar till en början med att 

begripa arbetsplatsen och sätta sig in i både de synliga och osynliga strukturer som finns. 
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Detta kan leda till frustration som med tiden övergår till något automatiskt, något hon till slut 

inte längre reflekterar över.  

M: Först var det mycket nytt. September var rörig. […] Det hela är 
uppbyggt på moduler, först patient sen rast, en patient till och sedan 
lunch, tredje patienten och fika… Alla tycker detta är stressigt! Man 
ska tycka det är stressigt! Det hör liksom till att gnälla över tiden. 
Vad ska jag göra med min tid? Jag får ha max fyra [patienter] per 
dag. Väldigt ineffektivt… 
 
K: Jag gick in till enhetschefen i början och sa att nu får du berätta 
vilka möten jag ska vara på och vilken tid, för det var helt omöjligt att 
förstå. ”Vilka ska jag gå på?” Nu har jag stenkoll på det och behöver 
inte ens fundera.  
 
I: Första veckorna var en lugn tid för introduktion, sätta mig in i 
journalsystemet. […] Jag satte mig in i vårdprogram, 
organisationsstrukturen, hälsade på hos andra team, auskulterade 
och så. 
 

Organisationens uppbyggnad kan på samma sätt som arbetsplatsens rutiner, ramar och 

struktur ge frustration till en början när psykologen inte förstår hur det är uppbyggd. Även 

denna frustration försvinner med tiden. Organisationens uppbyggnad blir till en självklarhet, 

en struktur som plötsligt finns där som ett faktum och är ingenting psykologen fortsätter att 

lägga energi att fundera eller irritera sig över. Psykologen kollektiviseras även in i 

arbetsplatsens antagna arbetssätt och gör det till sitt arbetssätt, ibland med några 

modifieringar. Till en början antar psykologen det arbetssätt hon blir tilldelad, men börjar 

efter ett tag att bryta invanda metoder och prova nya sätt att utföra uppgifter. Det är viktigt 

för psykologen att hitta ett eget sätt att arbeta, t.ex. ett eget utredningssätt. PTP-psykologens 

förmågor utvecklas också under året, vilket gör att t.ex. förberedelsearbete inför möten med 

tiden går fortare. PTP-psykologen går också igenom en process vad gäller arbetsuppgifter.  

M: Mat och fika jobbar vi mycket med. Det är annat än att sitta mitt 
emot. Vi kan också gå på promenad och träna tillsammans. Bryta 
klassiska ligga på divan-psykologin. 
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N: I början fick jag inläsningsmaterial från arbetsgivaren, det var 
mest rutiner och processkartläggningar i kommunen, de rutinerna 
som var relaterade till psykologyrket. 

 
L: Första tiden gick ut på att läsa in mig. Vad göra? Hur? Nu har jag 
bra koll tycker jag. Jag hinner i alla fall inte läsa in mig. 
 
K: Jag gör saker lite fortare nu, t.ex. det administrativa som journal, 
jag har utvecklats, det känns skönt, att det går framåt. 

 

 

Modell 2. PTP-psykologens utvecklingsprocess med avseende på arbetsuppgifterna. 

Datamaterialet visar att PTP-psykologerna lägger mest fokus på konkreta uppgifter den första 

tiden. Dessa handlar exempelvis om att lära in rutiner för hur journalen ska skrivas, hur det 

administrativa arbetet fungerar, vilka möten hon ska närvara på, hur ramar, struktur, och 

rutiner fungerar. Jobbstarten upplevs som lugn, PTP-psykologen sitter mycket med och 

observerar och är relativt passiv de första veckorna. PTP-psykologens första egna uppgifter 

och patienter tar hon mycket seriöst och allvarligt. Hon lägger tid på inläsning och förbereder 

sig ordentligt inför varje möte under första perioden av PTP-året. Hon är noga med att göra 

rätt och söker godkännande från arbetskamrater och handledare. Mycket arbete och 

tankeverksamhet läggs även på att förstå organisationen. Under den andra perioden märker 

PTP-psykologen att de konkreta uppgifterna inte tar så lång tid längre. Hon har nu koll på det 

administrativa och organisationen och har fått in rutin i det mesta. Arbetstakten blir snabbare 
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med tiden. Antalet patienter fylls på. Hon kan nu börja använda sig av egna erfarenheter i 

arbetet och får en annan bild av hur allvarligt hon ska ta arbetet. En lättsammare inställning 

framkommer där hon inser att det inte hjälper att förbereda sig flera veckor inför ett möte; 

nya strategier uppkommer som psykologen själv benämner som ”det ordnar sig” och ”trial 

and error”.  

Erfarenheter 

Begreppet erfarenheter syftar till att dels beskriva de erfarenheter individen har med sig från 

studier och andra områden i livet, tidigare erfarenheter, samt de erfarenheter individen 

kommer att göra under sitt år som PTP-psykolog, nya erfarenheter. Vilken slags kunskap 

psykologen har om organisationen och arbetsplatsen när hon för första gången kliver in på 

arbetsplatsen som PTP-psykolog kommer att påverka progressen. De PTP-psykologer som 

inte haft någon tidigare erfarenhet om organisationen har lagt ned många arbetstimmar under 

den första perioden för att förstå den organisatoriska strukturen.  

M: Först var det mycket nytt. September var rörig. Jag saknar kurs 
från utbildningen som talar om hur arbetslivet fungerar. Vadå 
fackförbund? A-kassa? Flex? Hur funkar det? Rent juridisk? I allt 
runt omkring kände jag mig som en looser i allt. Var en riktig 
nybörjare. Man slängs in i landstinget, som är så väl förankrat, men 
med väldigt lösa bollar. Landstinget […] innehar massor av kockar. 
Hur ska jag förhålla mig till det? Hela handledningen och 
tankeverksamheten de första månaderna gick till att bena ut rutiner 
inom organisationen. 
 
C: Sen är det också det att det blir så himla abstrakt, det här är vår 
organisation och här ingår vi. Då är det bra att gå på psykologmöte 
och förstå hur gången går. Jag tror att jag egentligen, vet inte, men 
om man tar organisationen kan jag känna att det är ganska abstrakt 
och så jäkla mycket. 
 
L: Den första tiden gick ut på att förstå verksamheten, jag läste och 
försökte begripa min plats. Det var rörigt i början, vem är jag i denna 
samverkan mellan så många, vilken del i det här landstinget har jag, 
hur hänger allt ihop? 
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För de PTP-psykologer som genom tidigare erfarenheter redan hade kunskap om den 

organisation de genomför sin PTP-tjänst på, har progressens första tid framskridit 

annorlunda.  

T: Fick PTP-tjänst inom psykiatrin […] och jobbade inom psykiatrin 
hela sommaren. I september började jag PTP, och det var ett lugnt 
tempo i början. De var väldigt måna om att vi, jag och en annan PTP, 
skulle känna in stället, sätta oss ned och bara lära oss. De var väldigt 
schyssta. De tog hänsyn till att det var ett utbildningsår […]. Jag fick 
tid att lära känna min handledare. Jag fick ta in hur man jobbar, hur 
man kan tänka. Någon vecka in i PTP fick jag tredagarsutbildning 
[…] sedan fick jag mer ansvar och fler och fler patienter. 
 
M: Jag jobbat inom landstinget […] tidigare. […] Det var inga 
problem [att komma in i de administrativa arbetsuppgifterna och 
rutinerna]. Att hitta mina egna rutiner för mitt arbete tog längre tid. 
Speciellt att begränsa mig, jag ville gärna omsätta de här fem årens 
studier. Jag har jättemycket idéer. 
 

På liknande sätt påverkar vad psykologen har tagit med sig från utbildningen och om rollen 

vid något tidigare tillfälle testats. PTP-psykologen funderar på om hon har det som krävs, om 

hon har det hon behöver för att kunna anta sin nya roll som psykolog. Hon försöker utnyttja 

de erfarenheter och den kunskap hon har med sig från studietiden på bästa sätt. 

Ett annat tema som var viktigt för samtliga informanter som arbetade terapeutiskt var 

utbildningens psykoterapeutiska inriktning. Denna erfarenhet påverkade hur skapandet och 

reflektioner kring roll och identitet fortgick. Många upplevde det, från början av PTP-året, 

som en kris, en vilsenhet i vilken roll de skulle anta som integrativ psykolog. För många var 

det viktigt att hitta sig själv i detta och de strävade efter att lyckas skapa ett eget sätt att vara 

integrativ på och bli trygg i det integrativa på sin arbetsplats. Vissa informanter arbetade på 

platser där psykoterapi var frånvarande, och de informanterna har inte heller funderat och 

arbetat med sin integrativa roll. Två av informanterna hade inte läst den integrativa 

psykoterapeututbildningen, men hade ändå reflekterat kring det integrativa.  

C: Det integrativa tänket är viktigt […] just med den klientgruppen 
jag har, för jag blir verkligen flexibel. Det är svårt att jobba på ett 
spår, jag får tänka om och har mer att ta av, blir inte lika sen. När vi 
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suttit i handledning, kan jag komma på andra lösningar, som de 
andra bara ”jaha, åhå”. De är mer enkelspåriga, som integrativ har 
jag större koll på vad som finns att ta av. Fler perspektiv och fler 
lösningar. 

 
T: Jag har hittat en trygg roll i det integrativa. Vi tar en genväg till 
det alla psykologer kommer till efter några år. 
 
J: Jag tror på det integrativa. Jag tror att det går att mixa ihop 
perspektiven på något sätt även fast jag under utbildningen lärt mig 
särskilja dem. Om jag kommer att jobba som terapeut skulle jag vilja 
vara integrativ. 
 
I: Jag tror ju mycket på det integrativa upplägget, försöker läsa på 
om olika terapiinriktningar och hålla det vid liv. 
 
M: Jag ser den integrativa inriktning som väldigt positivt. Jag kan 
tänka outside the box, kan vara kreativ. Jag ser problemen från olika 
perspektiv och håller många olika dörrar öppna. 
 
P: Det integrativa är bra var man än jobbar, man har fler 
förståelseramar. 
 

Ett fåtal informanter hade dock inte reflekterat lika mycket kring det integrativa, och använde 

inte det integrativa perspektivet i sitt arbete. Skälen till detta handlade om psykologer som 

helt enkelt inte arbetade psykoterapeutsikt eller genom arbetsgivaren var bunden att använda 

ett annat perspektiv.  

K: Haha, det integrativa är ett minne blott, här gäller bara KBT. 
Inget integrativt, nej, nej, nej. Det finns inget annat än KBT. Det står 
i vår verksamhetsbeskrivning och jag skulle inte kunna säga något 
annat än att vi bara kör KBT. Det var en liten chock, att inte få 
använda något annat än KBT. Jag fick styra om hjärnan, men 
programmet [Örebro psykologprogram] har definitivt gett mig 
tillräckligt mycket KBT för att kunna använda det fullt ut. 
 

En annan viktig beståndsdel som finns att utläsa i datamaterialet är ”guldkorn”. Det handlar 

om behandlingar som varit speciellt minnesvärda, exempelvis patienter från 

mottagningsarbetet som psykologen tänker tillbaka på. Ofta handlar det om patientkontakter 

med positiv utgång eller händelser som gett en viktig erfarenhet. Något som ofta återkommer 

i materialet är berättelser om då psykologen avslutar sitt första ärende, och inser att denna 

patientkontakt faktiskt har lyckats. Detta i kombination med en positiv feedback från 
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omgivningen, exempelvis kollegor, handledare eller själva patienten har stor betydelse för 

psykologen. Detta har i många fall gett en känsla av att hon bidrar med något andra 

efterfrågar och att det hon gör har betydelse. Detta har gett en ”wow, jag kan ju” reflektion 

och en insikt i att psykologkostymen passar, något som samtliga informanter känner igen.  

L: Jag sprang in till min kollega och sa ”det här är ju världens bästa 
jobb!!!” Den här känslan kom ganska snabbt efter att jag börjat 
jobba, sedan har ju den känslan kommit och gått, men det var då det 
gick upp för mig att jag faktiskt kan det jag ska jobba med resten av 
livet. Jag har även avslutat en del patienter och det blev bra. Gud jag 
nästan ryser när jag tänker på det, det är en sådan viktig del att se att 
det faktiskt fungerar. […] Det är i alla fall häftigt att se att jag klarar 
det också. 
 
T: … det var så skönt när jag insåg att jag kunde det här. Det ger en 
trygghet, jag kan maxa den här rollen. Passar den här kostymen på 
mig? Ja, det funkar! 
 
V: Det var flera tillfällen i början av PTP-året jag kunde känna att 
jag kan ju faktiskt, vad kan jag tillföra?, jag kan tillföra det och det 
och det. Jag kan ju, den känslan, den kommer också fortfarande. Även 
fast det de första gångerna den kommer riktigt känns fysiskt i 
kroppen. Man blir stolt, och glad.  
 
A: Jag har märkt att jag kan hjälpa folk som söker hjälp. Det är skönt 
att ha fått det bekräftat att det går att göra skillnad för människor. 
 

Något annat som är en återkommande ny erfarenhet är nyinlärning från inläsning. Speciellt 

under den första delen av PTP-året förekommer inläsning i ämnen som är relevanta för 

arbetsplatsen hon befinner sig på. Mycket arbete handlar om att genom inläsning förbereda 

sig inför patientkontakter och kollegiala möten eller konferenser. Under senare delen faller 

inläsningen mer och mer bort, och en inställning som handlar om ”trial and error” samt ”just 

do it” antas istället.  

I: Jag behövde läsa på grejer till jobbet. Det var nervöst och pirrigt 
att börja. 
 
K: Man hinner inte, får köra på intuition, det blir säkert bra. Ibland 
känns det som att man bara får hitta på. Jag kör mycket på trial and 
error, att prova sig fram. 
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E: Jag fick läsa på mycket om det här ämnet och fundera en massa 
och prova, senare blev det helt enkelt trial and error. 
 
C: Jag tror att det är enklare nu, jag resonerar annorlunda, läste på 
mycket om patienterna innan, förberedde mig mer, kanske handlar 
det om att jag vet vad jag ska leta efter nu när jag tittar i deras 
kartläggning. Det lönar sig inte att läsa 2 veckor innan, jag kan kolla 
upp det samma dag. 
 

Materialet visar även att kollegor är en viktig del av insamlingen av nya erfarenheter. När 

kollegor delar med sig, av sina egna misstag eller lärdomar, upplever PTP-psykologen att de 

drar nytta av det. Alla patientkontakter psykologen skapar ger givetvis också nya 

erfarenheter. Även nya guldkorn kommer till, patienter eller situationer, som lägger sig som 

en ny erfarenhet vilken införlivas med de tidigare. Alla dessa tidigare erfarenheter omtolkas 

och anpassas i samverkan med de nya erfarenheter, för att sedan införliva en ny 

erfarenhetsgrund. Denna erfarenhetsgrund är alltså ett av fyra fält som finns med och 

påverkar skapandet och progressen av psykologen.  

Individ 

PTP-psykologen och dennes personlighet inverkar på hur psykologprogressen sker. 

Personligheten påverkar och påverkas av PTP-psykologens känslor, reflektioner, privatliv 

och förväntningar. PTP-psykologer verkar under det första PTP-året gå igenom en 

känsloprocess där olika känslor har framträdande roller under olika perioder. Under första 

perioden upptas känslotillståndet av nybörjarnervositet, stolthet över att ha tagit emot sitt 

examensbevis, lycka över sin nya anställning, en känsla av inre lugn trots yttre stress, en 

känsla av förvirring och kaos samt frustration och irritation över ineffektivitet och 

oflexibilitet.  

M: Jag har haft sådan frustration över organisationen. Har svårt att 
se varför andra ska bestämma över min tid. 20-25% av tiden är 
ineffektiva möten där inga beslut tas. 
 
B: Att börja jobba var en helt annan sits. Jag var inte van vid att 
studera. Det har varit stressigt i 5 år. Det är gött att ha börjat jobba. 
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Det var tyst, lugnt och stilla. Var och en hade sin stress på jobbet och 
det var interna konflikter, men det påverkade inte mig i början. 
 
T: Min första neuropsykiatriska utredning… Det var speciellt. Jag 
var rädd, orolig för att göra utredningar. 
 
K: Det var lite läskigt i början, men sen blev det bättre ganska 
snabbt. Då tyckte jag det var så coolt att det stod psykolog på dörren 
under mitt namn, mitt passerkort var coolt, där det stod att jag var 
psykolog. Då kunde jag titta på det och känna mig ascool. Idag är det 
inte lika coolt. Nu tänker jag inte på det. 
 
N: När jag började var jag nervös, och osäker. 
 

Under den andra perioden av PTP-året tar andra känslor; såsom självsäkerhet, 

ansvarstagande, trygghet och tilltro till sig själv, över. Även en ny slags trötthet infinner sig 

samt en kortvarig känsla av slentrian.  

C: På ett sätt är jag kanske mer självsäker, ju mer man lär sig ju mer 
märker man hur lite man egentligen vet. Jag känner en ökad trygghet. 
Samtidigt som man kan känna sig så jäkla liten också, så sjukt läskigt, 
hur mkt ansvar man har. Ibland känns det som att axlarna går sönder 
pga. av allt ansvar jag har, men det är verkligen jätteroligt också. 
 
V: Jag har blivit mer självsäker, man kan presentera sig som 
psykolog utan att känna det som att man luras. Man utvecklas i vad 
man ska göra och hur man ska göra det. Mer självförtroende. 
 
L: Att vara psykolog i andras ögon gör mig trygg, de litar på mig och 
då gör jag det också. 
 

Under PTP-året går psykologen också igenom olika slag av reflektioner som oftast utmynnar 

i en insikt. Psykologen kan exempelvis reflektera kring privatlivet och arbetslivet och 

kommer efter en tid fram till en insikt i hur dennes egen personliga gräns bör se ut. 

Reflektioner görs även kring skolunderbyggnaden och hon funderar på om hon fått med sig 

allt hon behöver från utbildningen. Hon tänker över vad hon skulle behöva mer kunskap i och 

hur hon kan komplettera sitt kunskapsförråd med det hon saknar. Under den andra perioden 

börjar hon reflektera över framtiden och kommer till insikt i vad hon ska prioritera och arbeta 

mot den närmsta framtiden i fråga om vidareutbildning och karriär. Dessutom påverkas 

psykologens privatliv i olika grad och privatlivet inverkar även på arbetslivet i någon slags 
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samverkan. Till en början är gränsen däremellan inte så tydlig, men blir med tiden allt mer 

fast.  

M: Jag är mer kylig privat. När en kompis frågade ”hur mår du?” sa 
jag, ”trött, många som tar livet av sig”. Detta reagerar folk i 
privatlivet på. Jag har på något sätt hamnat i bubbla. Hur olika 
människor är. Vad är normalt? Hemska saker har blivit vardag. 
 
B: Det är inte så att jag är psykologrollen hemma utan det är 
vetskapen att det är det jag är, det blir en del av en. Jag har stött på 
öden […] som gör att jag är tacksam för den familj jag har och jag 
brukar klappar om mina barn en extra gång när jag kommer hem. 
Det påverkar mig mer när barn har det svårt. Jag tänker inte på det 
hela tiden utan jag kan koppla bort jobbet på fritiden. Jag tycker att 
det har underlättat jobbet att ha egna barn. 
 
S: Orkar inte prata med någon när jag kommer hem, orkar inte vara 
en lyssnande sambo, för pratar och lyssnar gör jag ju på jobbet hela 
dagarna. 
 

PTP-psykologen anländer ut i verkligheten med förväntningar kring hur livet som psykolog 

kommer vara. I enstaka fall beskriver psykologen besvikelse över att det inte blev som hon 

hoppats och förväntats sig. Denna omedelbara besvikelse verkar även samvariera med en 

övergripande negativ bild över hela PTP-tjänsten. Ofta så infrias förväntningarna, vilket 

samstämmer med en bild av ett varmt kollegialt välkomnande. Vid de gånger då 

förväntningar och verklighet varit samstämmiga, ges hela den stora bilden av PTP-tjänsten i 

ett positivt ljus.  

M: Jag har förstått att vara psykolog är inget speciellt, inte som jag 
trodde innan. Ska det vara så här nu? Är jag färdig eller har det 
precis börjat? Jag är inte riktigt beredd. Trodde det skulle bli 
jättekul, kunna gå hem 17 och vara ledig. Tjäna pengar! Nu har det 
blivit mer att jag är inlåst 8-17 varje dag. Kan inte vara flexibel. 
Jobbar mycket, jättetrött. Höjer samtidigt min omkostnad, så 
pengarna försvinner ändå. Är det här livet? Är det så här det ska 
vara? 
 
J: Jag hade väldigt höga positiva förväntningar. […] Kände att det 
här var rätt. Det kändes bra med handledaren och med hela 
arbetsplatsen, att jag hamnat rätt. Det är trevliga kollegor, jag har 
blivit väl omhändertagen. Det har varit lätt att komma in på jobbet. 
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Personligheten hos den egna individen påverkar individens samverkan med andra faktorer. 

PTP-psykologer som beskriver sig själva som stressade, är t.ex. mer benägna att uppfatta 

PTP-året som stressigt. PTP-psykologer som oroar sig lätt, känner följaktligen av mer oro än 

sina kollegor under det första PTP-året.  

K: Jag har alltid känt mig trygg, både privat och i min roll som 
psykolog, men nu kanske jag är lite mer trygg än i början. 
 
V: Jag har känt mig lugn hela tiden. Jag är trygg både i arbetet med 
grupp och individuellt. 

 
Utveckling 

Utveckling är det mest omfångsrika temat som uppkommit. Informanterna lade stor vikt vid 

detta tema och vid kodning och analys framkom ytterligare fyra stora teman som underteman 

till utveckling, nämligen: yrkesroll, yrkesidentitet, lärande av förmågor samt yttre ramar. Vi 

valde att benämna dessa fyra teman som professionell utveckling (se modell 3). Ett av dessa 

teman, yttre ramar, gestaltas genom att bilda ramen runt modellen och utgör förutsättningarna 

för att en professionell utveckling skall ske. Skapandet av en yrkesroll, en 

yrkesidentitetsutveckling samt lärande av förmågor utgör varsin trekant i modellen där 

pilarna står för påverkansriktning. För att kunna utvecklas i sin yrkesidentitet behöver 

individen ha skapat en grundstomme för vilken slags psykologroll hon antagit. 

PTP-psykologen införskaffar nya förmågor, såsom perspektivtagande, då en trygghet i 

yrkesidentitetsutvecklingen infunnit sig. Dessa tre teman fungerar som överlappande 

processer, men det går ändå att urskönja en påverkansriktning, speciellt under den första 

perioden av PTP-året. Professionell utveckling hos PTP-psykologen handlar om att utvecklas, 

att förbättras i sitt yrke. Det handlar om vad PTP-psykologen lär sig under året, vilka 

förmågor hon införskaffar och förbättrar, vilket arbetssätt hon blir kunnig inom, att det sker 

en yrkesidentitetsutveckling, att hon hittar sin yrkesroll samt att hon förhåller sig till de yttre  



ATT SKAPA EN PSYKOLOG  [54] 
 
 

 
 

 

 

Modell 3. Den professionella utvecklingen under PTP-året. 
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ramar som existerar. Den professionella utvecklingen baseras på tid och är beroende av en 

interaktion med andra människor. 

Yrkesrollen tas ofta upp när det gäller att specificera vem psykologen är i jämförelse 

med andra, såsom andra yrkesgrupper i samma team eller med psykologkollegor på hela 

arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna är det konkreta som säger något om vad psykologen ska 

utföra för att inneha psykologrollen.  

E: Förutom i början har det flutit på väldigt bra, jag har hittat min 
yrkesroll i det här. 
 
T: Jag känner att jag successivt tagit mig an psykologrollen. Det 
handlar väl om att kunna ramarna och strukturen. När jag inte kände 
till struktur och rutin kände jag mig väldigt osäker. Jag visste inte vad 
jag kan lova? Jag behövde en tid för att samla på mig förståelse för 
processen. Jag är den som kan ge svar på frågor. Det är jag som 
berättar vad som gäller. Rutiner kring bedömningssamtal osv. 
 
S: Psykologrollen glider in i de andras roller här. Jag tänker mer och 
mer på min psykologroll. Ibland tappar jag den helt.  
 
J: Det är lätt att skilja ut mig som psykolog. Det är uppdelat vad var 
och en ska göra, läkarna har sina uppgifter, sjuksköterskorna sina, 
och sekreterarna sitt. Det är skönt att det är klart, så det finns ingen 
förvirring kring arbetsuppgifterna. 
 
P: Det är en utmaning att jobba i team, vissa yrkesgrupper vill tycka 
till om psykologer, ex om samtalsteknik fast de saknar utbildning 
inom det. Det blir slitningar, man för stå upp för sig, och man väljer 
när man gör det och när man orkar det. Det blir en hel del 
argumenterande om vad som är min uppgift. 
 

Yrkesidentitet beskrivs i materialet på nästan lika många sätt som det finns informanter, och 

samtidigt går det att se mönster i redogörelsen. Skapandet av yrkesidentitet har påbörjats 

långt innan PTP-året tar sin början, men under detta år sker en stor utveckling av 

yrkesidentiteten. Denna utveckling består i att individen kommer till en insikt eller en 

kunskap om sig själv, där hon känner att hon valt rätt yrke, att detta yrke passar henne. Under 

denna utveckling skapas också en ny bild av sig själv som psykolog, som är en slags 

införlivning av tidigare erfarenheter och nya erfarenheter, baserat på respons från 
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omgivningen. Denna respons kommer från alla möjliga sfärer i hennes liv, såsom familj, 

vänner, kollegor och patienter. Denna utveckling leder även till reflektioner kring etik och 

värderingar samt tillbakablickar och framåtblickar. Yrkesidentitetsutvecklingen beskrivs 

ytterligare i koppling till modell 4. I denna professionella utvecklingsprocess tillkommer även 

lärande av nya förmågor. Förmågorna uppkommer och utvecklas genom inlärning. 

Psykologen upptäcker efter en tid att hon börjar känna egentillit, hon litar på sig själv och 

sina beslut. Hon vågar plötsligt vara självständig och ansvarstagande. Dessa nya insikter i 

sina nya förmågor leder till att hon mer och mer vågar stå upp för sin sak, vilket psykologen 

upplever som befriande. Hon märker att övning ger färdighet och antar strategier såsom ”trial 

and error” och ”just do it”. Dessa strategier innebär att psykologen upplever det som att hon 

slutar dubbelkolla och läsa in sig inför varje ny situation, och istället provar och litar på att 

det ordnar sig. Andra nya förmågor som psykologen berättar om uppkommer efter en tid är 

att kunna hantera maktutrymme och utmaningar. Psykologen upptäcker även att hon börjar 

lyfta sig till en ny nivå, hon kan titta på sin eller sin patients situation från ett nytt perspektiv. 

L: Nu kan jag tänka mer övergripande och lyfta mig upp över de 
konkreta arbetsuppgifterna och fundera ”hur blir det för mammor att 
få höra att de ska amma i 6 månader” t.ex. Eller hur uppfattas det 
här osv. Det är en stor skillnad från i början då jag bara funderade 
på de rena arbetsuppgifterna, men nu kan tänka över vad de 
uppgifterna innebär från ett ovanifrån perspektiv. Nu kan jag driva 
frågor och ifrågasätta. 
 

För att yrkesidentiteten ska kunna utvecklas, för att psykologen ska hitta sin yrkesroll och för 

att lärande ska vara möjligt behövs en yttre ram för psykologen att förhålla sig till. De 

faktorer som psykologen integrerar med och arbetar mot mest är hur samverkan med kollegor 

ser ut, vilka ansvar och förpliktelser som kommer med arbetet, vilket beslutsutrymme och 

handlingsutrymme hon har samt hur ett eventuellt deltagande i ett PTP-program ser ut. 

Dessutom är arbetsplatsens kultur och rutiner en viktig ram att förhålla sig till. Här ingår hur 

utförandet av arbetsuppgifter ska ske, förväntningar riktade mot PTP-psykologen, 
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arbetsklimat, hierarki och psykologens plats i den hierarkin samt arbetsklimat. Ramarna 

påverkar utvecklingen hos PTP-psykologen åt olika håll, en del kände att arbetsplatsens 

ramar bistod dem att fokusera på det som egentligen var relevant medan andra ansåg att 

ramarna satte stopp för deras ambitioner.  

C: Jag blir nedstämd då det finns vissa stopp, vissa praktiska saker 
som sätter käppar i hjulet, jag skulle så gärna vilja ha en grupp t.ex. 
Men det går inte pga. praktiska saker… 
 
M: Jag föreslog på min arbetsplats att vi skulle hålla oss uppdaterade 
i vad som händer i forskningen. De svarade att de i så fall skulle ha 
tid för det på arbetstid och absolut inte ägna sig åt det på fritiden. 
Det låg så långt ifrån vad jag själv tänkte. 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att en progress i utveckling sker under PTP-året 

då psykologstudenten blir psykolog. Denna utveckling baseras på fyra beståndsdelar: 

erfarenheter, organisation, individ och utveckling. Dessa beståndsdelar påverkar att det sker 

ett skapande och en progress av psykologen. De har på olika sätt relevans för och är viktiga 

för denna progress samt uppkommer i mötet med andra. Den professionella utvecklingen går 

i sin tur att dela upp i fyra teman: ett skapande av en yrkesroll, en utveckling av 

yrkesidentiteten, ett lärande av förmågor samt yttre ramar.  

V: Under PTP-året hände mycket, något nytt hände med en varje dag, 

man kunde se skillnad i vad man kunde och hur man kände sig från 

varje ny vecka. Trodde nog det skulle fortsätta under de första 

leggade åren, men det gjorde det inte.  

 
L: Det är häftigt att se på min arbetsplats där vi är tre PTP:are, jag 
som jobbat nio månader, en annan tjej som jobbat sex och den sista 
som jobbat fyra månader. Jag kan verkligen se att de går igenom 
saker som jag redan varit inne i. Fyramånaderstjejen frågar efter 
papper som beskriver hur första mötet ska gå till, det sitter 
automatiskt i mig, sexmånaderstjejen är mer osäker kring andra 
grejer, där har jag också varit men kommit förbi. Man ser att det sker 
en utveckling under det här året, från riktig nybörjare med noll koll 
och nio månader senare är jag hur trygg som helst i min roll och 
känner att jag kan vad jag håller på med.  
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A: Det var en naturlig utveckling att gå från utbildningen till PTP:n. 
Jag känner nu att jag kan bidra med något och jag utvecklas hela 
tiden. 
 

Processbeskrivning under PTP-året 

Under analysarbetet urskiljdes olika processer som tillsammans samverkade under PTP-året. 

Processerna utmynnar från de fyra beståndsdelarna erfarenheter, organisation, individ och 

utveckling. Här är processerna länkade till varandra i påverkan och tid. Processmodellen ska 

ses som ”andra sidan på ett mynt”, ett annat sätt att beskriva vad som händer med 

PTP-psykologen under PTP-året (se modell 4), i jämförelse med modell 1. När individen 

möter organisationen påbörjas en känslomässig process samt en reflektionsprocess. Den 

känslomässiga processen behandlar olika känslor vid olika perioder. Under 

reflektionsprocessen genomgår individen reflektioner kring progressen och sin yrkesidentitet 

och sin professionella utvecklingsprocess som i andra perioden oftast övergår till insikter. 

Detta möte driver individen med sina känslor och reflektioner framåt i processen. Hon börjar 

nu samla in nya erfarenheter som gör att hon kan bearbeta och hantera äldre erfarenheter, 

vilka tillsammans införlivas till någonting nytt. Detta leder individen till en 

utvecklingsprocess, där tre separata processer samverkar och bereder individen för vad 

författarna till föreliggande studie kallar en professionell utveckling. Den professionella 

utvecklingsprocessen består av ett yrkesrollsskapande, en yrkesidentitetsutveckling samt en 

lärandeprocess. Med tiden får även individen möjlighet till framåtblickande, detta är enligt 

vårt datamaterial kopplat till ytterligare ett steg i en reflektionsprocess samt ett tydligt tecken 

på att den professionella utvecklingen framskrider. Nedan redogörs ingående för var och en 

av processerna, och även avidentifierade fältanteckningar från datamaterialet kommer att 

lyftas fram för att visa på bredden i materialet. 
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Modell 4. Processbeskrivning under PTP-året. 
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Reflektionsprocess 

Under tidig period 1 upptas PTP-psykologen av reflektioner kring sin egen förmåga att lyckas 

med det hon föresatt sig, reflektioner kring vem hon är i gruppen, vad det psykologspecifika 

är samt en del tvivlande reflektioner kring om hon har tillräcklig kunskap för att kunna kastas 

ut i arbetslivet. I slutet på period 1 övergår dessa tvivel till insikter i att hon faktiskt kan 

arbetet hon är satt att utföra och hon förstår att hon överskattat arbetsplatsens förväntningar 

på henne. Under period 2 har PTP-psykologen ofta hunnit avslutat patienter och i de flesta 

fall märker hon att patienterna var nöjda med insatsen. Under period 2 kan hon reflektera 

över guldkorn, patienter hon minns samt börja reflektera över etiska dilemman. Här 

tillkommer även insikter i att hon har utvecklats, att hon fått bättre självförtroende och att hon 

faktiskt litar på sig själv. För många hinner reflektionerna även övergå till att handla om 

framåtblickande. PTP-psykologen börjar fundera över sin stundande legitimation, 

vidareutbildning och vad hon ska prioritera på hennes nästa arbetsplats. 

M: Jag har klurat på om det är detta jag vill jobba med i framtiden. 
Vet att jag inte vill jobba just här länge. Jag vill vara mer självstyrd, 
ha mer chans till utbildningar, tillgång till den nyaste forskningen. 
Jag vill inte fastna i gamla hjulspår. Jag vill jobba mer effektivt. 
 

Känsloprocess 

Den första perioden inleds för de flesta PTP-psykologer med en känsla av ett inre lugn, en 

slags lättnad över att ha uppnått målet att ta ut sin psykologexamen. En del beskriver den 

lugna känslan som att de ser den yttre stressen på arbetsplatsen, men att de inte själva kan 

känna av stressen den första tiden. Samtidigt med det inre lugnet finns det ett pirr i kroppen, 

en lycka över att vara där hon är och en känsla av att vara stolt och imponerad över sig själv.  

A: Jag var glad, så glad och nöjd över att jag äntligen var här. Jag 
kände mig så vuxen plötsligt. 
 

När den första lyckan och lugnet har lagt sig, börjar PTP-psykologen uppmärksamma 

situationen runt omkring sig. Nu blir upplevelsen istället präglad av kaos, förvirring, 
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oordning och rörighet. Dessa känslor är främst kopplade till mötet med organisationen och 

arbetsplatsens rutiner och ramar. Detta verkar också väcka ett tvivel på sig själv, en osäkerhet 

och prestationsångest. Samtidigt är många frustrerade och irriterade över ineffektivitet och 

oflexibilitet kopplat till organisationen. Under första perioden upptäcker PTP-psykologen en 

ny slags trötthet, och många förvånas över hur mycket arbete ett heltidsjobb innebär.  

K: Det är mycket jobbigare att jobba än att vara student. Så fort man 
inte jobbar sina 8 timmar blir det minusflex, vill jag gå tidigare måste 
jag jobba in det, det är flex men man blir ändå mindre flexibelt, det 
tar mer tid att jobba. Heltid är jobbigt, jag kommer inte att jobba 
heltid sedan. 
 
J: Jag är en mycket tröttare person nu. 
 
S: Då var jag jättetrött. När jag kommer hem från jobbet är jag så 
trött att jag kan sitta och bara stirra i in väggen. 
 
A: I början var jag trött. Det var mycket nya intryck och jag visste 
inte vad som förväntades av mig. 
 

Under den andra perioden börjar en del att känna av den yttre stressen mer och mer. Många 

beskriver även en känsla av slentrian under den andra periodens första del. PTP-psykologen 

kan då bli besviken över att denna känsla infinner sig, och också orolig över att känslan ska 

stanna kvar. Däremot märker hon att prestationsångesten har släppt. Slentriankänslan går 

dock över relativt fort och PTP-psykologen märker att hon har koll på strukturer, rutiner och 

ramar. Denna insikt leder till tilltro, trygghet och säkerhet till sig själv. 

T: Under tiden har jag gått från mycket till mindre prestationsångest. 
Nu har prestationsångesten släppt. 
 
J: Jag har utvecklats, har bättre självförtroende. 
 
M: Nu känner jag att det verkligen finns någonting som jag kan och 
är trygg i. 
 

Känslan av irritation över ineffektivitet och oflexibilitet förefaller dock inte förändras i 

intensitet eller form utan verkar finnas under hela PTP-året för de flesta psykologerna.  
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Yrkesroll 

Yrkesrollprocessen handlar om att skapa sig en yrkesroll på den nya arbetsplatsen där hon för 

första gången ska arbeta som PTP-psykolog. För att påbörja yrkesrollsskapandet måste PTP-

psykologen ta reda på och förstå vilka slags arbetsuppgifter som ligger i dennes uppgift att 

utföra.  

N: Det har varit det svåraste att acceptera att jag inte kan göra allt 
alla gånger. Det är inte viktigast. En svagbegåvad kommer alltid att 
vara det, och min arbetsuppgift är att minska de framtida problemen 
och om eleven kan lära sig lite är mycket vunnet. 
 

Under skapandet av en egen yrkesroll jämför hon sig med andra yrkesgrupper för att försöka 

skilja ut det psykologspecifika. Hon jämför sig även med andra psykologer för att sätta sin 

egen prägel på den psykologroll hon själv önskar och är på väg att inta. Yrkesrollskapandet 

verkar inte gå att dela upp i olika perioder, utan sker under olika lång tid för olika individer. 

V: Vi var fler yrkesgrupper då, och då var det tydligt vad som var 
psykologrollen. Det är många som inte känner till vår utbildning och 
hur vi jobbar. De andra såg lite annorlunda på oss. Det känner jag 
igen nu också. Det är inte samma förståelse för hur vi jobbar. En del 
uppgifter gör ju alla, även fast det vore mer lämpligt om en psykolog 
hanterade det. 
 

Lärandeprocess 

Lärandeprocessen handlar om hur psykologen införskaffar ny kunskap under PTP-året, d.v.s. 

på vilket sätt hon lär sig. Här visar empirin en tydlig uppdelning mellan period 1 och period 

2. Under period 1 har PTP-psykologen fått introduktionsmaterial av arbetsgivaren och hon 

söker aktivt efter information som hon anser vara en kunskapsbrist hos henne själv. Sökande 

sker på Internet, i böcker och i samtal med kollegor. I början använder hon handledningen till 

att reda ut praktiska göromål och checkar av om hon har förstått rutiner och ramar på rätt sätt. 

Under första perioden förbereder hon sig noga genom inläsning inför varje möte med 

patienter och inför konferenser. Under den andra perioden övergår detta sätt att lära in till 

något som flera psykologer benämner som ”trial and error”. Det handlar om att hon provar 
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sig fram, ibland blir det fel och då lär hon sig något av det till nästa gång. Detta fenomen 

kallas även i materialet för ”just do it”, med tanke på att göra något utan att tänka för mycket 

på det innan.  

M: Om man bara håller käften får man reda på saker med tiden! 
Behöver man ringa soc eller skicka remiss, så måste det inte göras på 
sekunden. Man kan vila på det över helgen. Ta det lugnt! Det löser 
sig! 
 

Under denna period lär sig PTP-psykologen även genom patientmötet samt genom utbyte av 

lärdomar och diskussioner med kollegor. Innehållet i handledningen ändrar karaktär från att 

handla om mer specifika sakfrågor till att diskutera och reflektera utifrån ett 

ovanifrånperspektiv. 

Yrkesidentitet 

Enligt datamaterialet är yrkesidentitetsutvecklingen redan påbörjad vid starten av PTP-året. 

Under PTP-året verkar dock en betydande utveckling av yrkesidentiteten ske. Informanterna 

går ofta tillbaka till studietiden, och till och med till tiden innan de blev psykologstudenter, 

för att beskriva vad som skett med deras psykologidentitet. Från materialet genererades en 

yrkesidentitetsutveckling i fyra steg: 

1. Innan studierna tagit sin början finns en idé hos den blivande psykologen kring vad en 

psykolog är och hur hon själv skulle vara och känna sig som psykolog. 

2. Under studietiden skapas en psykologstudentidentitet, vilken i omgivningens ögon 

inte skiljer sig så mycket från den examinerade eller legitimerade psykologen. 

Psykologstudenten omvandlar sin tidigare idé om psykologen med de nya erfarenheter 

och kunskaper hon erfar under studietiden. 

3. När psykologen börjar arbeta som PTP-psykolog omkonstrueras denna tidigare bild 

av psykologen ännu en gång. Psykologen kollektiviseras in i rollen som psykolog på 

arbetsplatsen.  
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4. Under andra delen av PTP-året skapas en mer internaliserad identitet som psykolog. 

Denna internalisering är individuell, och materialet visar att den i de flesta fall 

påbörjas någon gång innan PTP-året är slut.  

N: Nu vill jag vara min egen, jag gillar ensamarbete. Nu vill jag göra 
det för min egen skull, inte för att någon annan ska bedöma mig. 
Ingen kommer på om jag gör en dålig WISC5. Jag har en egen 
drivkraft att bli bättre på det jag gör och alla […] jag träffar är också 
en stark motivator till att bli bättre. Jag vågar vara psykolog och 
vågar vara auktoritet, vågar säga saker som påverkar. Jag har nått 
mitt mål när jag får min leg, ett stort delmål. 
 
B: Det är vetskapen att det är det [psykolog] jag är, det blir en del av 
en. 
 
M: Från början känns det som att ”här går jag och leker psykolog”, 
men nu är det mer på riktigt, att jag faktiskt är de. 
 

  

                                                
5 Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) är ett intelligenstest för barn. 
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Diskussion 

Resultatet redovisades genom att utgå från de teoretiska modeller som framkom under 

analysarbetet. Kärnmodellerna skildrades inledningsvis genom en allmän, beskrivning för att 

leda till en detaljerad redogörelse kring varje tema, varvat med avidentifierade 

fältanteckningar från datamaterialet. Modell 1; att bli psykolog under PTP-året, beskrev 

psykologens upplevelse i resan från psykologstudent till PTP-psykolog under ett år. Modellen 

klarlägger att individen står inför ett nytt möte av nya förväntningar, situationer, erfarenheter, 

upplevelser och människor och att det i detta möte sker en ömsesidig påverkan och en social 

interaktion. Under PTP-året möter psykologen fyra beståndsdelar som finns med och 

påverkar att det sker ett skapande, en utveckling och en progress av psykologen. Dessa 

beståndsdelar benämns som organisation, erfarenheter, individ och utveckling. I mötet med 

organisationen lyfter psykologen fram kollegors och handledarens bemötande, 

organisationens och arbetsplatsens uppbyggnad, ramar och rutiner samt arbetsuppgifter som 

viktiga faktorer som påverkar progressen framåt. Arbetsuppgifter åskådliggjordes genom en 

egen modell, modell 2. Här visades att regelberoende och konkreta uppgifter upptog 

arbetsuppgifterna under period 1 och att rutin och kompetens samt förmåga att hantera högre 

krav upptog period 2, modell 3. Nya erfarenheter införlivas med tidigare erfarenheter och 

omkonstrueras för att gagna situationen psykologen är i just nu. I den egna individens 

personlighet sker en ömsesidig interaktion mellan känslor, reflektioner, förväntningar och 

privatliv. Slutligen utmynnar den sista beståndsdelen, professionell utveckling, i modell 3; 

den professionella utvecklingen under PTP-året. I denna modell påvisas fyra teman. Ett av 

dessa teman, yttre ramar, gestaltas genom att bilda ramen runt modellen och utgör 

förutsättningarna för att en professionell utveckling skall ske. De övriga temana; 

yrkesidentitet, yrkesroll samt lärande av förmågor fungerar som överlappande processer. 

Skapandet av en yrkesroll, en yrkesidentitets utveckling samt lärande av förmågor utgör 
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varsin trekant i modellen där pilarna står för påverkansriktning. Den professionella 

utvecklingen baseras på tid och är beroende av en interaktion med andra människor. Modell 

4; processbeskrivning under PTP-året, urskilde olika processer som tillsammans samverkade 

under PTP-året. Processerna utmynnade från de fyra beståndsdelarna erfarenheter, 

organisation, individ och utveckling. Processerna var länkade till varandra i påverkan och tid. 

Modellen berättade att individen när hon möter en organisation påbörjar en känslomässig- 

samt en reflekterande process. Den känslomässiga processen behandlar olika känslor vid 

olika perioder och under reflektionsprocessen genomgår individen reflektioner som i andra 

perioden oftast övergår till insikter. Individen samlar på sig nya erfarenheter som gör att hon 

kan bearbeta och hantera äldre erfarenheter, vilka tillsammans införlivas till någonting nytt. 

Detta leder individen vidare till en utveckling, där tre stora processer koopererar och bereder 

individen för en professionell utveckling. Den professionella utvecklingsprocessen består av 

ett yrkesrollsskapande, en yrkesidentitetsutveckling samt en lärandeprocess.  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka psykologens subjektiva upplevelse 

av resan från psykologexamen till legitimation. Detta möjliggjordes genom att besvara 

frågeställningen om hur psykologen upplever skapandet av sin egen professionsbildning 

under den praktiska tjänstgöringsperioden. Undersökningen visade att skapandet påbörjas 

redan under studietiden, men att en progress i utveckling sker under PTP-året då 

psykologstudenten tar det största steget mot att bli legitimerad psykolog. Studien resulterade i 

en teoretisk konceptualisering i form av modeller baserade på sociala interaktioner under 

PTP-året. Modellerna beskriver en ömsesidig påverkan och en social interaktion mellan 

psykologen och omgivningen. Denna utveckling baseras på fyra beståndsdelar: erfarenheter, 

organisation, individ och professionell utveckling. Den professionella utvecklingen går i sin 

tur att dela upp i fyra teman: ett skapande av en yrkesroll, en utveckling av yrkesidentiteten, 
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ett lärande av förmågor samt yttre ramar. Även olika PTP-processer går att urskilja: 

reflektion, känslor, lärande, yrkesroll och yrkesidentitet.  

I resultatet framkom det att skapandet av psykologen är en process som påbörjas 

redan innan PTP-årets början. Processen fortsätter antagligen under hela livet men vi har valt 

att fokusera på PTP-året och det är processen under denna tidsperiod vi har studerat närmare. 

Denna process sker i interaktion med andra, såsom kollegor, patienter, kunder, familj och 

vänner, samt i interaktion med sig själv. Yrkesidentiteten är inget som är givet, för att den ska 

kunna bli till och utvecklas krävs det att psykologen satsar tid, energi och engagemang i 

processen. Utan engagemang kan psykologidentiteten aldrig bli en integrerad del av 

individen. Psykologidentiteten blir då endast en yrkesroll, i bästa fall en kostym som hon tar 

på sig på väg till jobbet. Växelspelet mellan hur psykologen tolkar andras uppfattning av 

henne i psykologrollen och hennes egen bild av hur hon är i den rollen justerar hennes 

uppfattning om och utförande av psykologrollen samt driver yrkesidentitetsprocessen framåt. 

Med ”framåt” åsyftas här på både tolkningen av andras uppfattning samt den egna bilden av 

sig som psykolog, som förändras över tid genom kontinuerlig interaktion. ”Framåt” säger här 

inget om riktningen på processen, d.v.s.om yrkesidentiteten stärks eller försvagas. Den 

professionella utvecklingsprocessen sker i ett givet sammanhang. De yttre ramarna för arbetet 

ses inte som något statiskt ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, utan som något som 

varseblivs och tolkas av psykologen som sedan strävar efter att anpassa sitt beteende utifrån 

sin definition av situationen. Psykologens interaktioner med handledaren, kollegor och 

klienter dominerar på arbetsplatsen och har betydelse för hur yrkesrollen formas, hur 

yrkesidentiteten växer fram och slutligen hur den professionella utvecklingen ser ut. I mötet 

med andra kan det uppstå dissonans mellan psykologens egen bild av sig som psykolog och 

andras förväntningar på hur en psykolog är och vad hon gör (Malmström, 2005). Om dessa 

skillnader är överbryggningsbara kan psykologen uppleva en känsla av sammanhang 
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(KASAM). Aaron Antonovsky myntade begreppet på 1970-talet och han visade att KASAM 

kan förklara människors olika grad av hälsa och olika förmåga att hantera stress 

(Psykologiguiden, 2012). KASAM består av tre delar: att situationen är begriplig, att 

individen har resurserna för att hantera situationen och att det är meningsfullt för individen att 

klara av situationen. När våra informanter beskrev utveckling av yrkesidentiteten förekom 

alla tre delar i KASAM och för de situationer som beskrevs med missnöje eller annan negativ 

känsla har en eller flera av delarna i KASAM saknats. Genom att psykologen delar 

gemensamma symboler, t.ex. verbala uttryck som har samma betydelse för individerna i en 

interaktion, möjliggörs reflektioner och abstrakt tänkande. Psykologen för ett inre 

resonemang med sig själv och/eller tillsammans med andra där hon reflekterar över det hon 

har varit med om. Reflektionen sker i nuet. Det hon har varit med om och upplevt analyseras 

i en strävan att förstå och göra situationen meningsbärande. Psykologens aktivitet riktas mot 

framtiden, så att hon kan välja det beteende som hon tror passar bäst till hur hon förutsäger att 

hon kommer att varsebli och tolka den andres beteende. På ett eller annat sätt leder detta 

psykologen till en förståelse för sin definition av situationen, såsom hon har varseblivit och 

tolkat den, som begripliggör och fyller den upplevda situationen med mening. När situationen 

har blivit meningsbärande kan den införlivas med hennes tidigare erfarenheter och 

situationen kan omtolkas på ett nytt sätt samt leda till att hon kan pröva andra beteenden som 

svar på den andres respons. På så sätt utökas och/eller förändras den tillgängliga 

beteenderepertoaren. Om situationen inte blir begripliggjord, om den saknar mening och 

förmåga att hantera situationen adekvat, sänker det psykologens KASAM. Det går logiskt att 

tänka sig att en mångfald av obegripliga, meningslösa och ohanterbara situationer har en 

negativ påverkan på yrkesidentiteten och även på individens jag, självkänsla och 

självförtroende.  
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Under introduktionen presenterades vad PTP-året skall bestå av, enligt 

psykologförbundet, och vad syftet med PTP-året är. Vid jämförelse med våra informanters 

uppgifter, verkar det som att PTP-tjänsterna överlag bidrar med det som kan förväntas. 

Samtliga informanter berättar om hur de lyckas omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken 

och att det sker en utveckling av professionell identitet. Några informanter uppgav missnöje 

över att de inte förstod hur arbetsplats och organisation fungerade, vilket kan tyda på att 

arbetsplatsen har brustit i sin uppgift att erbjuda en genomgång av organisationen samt 

tillhandahålla information om det fackliga systemet som gäller på arbetsplatsen. Våra resultat 

tyder dock på att det sker en upptrappning av arbetsmängd och belastning under det första 

halvåret samt en fördjupning under andra halvåret, i enlighet med psykologförbundets 

uppmaning. Kraven kring handledning verkar också följas i de flesta fall, vilket kan tyckas 

vara extra viktigt med tanke på vilket stort utrymme det fick i resultatet. Våra informanter 

betonar dock att PTP-tjänsten är ett studieår, medan en annan källa betonar att det inte är ett 

studieår (föreläsning av B. Eriksson, studierektor på Örebro läns landsting, Örebro universitet 

den 9 maj 2012).  

I likhet med våra resultat visade den tidigare forskningen att det under den första 

perioden förekommer oro och prestationsångest med nyinlärning och handledning. Genom att 

samla på sig erfarenheter får hon större självkännedom vilket kan bidra till att skingra känslor 

av prestationsångest (Fried, 1991). Den tidigare forskningen var även inne på att övergången 

från utbildning till yrkesliv var en svår och mödosam tid för personen, speciellt gällde detta 

nyexaminerade personer från en högre utbildning (Perrone & Vickers, 2003). Detta stämmer 

dock inte alls överens med våra resultat, där majoriteten av PTP-psykologerna faktiskt verkar 

njuta och vara lyckliga den första tiden, trots yttre stress och nervositet. Däremot kan vi ge 

stöd till forskningen som pekar på att yrkesidentitet skapas under utbildningen (Kirpal, 2004), 

att den nyexaminerade är osäker och funderar kring sin egen kompetens den första tiden 
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(Graham & McKenzie, 1995) samt att handledning och insamling av erfarenheter är något 

som påverkar den professionella utvecklingen positivt. Det går även att dra paralleller mellan 

våra yrkesidentitetsutvecklingars stadier med Hersheys (2008) studie som i likhet med oss 

fann fyra processer som medverkar till skapandet en yrkesidentitet. I föreliggande studie samt 

i Hersheys studie framkom att det fjärde stadiet handlar om en slags införlivning och 

internalisering av den professionella identiteten.  

Forskning (Björklund, 2008) har undersökt hur den yrkesverksamme blir expert i sin 

profession och har utgått ifrån ett inlärnings- och minnesperspektiv. Studien berättar om hur 

inlärningen av tyst kunskap sker och fungerar samt att erövrandet och färdigheten att omsätta 

”tyst kunskap” i praktiken är nyckeln till att nå expertisstatus. Vi anser att ett 

neuropsykologiskt, kognitionspsykologiskt och didaktiskt perspektiv kompletterar våra 

utgångspunkter som utgörs av symbolisk interaktionism och pragmatism. Vår utgångspunkt 

riktar fokus mot psykologens professionella utvecklingsprocess som sker för att vi är sociala 

varelser som interagerar med varandra och oss själva.  

En annan studie följde nyexaminerade sjuksköterskor (Ohlsson, 2009) under deras 

första år som yrkesverksamma. Där lyfts ”critical incident” fram som ett språng i 

sjuksköterskornas yrkesroll och yrkesidentitet. Sjuksköterskorna upplevde att de bemästrade 

och hade förmågan att klara av svårare situationer och därigenom förändrades både andras 

åsikt och deras egen åsikt om deras yrkeskompetens, att de bar upp och fyllde ut 

sjuksköterskekostymen. Några av informanter i föreliggande studie berättade om händelser 

som hade satt ett särskilt avtryck hos dem, händelser som hade förtydligat deras yrkesroll, 

förändrat deras yrkesidentitet och bidragit till deras professionella identitet. 

Andra författare (Olsson & Gullberg, 1986; Lauvås & Handal, 2001) har beskrivit hur 

yrkesroll och yrkesidentitet utvecklas i kronologiska och kumulativa stadier. Vårt material 

visar att alla börjar som nybörjare. Samtliga informanter har beskrivit en progressiv 
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utveckling av sin yrkesroll och yrkesidentitet. Vi har sett två stadier: period 1 där psykologen 

i huvudsak är nybörjare och period 2 där hon börjar bli varm i kläderna. Vi har heller inte 

sökt att differentiera fler stadier utan det huvudfokus vi fann var själva processen att bli 

psykolog.  

Vidare visar våra resultat på att en reflektion kring vidareutbildning är relativt vanlig 

under första årets sista del. Enligt litteratur (Hawkins & Shohet, 2008) är det en god början på 

arbetslivet att tidigt ta ansvar för sitt eget välbefinnande genom att exempelvis skaffa sig de 

resurser som behövs och på det sättet utveckla och stärka sig själv. Några viktiga faktorer i att 

utvecklas beskrivs av författarna vara att ge sig själv möjlighet till lärande och 

vidareutveckling samt att vara öppen för nya kunskaper och erfarenheter. Krav-kontroll-stöd 

modellen (Theorell, 2006) handlar om de anställdas möjligheter att utöva kontroll och deras 

beslutsutrymme över sin egen situation i relation till de krav som ställs på individen. 

Kombinationen mellan höga krav och låga kontrollmöjligheter har samband med ohälsa och 

en arbetssituation som genererar höga krav samtidigt med stort beslutsutrymme är det mest 

optimala för en yrkesverksam individ. Denna modell går att koppla till vår empiri där vi 

tydligt såg hur psykologerna i början av PTP-tjänsten upplevde att de hade låga krav och lågt 

beslutsutrymme, vilket gjorde att de kände sig passiva. Med tiden fick psykologerna mer 

beslutsutrymme samtidigt som kraven höjdes och förmåga att hantera kraven tillkom. Detta 

ledde till ett mer aktivt agerande hos PTP-psykologerna. För att sammanfatta ovanstående 

resonemang drar vi paralleller till Gross (2000) som hävdar att ju mer man lär sig, desto mer 

får man ut av arbetet. Den som skaffar sig färdigheter och kunskaper får utdelning! 

Författaren menar vidare att då inlärning är en del av de dagliga rutinerna på arbetet, erhålls 

en känsla av kontroll. Den hjälper individen att hantera stress och leder till en känsla av 

utveckling och på så sätt blir hon en värdefull tillgång på arbetsplatsen, vilket ju faktiskt är 

precis vad PTP-året ska handla om.  
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Under analysarbetet framkom att ett viktigt tema för våra informanter handlade om 

det psykoterapeutiska perspektivet som gavs under utbildningen. För våra informanter 

handlade det i majoritet om det integrativa perspektivet. Detta verkar vara något som slår rot 

djupt inom psykologen och något som hon reflekterar över och använder i sitt 

identitetsskapande. Det verkar vara viktigt att finna sin roll och identitet som integrativ 

psykolog och kunna stå för den och hävda den inför andra. De flesta informanter uppgav även 

det integrativa perspektivet som något väldigt positivt som var en fördel att ha med sig ut i 

arbetslivet. Dock valde vi att inte gå vidare i en enskild modell med dessa data, då vi på flera 

sätt var tvungna att göra avgränsningar i vårt material, och detta fick bli ett av de teman som 

utelämnades. Vi påpekar dock att det var intressant och gav lite extra utrymme till några 

utdrag från fältanteckningarna angående detta i resultatdelen.  

En svaghet med vårt arbete är att vi försöker åskådliggöra och förklara ett komplext 

skeende med komplexa teorier. Vi balanserade mellan att göra våra teorier generella, 

samtidigt som de skulle spegla individuella variationer. Vi vill att teorierna ska beskriva 

skeendet på en generell nivå och samtidigt behålla sin mustighet så att teorin inte blir för 

urvattnad. Vi ville belysa variationen i materialet och samtidigt inte drunkna i att redovisa 

fältanteckningar utan struktur. Vi valde att undersöka psykologens egen, subjektiva 

beskrivning av processen. Det är möjligt att teorierna hade berikats av ett triangulerat 

råmaterial. Å andra sidan hade en triangulering mellan t.ex. PTP-psykolog, hennes 

handledare och relevant statistisk data mångfaldigat komplexiteten både i råmaterialet och i 

teorierna. Ett sätt att triangulera analysen kunde ha varit att analysera materialet ur flera 

perspektiv (Larsson, 2005) eller teorier. Det tillvägagångssättet motsägs dock av GT då 

risken för tvingning av data ökar och en av grundpelarna i GT är att forskaren skall finna 

essensen i vad som händer i data (Glaser, 2010). En annan av studiens svagheter är att 

analyserad data består av subjektiva berättelser och självskattningar. Informanterna kan ha 
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glömt hur det var den första tiden, och de allra starkaste känslorna kan ha lagt sig så att 

berättelsen skulle sett annorlunda ut om vi fått höra den under samma tid det inträffade. Det 

är också möjligt att informanterna förändrat i berättelserna för att de velat framställa sig på ett 

visst sätt inför intervjuledarna. Olika tankefel kan även ha förekommit både från oss 

författare samt från våra informanter. Vi hade redan innan undersökningens början en 

förförståelse och förväntningar kring det undersökta fenomenet, trots att vi naturligtvis gjorde 

vårt yttersta för att parentessätta den förförståelsen. Detta kan dock ha lett till så kallat 

ömsesidigt bekräftelsesökande och snedvriden varseblivning (Edvardsson, 2003). Likaledes 

kan påverkansfenomen som projektiv identifikation ha förekommit. Författarna var bekanta 

med informanterna vilket kan ha lett till att informanterna gav svar de trodde att författarna 

ville höra för att vara vänliga. Bekantskapen mellan författare och informant kan även ha 

medfört att informanten mer generöst delat med sig av sina erfarenheter jämfört med om vi 

hade varit obekanta. En informant uttryckte tydligt att medverkan i vår studie endast berodde 

på att bekantskap fanns till en av författarna. Möjligheten finns förstås att informanterna 

upplevde det motsatta, att de skulle delat med sig mer om vi varit obekanta för dem.  

Föreliggande studie bidrar med kunskap till ett relativt outforskat område utan tidigare 

gjord forskning. Studien visar på hur utvecklingen från psykologstudent till PTP-psykolog 

kan se ut och vilka områden som är viktigast för psykologen. Teoriernas starkaste bidrag till 

forskningslitteraturen är att de strukturerar upp PTP-psykologens professionella 

utvecklingsprocess på ett tydligt och begripligt sätt. Modellerna belyser även att klivet ut i 

arbetslivet är att möta en ny kultur och att yrkesidentiteten skapas av psykologens egen 

aktivitet i mötet med andra. Anpassning till arbetet är ett resultat av en ömsesidig process 

mellan psykologen och de människor hon möter oavsett om anpassningen resulterar i en total 

införlivning av kulturen eller om hon revolterar mot den. Kunskap om modellerna kan 

förbereda psykologstudenten inför det kommande arbetslivet. De skulle kunna vara intressant 
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för psykologstudenten att sätta sig in i dessa redan på termin 6 som en del i förberedelserna 

före utbildningspraktiken eller efter denna för att öka sin förståelse för de upplevelser hon har 

med sig från praktiken. Det skulle även vara till gagn för arbetsgivare och PTP-handledare att 

ta del av vad PTP-psykologen upplever, för att bättre kunna stötta och hjälpa henne. Den 

tidigare forskningen visade dessutom att den nyexaminerade studenten som inte blivit 

förberedd på arbetslivet under studietiden mötte en svår första tid i arbetslivet (Perrone & 

Vickers, 2003). Undersökningens styrkor ligger även i informanterna själva formade sina 

berättelser vilket ger ett verklighetsnära material. Undersökningen har även en nära 

anknytning mellan kunskap om psykologer som ett teoretiskt ämne samt den praktiska 

verkligheten, vilket kan vara användbart för både psykologstudenter och PTP-psykologer.  

Det är tydligt att det saknas forskning om psykologer och deras övergång från studier 

till arbetsliv och om utvecklingen under PTP-året. Det finns flera teman som borde 

undersökas närmare. Våra informanter beskrev genomgående ett positivt framåtskridande i 

sin professionella utvecklingsprocess och yrkesidentitetsutveckling. En fundering väcktes 

kring hur processen ser ut när psykologen istället upplever sig fjärmad från yrket, när hon 

inser att detta inte var rätt för henne och till slut väljer att lämna psykologyrket helt och 

hållet? Går en degenererande process att införliva i våra teorier och hur förlöper den 

processen? I vilken grad skulle KASAM kunna förklara ett fjärmande från psykologyrket? Vi 

har intervjuat informanterna i ett så tidigt skede av deras arbetsliv så att det är troligt att de 

inte nu vet om de i framtiden kommer att lämna yrket, och således kunde psykologerna inte 

heller ge uttryck för den möjligheten vid intervjutillfället. Det var frestande att tänka att våra 

modeller borde vara giltiga för ”alla” yrken. Det vet vi dock inte. Ett steg för framtida 

forskning är att utvidga urvalet till att inkludera andra yrken och branscher. Har våra 

modeller giltighet för andra yrkesgrupper? Vilken roll spelar utbildningens längd innan 

yrkesutövaren kan påbörja sin yrkesbana? Skiljer sig den professionella utvecklingsprocessen 
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beroende på om inga förkunskaper krävs, om hon har studerat i 2 år, eller i 5 år på 

eftergymnasial nivå? Finns det några branschspecifika drag som spelar en betydande roll för 

den professionella utvecklingen? Majoriteten av våra informanter hade studerat vid 

psykologutbildningen vid Örebro universitet. Utbildningens inriktning är preventionsarbete 

och integrativ psykoterapi (Örebro universitet, 2012). Under bearbetningen av materialet 

väcktes frågan om och i så fall på vilket sätt grundutbildningens människoperspektiv 

påverkar psykologens professionella utveckling, vilket även kan vara en möjlig frågeställning 

för framtida forskning.  

Vi hade många tankar och funderingar kring hur det kommer att bli för oss att lämna 

universitetsvärlden och ta klivet ut i arbetslivet på riktigt, även fast vi tidigare fått små 

smakprov på att arbeta som psykolog genom utbildningspraktiken på termin 6 och det egna 

klientarbetet under termin 7-9. Resultaten och analysen av vår studie har gett oss en grundad 

kunskap om likheter och skillnader angående hur inträdet i arbetslivet för psykologer kan 

gestalta sig. Kontakten med psykologer har varit både lärorikt och stimulerande. Vi fick en 

inblick av resan i förväg, en resa vi snart själva ska göra. Vi fick en unik möjlighet att få ta 

del av psykologernas upplevelse och deras åsikter, vilket för oss har varit en viktig aspekt i 

detta arbete.  

Det som studien gjorde oss uppmärksamma på var att det är viktigt att så långt det är 

möjligt välja en arbetsplats där det finns potential till att få en bra start på yrkeslivet och där 

det finns ett ömsesidigt samspel mellan arbetsgivaren och den rekryterade. Genom att vi har 

gjort en forskningsstudie med flera informanter har vi funnit en samlad och strukturerad bild 

av processen att bli psykolog under PTP-året. Vi har sett den resa våra informanter gått 

igenom, vilka känslor som tar överhanden under olika stadier, vilka arbetsuppgifter hon 

lägger mest fokus på, vad hon funderar och reflekterar över. Vi har även fått veta vad som av 

psykologen värderas som viktiga egenskaper på en arbetsplats och vilka situationer som kan 
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ge upphov till frustration. Merparten av de frustrationsgenererande situationerna var kopplade 

till organisationen, kollegor och begränsningar i beslutsutrymmet. Hur informanterna 

hanterade dessa utmaningar i tjänsten varierade. Vissa utmaningar skildrades som omöjliga 

att göra något åt och andra som hanterbara. Ytterligare utmaningar i tjänsten handlade om att 

möta svårhanterliga situationer och klara av att hantera dessa på ett adekvat sätt. Det 

gemensamma för utmaningar i tjänsten var att de hade gjort ett större minnesavtryck än andra 

erfarenheter. Utmaningar i tjänsten som fått ett lyckligt slut, nöjsamma terapiavslut och andra 

positiva erfarenheter från arbetet har vi genom undersökningsprocessen benämnt som 

guldkorn. En av våra informanter blev tipsad av sin handledare att samla sina guldkorn i en 

bok, för att kunna ta fram den ibland när det känns motigt och minnas de tillfällen som 

faktiskt gått bra. Detta är ett tips vi själva kommer att ta med oss i vårt eget nära annalkande 

av ”att bli psykologer”.  
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Tack 

 
Vi vill först och främst tacka våra informanter för att ni på ett öppet och personligt sätt lät oss 
ta del av era berättelser om ert PTP-år. Ett stort tack även till resterande av studiens deltagare 
som på slutet kom in och gav oss tankevärda kommentarer och stöd till våra teorier och 
modeller.  
 
Massor av tack till Mats för att du har lyssnat på och besvarat våra frågor på ett engagerat sätt 
och för att du under arbetets gång tänt gnistan till nya idéer och givit vår skapandelust en 
skjuts när vi som mest behövde det! 
 
Sist men inte minst tack till våra familjer och vänner för att ni på ett värdefullt sätt hjälpt oss 
under uppsatsresans gång.  
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Bilaga 1 

Deltagarna sprider sig över följande variabler: 
 
Kön (män och kvinnor) 

Ålder (från ca 25 till 45 år) 

Arbetsgivare (landsting och kommun) 

Arbetad tid vid intervjutillfället (från 2 veckor till 2,5 år) 

Erfarenhet av organisationen sedan tidigare (ingen erfarenhet – stor erfarenhet) 

Nöjsamhet med organisation (nöjd – missnöjd/frustrerad)  

Handledare (inom eget arbetslag – extern handledare) 

Handledning (nöjd – missnöjd) 

Bemötande från kollegor (välkomnade – ifrågasättande av psykologroll) 

Arbetsplatsen (struktur och uppdelning av arbetsuppgifter – kaos och omorganisation) 

Arbetsuppgifter (erhålla instruktioner – ”frihet under ansvar”) 

Bemötande från kollegor (”jag har fått utrymme” – ”jag måste ta utrymme”) 

Psykoterapeutisk inriktning (Individuellt – enligt verksamhetsbeskrivning) 

Framåtblickande (nöjd med nuvarande situation – planer på vidareutbildning) 

Teoretisk kunskap från utbildning (tillräcklig – inte tillräcklig) 

Psykologroll (redan testad – aldrig testad) 

Första patientavslutet (tillfredsställande slut – icke tillfredsställande avslut) 

Privatliv (inverkar – inverkar inte) 

Förväntningar och verklighet (stämmer – stämmer inte) 

Tidigare guldkorn (få – många) 
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Bilaga 2 

 
Hej och tack för att du vill vara med i vår undersökning! 
 
Jag, Cecilia Peimer/Monica Jolsterå, skriver nu examensuppsats tillsammans med Monica 
Jolsterå/Cecilia Peimer under termin 10 på psykologprogrammet. Det är jag som kommer 
utföra intervjun med dig.  
 
Intervjun kommer att ta max 60 minuter, beroende på hur intervjun utvecklar sig. Det kan 
dock bli så att vi behöver återkomma till dig vid fler tillfällen för kompletterande frågor. 
 
Vi kommer att följa de forskningsetiska reglerna, för det första kommer all information vi tar 
del av att behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte att nedteckna ditt namn, utan ge dig en 
slumpmässigt utvald siffra vid vidare behandling av materialet. Endast jag och 
Cecilia/Monica samt vår handledare Mats Liljegren kommer att ha tillgång till vårt 
arbetsmaterial. För det andra är ditt deltagande helt frivilligt, du har rätt att avbryta din 
medverkan när helst du vill.  
 
Under intervjun kommer vi att skriva stödord. Vi kommer därefter utveckla stödorden i 
anteckningar och sedan koda materialet för vidare analys.  
 
Syftet är att be dig beskriva din resa från psykologexamen till idag. 
 
Vid intresse kan vi maila uppsatsen till dig när den är klar (troligtvis i juni). Den kommer att 
publiceras på DIVA, vilken är en databas för uppsatser och forskningsavhandlingar från 
svenska lärosäten. Vi vill även hålla möjligheten öppen att hela eller delar av uppsatsen kan 
komma att publiceras via andra kanaler.  
 
I vårt syfte ligger intresse att se till PTP-psykologer som grupp och inte till enskilda 
individer. Vi kommer att avidentifiera dig så att du inte ska kunna kännas igen. Dina svar 
kommer endast användas i arbetet med vårt examensarbete.  
 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Peimer och Monica Jolsterå 
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Bilaga 3 

PROFESSIONELL UTVECKLING - underkärnkategori 
 
LÄRANDE OCH FÖRMÅGOR - tema 
Perspektivtagande - egenskap 
ödmjuk inför att hur andra ser på saken - indikator 
erbjuda det som patienten bäst behöver oberoende av mitt eget intresseområde 
viktigt med rätt terapi 
det integrativa gör mig öppen för andras perspektiv 
den allmänna bedömningen har ett integrativt perspektiv 
Självständighet 
växande självständig i arbetet 
Fick bli självständig tidigt 
trygg i ensamarbete 
Egentillit 
stor tilltro av andra till psykologen, gett ökat säkerhet i att tro på sig själv 
ökad egentillit till mina kunskaper, är utan böckernas trygghet när jag måste ge momentana 
svar på frågor 
tilltro till sin intuition, magkänsla kommer med tiden 
känner god tillit till min egen förmåga, har aldrig tvivlat 
Ansvarstagande 
från början inget ansvar, inga egna initiativ, med fler och fler patienter mer och mer ansvar 
växande ansvar i lagom takt, känna in 
Nu styr jag själv 
min egen herre och slav, jag kontrollerar och ansvarar för att jag har gjort ett bra jobb 
Omställning från att inte vara student, till att vara “vuxen”, ansvar... 
stå för tagna beslut 
ansvaret är mitt 
våndan över att göra felbedömning 
Stå upp för min sak 
ta ställning 
inte osäker, vågar uttala mig 
axlar rollen, självsäker 
Mod att våga stå för och visa sin kompetens och bristande kompetens 
försvara sin kompetens gentemot kollegor 
Vågade stå upp för vad hon känner. 
Tar mer och mer plats 
vara tydlig 
anpassa sig till den andre och samtidigt värna om sin yrkesintegritet 
vågar säga mer och mer ju längre tiden går, blir mer tagen på allvar av mig själv 
Övning ger färdighet  
PTPn är vägen från teori till integration av teori och praktik 
trial and error 
”just do it” 
läste på och vågade prova mig fram 
psykologens fingertoppskänsla för uppdragsupplägget 
Upplever tydliga faser under det första året gällande utveckling 
Efter 9 mån kommer allt automatisk, ryggmärgen, behöver inte fundera över detaljer. Det 
sker mycket utveckling under året. 
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Under PTPn gick utvecklingskurvan starkt uppåt, trodde utvecklingen skulle fortsätta så, men 
nu händer det inte alls lika mkt. 
duktig på att prata om psykologiska termer med vardagsspråk 
Hantera utmaningar 
hantera uppkomna situationer 
hantera krissituationer 
Hantera maktutrymme 
befogenhet att använda resurser 
makt förpliktigar ansvar 
En ny ansvarsbörda som kan vara både häftig och läskig 
Mitt arbetssätt 
lösningsorienterad 
hitta ingång till motivationshöjning 
i mötet med andra hittas lösning 
alltid samma typ av förberedelse 
hitta mitt eget utredningssätt 
förberedelsearbete inför möte som med tiden tagit mindre tid och blivit mindre behov utav 
bygga relationen till patienten 
levandehålla kundrelationer 
organisationskamelont 
extra kreativitet ett måste i mötet med patientgruppen 
att hitta mitt arbetssätt tog tid 
ivrig att använda all teoretisk kunskap 
stå för trygghet 
konstruktiv utvärdering av mitt arbete 
Psykoterapeutisk inriktning 
terapianpassning, hitta sitt sätt att se på världen 
från början vilsen i den integrativa rollen, vem är jag i det här. 
integrativ kris 
fundering kring val av inriktning, måste man välja, hittade ett sätt att vara integrativ, 
existentiell och sig själv på 
intresserad av psykologi och PDT 
integrativa funderingar, hur är folk i de olika ändarna, vart är jag? 
trygg i roll, integrativ 
integrativa perspektivet är med mig 
tror på det integrativa 
fördel i båda perspektiven  
förebyggande arbete uppbyggande 
 
YRKESIDENTITET 
Yrkesvalet passar mig 
trygghet ”kostymen passar” 
tvivlar på kallet 
kanske aldrig finner psykologrollen helt och hållet 
Lycka och nöjsamhet med rätt valt yrke. 
gäller bara att hitta “rätt” organisation också 
känner mig som psykolog 
Mina kunskaper och åsikter är önskade 
specialist på att vara psykolog, min åsikt är önskvärd, jag är tilltrodd 
en i gänget som kan bidra med kunskap 
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Värderingar 
förhållningssätt och värderingar 
värdegrunden för projektet 
grad av ömsesidig respekt speglar värderingar och människosyn 
Tillbakablickar till guldkorn och framåtblickande 
tillbakablick ger perspektiv 
Vill förbli kreativ, ha arbetslust, kunskapssug 
önskar glädje, effektivitet och tillfredsställelse 
organisatoriska förutsättningar för att kunna utvecklas och göra ett gott jobb 
önskan om självständighet 
Etiska reflektioner 
etiska reflektioner 
Min egna bild av min identitet som psykolog 
psykologrollen påverkar mitt privatliv 
psykologrollen integreras i mitt jag 
jag är jag hemma 
Brottas med olika frågor som handlar om vem jag är i roll och identitet. Ibland kul, ibland 
inte. 
anpassa sig till psykologens roll, den var inte som förväntat 
Även fast man kände sig som ny och “liten” var man inför andra som vilket psykolog som 
helst 
 
YRKESROLL 
Urskilja psykologen från andra yrkesgrupper 
ramar, struktur, rutin i en psykologroll 
Början var mer problematisk, sedan hittat sin yrkesroll 
unik kunskap om testning 
skilja ut det psykologspecifika från alla gemensamma uppgifter 
tydligt vad en psykolog ska göra 
tydligare förr i roll 
alla gör samma arbete, luddig arbetsfördelning 
Inte lika tydligt för andra, vad en psykolog egentligen ska göra 
kollegor med andra yrken har liten kunskap om psykologyrket 
Jämförelse mellan läkare och psykologer, går egentligen inte att jämföra eftersom arbetet är 
så olika 
försöker förklara vad psykologer gör 
beslut taget om professionsdag, hoppas det ska öka kunskaperna om varandras jobb 
Vem är jag i mötet med andra psykologkollegor 
Ser sig själv som psykolog som andra men med egna metoder och eget ansvar att göra på sitt 
sätt. 
Skapa sin egen ram för rollens ramar och yttre faktorer 
Efter halva tiden var man som vanliga psykologer 
Specifika arbetsuppgifter 
testledarens roll är annorlunda jämfört med den terapeutiska rollen 
Tjänstens utmaningar 
utmaningen att säga nej 
frustrerande begränsningar 
barn och familjer var utanför min box 
svårt motivera någon som vill ha snabb-fixen 
svårt, sladdrigt att planera första gruppbehandlingen, bråttom, stressigt 
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svårt att hantera myndighetsfolk med annat perspektiv 
utmaningen att hålla psykologrollen i avsaknad av andra psykologer på arbetsplatsen 
dubbla roller svårt 
utmanade patienter, upptäcka hjälpbehov och få igång en dialog 
möjlig intressekonflikt mellan att leverera det kunden beställt och leverera det jag bedömer 
att kunden behöver 
stressad över att tappa facktermerna då jag inte använder dem i jobbet 
 
YTTRE RAMAR 
Arbetsplatsens kultur och rutiner 
arbetets upplägg medför dubbla lojaliteter  
kundnöjdhet påverkar uppdragsupplägget 
förväntningar riktade mot psykologen 
hantera förväntningar riktade mot psykologen 
anpassningsstrategi 
strategisk återhållsamhet 
förhålla sig till rutiner och struktur 
hjälp- och stödbehov hos olika yrkesgrupper 
jobbat en kort tid så kulturen fortfarande lite okänd 
kulturerna skiljer sig nog åt 
tar tid att upptäcka alla outtalade normer 
förhålla sig till förankrad organisation 
Samverkan med kollegor 
börja bygga nätverk 
ovärderligt med psykologkollegor 
etablera kontakt med psykologerna på “huvudavdelningen” 
saknar andra psykologer att bolla frågor med 
tappar psykologperspektivet som ensam psykolog 
Att vara psykolog i andras ögon gör psykologen trygg i att vara psykolog 
Kopplar sin självsäkerhet till andras respons 
Vedertaget utförande av arbetsuppgifter 
Det integrativa blev slitet ur händerna, en slags chock att endast få lov att använda KBT 
Ansvar och förpliktelser 
svårt att ansvara för psykologdelen i en utredning 
tunga ansvarskopplade frågor 
Beslutsutrymme 
Påverkansmöjligheter, ta genomgripande beslut i annans liv 
befogenhet att ta beslut angående patienter 
Handlingsutrymme 
använda handlingsutrymmet i patientarbetet 
bryta invanda arbetsmetoder och prova nya  
fylla psykologreviret med större innehåll 
acceptera de givna förutsättningarna 
acceptera handlingsutrymmet inom det givna 
Deltagande i ett PTP-program 
deltar i ett PTP-program 
träffar andra PTPare och gör studiebesök 
beskriver en grupp, en vi-grupp, med egna karaktäristiska 
arbetskultur och arbetsbelastning i jämförelse med andra PTP:are 
inget PTP-program 



ATT SKAPA EN PSYKOLOG  [90] 
 
 

 
 

 
ERFARENHETER 
 
TIDIGARE ERFARENHETER 
användning av egna erfarenheter 
tillbakablick till studierna 
kunskap om organisationen 
en redan testad roll 
erfarenhet av testning från utbildningen 
guldkorn från tiden före psykologexamen 
psykologutbildningen 
utbildningen en bra grund att stå på 
grundat tänk 
Är nöjd med utredning och praktisk träning 
Trygg genom utbildning 
Att utbildningen var KBT-orienterad har påverkat arbetslivet. 
Psykoterapeutiskt perspektiv 
psykologutbildningen ökar perspektivseendet 
lära sig båda perspektiven från grunden 
hålla de olika perspektiven åtskilda 
det integrativa har färgat mig trots att jag lämnade Örebro för att avsluta utbildningen på 
annan ort 
Utbildningen, positiv då den utvecklade förmågan att tänka outside the box, kreativitet och 
perspektivtagande 
Kunskapsbrist 
kunskapsbrist i testning 
patientgruppen kräver något annat än vad utbildningen har givit 
Inläsning kring patientgrupper, saknas i utbildning 
Utbildningen gav mycket men saknar ändå vissa ämnen, både inom psykologin och inom 
angränsande discipliner 
finns lite forskning kring patientgruppen att luta sig emot 
 
NYA ERFARENHETER 
guldkorn 
berättar om en stor viktig händelse som har satt avtryck och påbörjade känslan av att passa i 
psykolog-kostymen 
positiva erfarenheter kan fungera som soothing i motgång 
klarade/behärskade uppgift 
sprängt egna gränser 
det stora stålbadet 
vårda en dynamisk process 
stor lärdom/insikt 
“jag kan ju” 
Avslutat patienter som gått bra. 
 
“rena” terapiformer fungerar sämre på hab 
Jämför olika perspektiv och deras glasögon, hur det integrativa är en slags mellanväg som 
förutsätts ta sida och reda upp 
mer flexibel med integrativt perspektiv 
Större kunskapsbank med integrativt 
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massor med nya erfarenheter 
gruppsamtalsledare 
det är ok med fel 
erfarenheten satte sig hårt 
patientkontakter 
referensramen förändras av nya erfarenheter 
mitt privata jag 
berättar om hur arbetet blivit vardag och hur det privata livet reagerar på det 
konflikt i mötet mellan världarna 
diskrepans mellan privat och profession, skillnad i lyssnande 
trygghet att ha lyckats med patient, att se att de faktiskt mår bättre. Kostymen passar mig! 
speciellt första neuroutredningen 
 
ORGANISATON 
 
KOLLEGORS BEMÖTANDE 
förståelse för utbildningsår 
hänsynsfulla och stöttande kollegor 
generationsattityd 
gruppen behöver coola ned 
trivs med kollegor 
bemötande från ledningen 
Givande med samarbete med andra professioner, kan komplettera och lära sig nytt av 
varandra 
Svårt att möta och ta personer som behandlar någon på ett sätt som inte är ok 
andras åsikter om och inställning till projektets målgrupp 
 
HANDLEDNIGNEN OCH HANDLEDARENS BEMÖTANDE 
etablera kontakten med handledaren 
tillgång till regelbundet/schemalagt stöd 
växande oberoende av handledning 
användning av handledningen i början för att lära rutiner 
förändrat innehåll i handledningen, nu mer riktade och korta frågor och förändrad 
abstraktionsnivå på frågorna 
behov av bekräftelse på gjort arbete 
egen bedömning i jämförelse med handledarens 
självständighet med möjlighet till stöd 
viktigt med kollegial handledning 
fallhjälp hos handledarna 
löste konflikt med handledaren 
Självständighet och handledarna har gett positiv influens och de kompletterar varandra 
Hårdare styrd från början av handledare, mer ansvar med tiden. 
2 handledare ger olika perspektiv 
handledare på annan arbetsplats 
upptagen handledare 
mindre handledning än rekommenderat 
värdesätter handledningen högt 
träffar inte handledaren nu 
handledaren stressad 
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handledaren är ej knuten till forskningen 
“stör” inte handledaren mellan gångerna 
väntar på handledning 
Rörig start då handledaren var sjukskriven. Var med chef och satt mest med. 
hade ingen handledare i början, min tjänst var en leg-tjänst 
Nöjd med handledning 
“jämn” relation till handledaren 
extern handledning för hela gruppen regelbundet 
handledningen i psykologrollen 
Mindre handledning som leg:ad 
 
ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 
arbetsplatsbeskrivning 
tydlig hierarki 
rörig och opåverkbar organisation 
relationen/kommunikation mellan ledningen och personalen 
gemenskapsplattformar lokalt och nationellt för psykologer inom hab, bra sätt att komma in i 
branschen 
 
ARBETSSÄTT 
verksamhetens arbetsmodell 
verksamhetens grundperspektiv 
den (nu- och då-)varande struktureringen av arbetet 
utveckla/underlätta “optimal” matchning mellan patient och terapeut 
underlätta matchning mellan patient och team 
tvärprofessionellt team 
psykologen avgör ärendegång 
arbetsuppgifterna är uppdelade på varje yrkesgrupp 
ramar för patientarbetet 
geografisk organisering av arbetet, vilket ger eget ansvarsområde 
förenklande strukturändring 
dubbel dokumentation som psykolog 
 
ARBETSUPPGIFTER 
Första tiden 
Första tiden gick åt till att förstå verksamheten, begripa sin plats, rutiner, konkreta 
arbetsuppgifter 
Sökt info och lagt upp arbetet på egen hand. 
administrativa uppgifter lättare 
nybörjare i rutiner, ramar, konkreta arbetsuppgifter. Tog ett halvår att få in det. 
inlärning av ny miljö 
Introduktionstid var rörig, ny värld av rutiner. Saknar önskade förkunskaper. 
ny och utan skyddsnät 
Att bli någon i en organisation 
Flera PTP:are började samtidigt, samma slags start för alla 
hälsade på andra team och presenterade mig 
förarbete till projektet 
handledaren banade vägen 
först en mer passiv roll 
“övervakade” konsultationer 
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Efter en tid på jobbet 
Konkreta uppgifter har blivit lättare med tiden. 
Kan hålla fokus på fler saker samtidigt, arbetar fortare 
Växlande arbetstakt, ibland stress, ibland långsamt, men ändå ett lugn inombords 
fler och fler patienter och mer att göra, mindre lästid. 
fler pat, mer uppgifter (utvidgade arbetsuppgifter) 
Ny roll i att vara handledare. Där är det mer att växa in i. Häftigt att klara det ändå. 
vande sig vid flödet av patienter och administration 
rutin i att återberätta resultat, säker i sin roll, vuxit in i rollem 
lättare med ovanperspektiv med tiden, trygg i det praktiska, metatänka. 
Det blir viktigare senare att jobba bredare och använda psykologens unika kompetens 
 
neuroutredningar viktig uppgift för psykologer 
bidra med psykologisk kunskap 
bidra med ett psykologiskt perspektiv 
utredningar 
begåvningstest 
bedömningar 
teamarbete 
allmänna göromål 
utformat psykologens roll 
nyuppstartning 
byggt upp projekt 
behandlingsgrupp (sjösätter ett eget projekt) 
konsultationsformen dominerar 
pussla utredningsslutsatser av patienten med kollega/-or 
neuroutredningar 
kunskapsförmedlingssätt 
gör bara omtestningar 
handleder kollegorna 
byggt upp ny organisation och struktur för projektet 
utvecklar färdigheter hos ungdomarna 
gör psykologisk testning till forskningen 
efter påsk byter uppgift till körkortsbedömningar 
administrativa uppgifter 
planeringsarbete och anpassning till de verkliga människorna 
anpassning till varje patient/möte 
 
ARBETSBELASTNING 
Lugnt tempo första perioden. Gavs tid att känna in den nya situationen. Ett utbildningsår. 
lugn start med mycket nya intryck 
lugnt tempo, lever upp till förväntningar 
lugnt tempo i början, mkt inläsningstid 
utvecklat egen effektivitet 
mer arbete, tidskrävande 
uteblivna besök sänker arbetstempot 
arbetstempoökningen påverkar upplevelsen 
jobba egen takt 
effektivitetsönskan 
Långsam väntan, lugnt tempo, saknar effektivitetsmöjlighet 
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har högre tempo i mig själv som inte kan utnyttjas på det här jobbet 
längtar efter snabbare framåtskridande i behandlingen 
 
MÖTET MED ORGANISATIONEN 
Jobbkonflikter 
kamp och konkurrans 
omorganisationen 
organisationsförändring 
Förändringar inom organisationen 
Upplevelse av rörighet 
rätt part ska ge resurser 
andras makt 
Opåverkbar organisation 
svårt att påverka de oruckbara ramarna 
beslutstagande 
beställarens makt 
nöjsamhet arbetsplats 
nöjsamhet med arbetsplats och professionskollegor 
Positiv bild över resan. 
grad av trivsel med jobbet 
Avslappnad och fin stämning, samtidigt som tuff jargong. 
Trivdes, men otydligt utformad PTP-tjänst 
Bra organisation och rolig arbetsplats 
trivs med målgrupp  
intressant och kul jobb 
jätteroliga arbetsuppgifter 
 
missnöje organisation 
frustration, maktlöshet över organisationsstruktur 
“frustrerad” över att inte kunna hjäpa ungdomen vidare vid annat hjälpbehov 
 
Abstrakt att tänka sig att man ingår i en organisation. 
Tillvänjningssvårigheter med attityd och ramar, inget utrymme för flexibilitet och effektivitet 
arbetsplatsklimat 
arbetsbelastningskänsla 
stressnivå 
Vid jämförelse med andra PTP var det sämre förutsättningar 
Missnöjd med avslutandet av PTP tjänsten 
 
 
DEN EGNA PERSONEN 
 
KÄNSLOR 
liknade ångest nu som inför universitet 
roligt att använda sina kunskaper 
skön känsla att vara färdig, identitet; nu och då, vuxen på riktigt 
overklighetskänsla 
“leker psykolog” 
njutit och känt stolthet över det jag har åstadkommit 
i början en lycka över att vara psykolog, imponerad och stolt över mig själv 
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Mer neutral nu, blivit vardag. 
nybörjarnervositet 
nervöst första patientkontakterna, säkerhet i att man landar. 
Läskigt i början, men blev varm i kläderna med tiden. 
lugn inom, trots stress utanför 
Känner sig mer trygg nu, gått uppåt i trygghetskänsla hela tiden. 
mindre prestationsångest 
Trygg i roll 
Säkerheten kommer och går men är ändå i stort större och mer befäst än vid starten 
Fortfarande oroligt ibland, men mindre oro än från början. 
Grubbel över sin egen förmåga, i sin nya roll klarar jag detta? 
Känsla av slentrian 
skönt att känna tilltron 
tilltron kommer och går 
Praktiska stopp som man inte räknat med, förvånar och ger nedstämdhet, besvikelse. 
kompetenskänsla 
känner att “jag kan” varje dag 
känslan av glömska går över fort 
jag kan, trygghet! 
Häftigt att känna “jag kan ju” känslan. Kostymen passar. 
mer avslappnad då 
glöden har ej infunnit sig än, tror den kommer 
skönt att inte veta vilket jobb det blir efter PTPn, ser det som ett äventyr 
osäkerheten skapar lite ångest 
 
REFLEKTIONER 
Kommer ihåg sina första patienter. Lycka över att klara av jobbet. 
Vissa händelser sätter större intryck. 
skönt att jag fixade det! 
“förbättra” patientens liv 
jämför studiekamratgemenskapen med ensamheten som psykolog, viktigt att inte fastna 
införliva stadieövergång 
smälta upplevelsen 
Fundering kring hur psykologrollen särskiljer sig från andra 
tankar kring att jobba 
egna insikter/reflektioner som väckts i mötet med patienter 
har inte tid att reflektera nu på samma sätt 
tänker tillbaka på utbildning, vad har den gett, den var spretig vilket påverkat henne till 
spretig, vad är psykologer unika i  
Jämför med fysiskt och psykiskt, fundering kring varför det fysiska ges mer förståelse och 
allvar än det psykiska. 
Förändring hela livet. Mer självsäker under PTP-året. Lär sig mer. Inte lika entusiastisk nu. 
 
 
INSIKTER 
mer förståelse för verkliga livet 
förståelse över sånt som förr varit svårt att förstå 
Behålla fotfästet 
hålla sig uppdaterad och utvecklas 
händelserik resa 
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kan göra skillnad för patienterna 
andra psykologer som inte är integrativa blir till slut integrativa 
 
PERSONLIGHET 
inre och yttre drivkraft 
förhållningssätt till sig själv 
nå livsmål 
jaget från innan, student och arbete 
vuxenpoäng 
jag blir något mer 
letar efter / skapar mitt psykolog-jag 
Hänt något inom en under resan. Fått mer självsäkerhet och förståelse kring yrkesroll. 
fått ödmjuk inställning till hur andra hanterar situationer 
ta hand om sig själv och sitt eget mående 
ej märkt skillnad på mig som person än 
jag som person är mer en KBT-person 
 
FÖRVÄNTNINGAR OCH VERKLIGHETEN 
Förväntningar på att börja jobba 
förväntade mig lugnare start 
förväntning om mer stress 
förändrad synen på psykologi 
tänkte att psykiatrin var inkörsporten 
förvåning över mycket administration 
förvånad över tungt arbete, tidskrävande, oflexibelt 
annan bild förut, lättsammare bild nu, inte så allvarligt, det ordnar sig 
Hade övat på samtal, det enda som stämde med förväntningarna 
förväntade sig mer reflektionstid och lästid 
hade tänkt mig annan arbetsplats 
högt i tak viktigt 
våga ställa frågor 
inställd på vuxna klienter 
mindre terapier än förväntat 
många av mina förväntningar på jobbet har stämt med verkligheten 
Över förväntan, positiv överraskning med arbetslivet 
annan bild i positiv riktning också, många bilder att omvärdera. 
Positiv skillnad från student till yrkesliv 
trodde att jobbet skulle sluka all energi 
förmodat människointresse 
tappat visst intresse 
 
Förväntningar på framtiden 
tankar kring vidareutbildning 
skillnad nu mot studietiden 
inga större vidareutbildningar här, har fått allt jag har behövt 
planer på specialistutbildningen 
flera vägar till förkovran 
lärande hela livet 
gillar att plugga 
naturlig del med vidareutbildning 
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inte fastna i sitt tänk 
hålla sig kunskapsmässigt fräsch 
utvecklingssträvan av både sig själv (som professionell) och arbetet 
vidareutbildning är absolut önskvärt, men är samtidigt nöjd just nu 
bestämt KBT 
vill bli riktigt duktig 
förkovra mig utifrån mitt genuina intresse 
följa upp forskning, hålla sig uppdaterad 
 
Tankar kring framtida jobb 
räknar med att ha psykologjobb 
framtidsfundering, inte jobba heltid. 
tankar om vilken åldersgrupp jag vill jobba med 
Trivs och vill vara kvar.  
jobba och utveckla ett intressant jobb 
om mer psykologrelaterade arbetsuppgifter så jobba här ännu längre 
PTPn fortsätter i leg-tjänst under resten av projekttiden, stannar nog kvar hela tiden ut 
grupp-, organisations-, och ledarskapspsykologi 
jobba med neuro- eller arbetspsykologi sedan 
psykiatrin lockar inte 
saknar att jobba terapeutiskt 
psykologyrket är brett 
möjlighet att börja forska efter PTPn 
jobba med system 
kan tänka mig fler arbetsplatser nu än före PTPn 
Stundande legitimation, vilken skillnad kommer det göra. Något att uppnå men ändå 
tillkommer en del nackdelar. 
Inte så stor skillnad mellan PTP och leg. 
Önskar medvind organisatorisk 
öppen för att byta arbetsplats 
tycker behandlingsarbete är roligast 
 
PRIVATLIVETS PÅVERKAN 
utbildningsavslutning 
examensceremonin viktig 
klarade de sista kurserna 
icke inrapporterade poäng 
stressmoment att inte ha examensbeviset 
vid examensbevis kom första milstolpen 
pengar 
ekonomiskt avbräck 
Funderade kring lön. 
arbetsort viktigare än lön 
själva arbetet var viktigare att få än betalning 
ok med lönen under PTPn, vill ha högre lön efter PTPn 
Jobbsökningsprocess 
oviss övergångsperiod, limbo 
sysselsättning i väntan på psykologjobb 
jobbintervju 
jobberbjudande 
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vågade säga upp det fasta jobbet 
flyt, lyckad jobbsökningsprocess 
svårt att få PTP i Stockholm, extra kul att bli utvald 
Startade sökprocess sent, fick jobb snabbt, hann inte oroa sig över det eller examensbevis. 
privata faktorer påverkade geografiskt sökområde 
privata avväganden för jobbval 
vill inte pendla 
sökte flera jobb 
enda sökta jobbet 
hade väntat på andra jobb inom regionen om jag inte hade fått det här jobbet 
utlysta tjänster drogs tillbaka 
plan B om inget psykologjobb 
valde tjänst bland flera erbjudanden 
arbetsrelaterade faktorer för jobbval 
Började med ett slags statement för vem jag är, gick med på förutsättningarna ändå. 
 
fritid och livskvalitet 
egen vila/återhämtning 
tröttare och värdesätter fritiden nu jämfört med studietiden 
fasövergång stressig 
flyttade för jobbet 
nära vänner bor här 
privat social etablering på ny ort 
blev övertalad och övervann oro om att flytta 
 
Önskar gräns mellan privat och arbetsliv 
det privata livet blev påverkat av att vara psykolog redan under studietiden, folk antar att man 
ska veta saker och ha svar på frågor, att alla frågor har ett universellt svar. 
Hur man delar upp sina olika roller, att vara psykolog hemma 
mer tacksam för det privata 
tankar på jobbet har inkräktat på privatlivet 
Tar med patienterna hem, kanske därför viktigt att inte vänner och familj också vill prata som  
psykolog 
grad av jobbdistansering 
Skillnad mellan studieliv och arbetsliv 
Olika faser i hur privatlivet påverkas av arbetsrollen. Störst påverkan under studietiden, då 
man förstår och närmar sig vad man ska bli, det är då personer runt omkring förstår det. För 
dem är det inte så stor skillnad på studerande och arbetande, man är ändå psykolog. 
 


