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Abstrakt  

Långvariga sjukskrivningar på grund av maladaptiva stressreaktioner, är i Sverige påtagligt vanligare bland 

psykologer än i den yrkesverksamma befolkningen i övrigt. Syftet med denna studie är att kartlägga 

nyutexaminerade psykologers hälsa och psykosociala arbetsmiljö utefter en enkät som skickats ut under 2016. 

Urvalet består av 602 respondenter, varav 454 är kvinnor, 141 är män och fem vill inte kategorisera sig, medelålder 

31.6 år (SD = 5.2). Denna tvärsnittsstudie presenterar deskriptiv information, korrelationer, regressioner, envägs-

ANOVA samt kvalitativ data. Resultaten visar att 44% av respondenterna tagit sig till arbetet trots att de borde 

sjukskrivit sig. Utbildningsdimensionerna psykologiskt arbete och professionell utveckling påverkar 

respondenternas skattade egenförmåga. Diskrepansen mellan skalorna nuvarande arbete och idealt arbete visar sig 

i gruppen vara mindre i grupperna: män, respondenter över 40 år och för de som huvudsakligen arbetar med 

konsultation. Av intresse är att närmare en femtedel av nyutexaminerade psykologer har dagliga tankar att lämna 

yrket. Detta diskuteras utefter empiri från andra yrkesgrupper och utefter både kvantitativ och kvalitativ data som 

inkommit i enkätundersökningen. 
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I Sverige arbetar idag legitimerade psykologer och praktiskt tjänstgörande psykologer (PTP), 

där cirka 9500 är legitimerade psykologer (SACOb, 2016). Professionen är spridd över många 

verksamheter, där arbetsuppgifter och arbetsförhållanden varierar stort mellan arbetsplatser och 

behovet av psykologer ökar i många delar av samhället (SACOa, 2016). Detta skapar en 

heterogen yrkesgrupp vars behov och resurser kan skilja sig mellan olika individer.  

Sjukskrivningar över 14 dagar, på grund av maladaptiva stressreaktioner, är i Sverige 

påtagligt vanligare bland psykologer, socialsekreterare och relaterade yrken (18.3/1000), än i 

den yrkesverksamma befolkningen i genomsnitt (10/1000) (Försäkringskassan, 2011). Dessa 

sjukskrivningar bidrar till problem både för individer och organisationer. Tidigare forskning 

kring psykosocialarbetsmiljö för hela psykologyrket som grupp (Sveriges Psykologförbund, 

2014), har bland annat visat på att 15 % ansåg att deras hälsa var dålig eller mindre god. 

Psykologer som hade varit frånvarande på grund av sjukdom från en vecka och upp mot mer än 

en månad var 30 % och nästan 40 % hade varit frånvarande på grund av sjukdom i mindre. En 

stor andel har angett att de måste ta igen arbetsuppgifter efter en korttidsfrånvaro på grund av 

sjukdom, 77 % anger att de i stort sett måste ta igen allt, medan 23 % anger att de måste ta igen 

mer än hälften eller mindre (Sveriges Psykologförbund, 2014). Tidigare forskning kring PTP-

tjänsten (Sveriges Psykologförbund, 2016), visar på att hela 37 % hade gjort sin PTP på en 

tjänst som egentligen var en legitimerad tjänst, nästan hälften (46 %) av alla som besvarat 

enkäten anser att deras arbetsbelastning varit hög eller för hög, 94 % fick helt eller delvis PTP 

inom det verksamhetsområde de sökte och att journalföring, psykoedukation, neuropsykologisk 

utredning och psykiatrisk diagnostik var bland de vanligaste områdena att få utbildning/träning 

i under sin PTP (Sveriges Psykologförbund, 2016).  

Att stress har en hög negativ korrelation med hälsa är väl etablerat (Sugiura, Shinada, 

& Kawaguchi, 2005; Young et al., 2004; Teh, Archer, Chang & Chen, 2015). En upplevelse av 

högt välbefinnande har visat sig korrelera med högre skattningar av upplevd hälsa (Piko, 2000; 

Heidrich, S.M., 1993) vilket påvisats kunna inverka skyddande gentemot maladaptiva 

stressreaktioner (Teh, Archer, Chang & Chen, 2015). Allvarliga stressreaktioner vilka leder till 

längre sjukskrivningar har förknippats med ökad framtida sårbarhet för stress (Åsberg, Nygren 

& Nager, 2013), varför det får ses som särskilt allvarligt om dessa inträffar vid individens 

inträde på arbetsmarknaden eller tidigt i karriären. Även om statistik i dagsläget saknas, finns 

det indikationer på att sjukskrivningar >14 dagar på grund av maladaptiva stressreaktioner kan 

inträffa redan under den ettåriga handledda praktiska tjänstgöringen som psykolog (I. Schele, 
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lektor vid Umeå universitet, personlig kommunikation, 20 april, 2016). Tidigt i karriären kan 

övergången mellan utbildning och arbetsliv i sig vara stressande och mötet med den valda 

professionens vardag kan tära på individens resurser (Rudman & Gustavsson, 2012: Ellis et al. 

2015). Förberedelser inför övergången mellan studier och yrkesliv har visat sig vara viktiga 

faktorer för att klara av arbetsuppgifter bland lärare och sjuksköterskor. De har också varit 

viktiga för att öka deras engagemang och vilja att stanna kvar inom yrket. (Hultell, Rudman & 

Gustavsson, 2010). Skillnader mellan arbetsplatsens krav och karaktär samt den nyanställdas 

kompetens, värderingar och förväntningar kan tänkas påverka huruvida stressad en person 

upplever sig. Dessutom kan omställningar i form av flytt vara påfrestande, samt om etablerade 

sociala nätverk inte är enkelt tillgängliga, och nya nätverk inte hunnit formas (Rudman & 

Gustavsson, 2012). Utöver, i en undersökning av psykologers arbetsmiljö (Psykologförbundet, 

2014) uppgav 50 % av respondenterna att de var i professionell kontakt med andra psykologer 

mindre än en gång per vecka, vilket kunde vara några gånger i månaden upp emot några gånger 

om året eller aldrig. Baserat på detta kan ett betydande antal psykologer tänkas befinna sig 

ensamma i sin professionsroll på sina arbetsplatser. Detta kan indikera på höga krav gällande 

psykologens ansvar och förmåga att utföra sina arbetsuppgifter isolerad från yrkeskamrater med 

likvärdig kompetens. Krav som i sin tur skulle kunna vara en stressande för individen. 

Psykosocial arbetsmiljö är svårdefinierat men kan bland annat omfatta villkor och 

förutsättningar för arbetets uppgifter, hur arbetet är organiserat, sociala relationer, samarbete 

samt socialt stöd från chefer, kollegor och kunder/klienter (Arbetsmiljöverket, 2015).  Generellt 

sett anses psykosociala faktorer vara en av de viktigaste frågorna gällande arbetsmiljö 

(Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005). Kompier (2002) anser att psykosocial arbetsmiljö 

borde innefatta, utifrån Gardell 1981, individens möjlighet att påverka arbetssituationen, få en 

förståelse för arbetsprocessen i sin helhet, kunna få utnyttja sina mänskliga resurser, samarbeta 

samt få tid för andra roller och sysselsättningar utanför arbetet. 

Arbetskrav och resurser påverkar individers stress och motivation kring arbete, vilket 

förklaras av arbeteskrav-resurs teorin (JD-R teorin).  Utöver, kan anställdas välmående och 

arbetsprestation förklaras och förutses utifrån JD-R teorin. Arbetskrav och arbetsresurser kan 

anpassas till olika kontexter och yrkesgrupper, för att inkludera alla arbetsplatser. Arbetskraven 

tär på resurser och försvagar hälsan. ”Arbetskrav innebär de fysiska, psykologiska, sociala eller 

organisatoriska aspekterna av ett arbete som kräver fysisk och/eller psykisk ansträngning och 

därmed förknippas med en viss fysisk och/eller psykologisk kostnad” (vår översättning, Bakker 

& Demerouti, 2014). Arbetsresurser innebär ovanstående aspekter av ett arbete som är 

”funktionella för att uppnå arbetsmål, sänker arbetskraven eller stimulerar personlig tillväxt, 
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inlärning eller utveckling”(vår översättning, Bakker & Demerouti, 2014). Arbetsresurser, 

tillfredsställer psykologiska behov och främjar motivation. Dessa arbetskrav och arbetsresurser 

interagerar och har sammansatta effekter. Arbetskraven förstärker påverkan av arbetsresurserna 

på motivation/engagemang samtidigt som arbetsresurserna buffrar mot påverkan av arbets-

kraven. Inom JD-R-teorin finns det personliga resurser som predicerar arbetsresurser och 

tvärtom, där arbetsresurser förutser personliga resurser. Personliga resurser är positiva själv-

utvärderingar som är kopplade till en individs återhämtningsförmåga samt innebär en individs 

uppfattning om sin egna framgångsrika kontroll och påverkan på omgivningen. Dessa positiva 

själv-utvärderingar korrelerar med målsättning, motivation, prestation, arbete och 

tillfredställelse med livet samt andra önskvärda utfall. Personliga resurser kan bland annat 

inbegripa egenförmåga (Bakker & Demerouti, 2014). 

Individers motivation kring arbete kan ses och förklaras utifrån olika teorier. Utifrån 

motivation kan personer uppleva sitt agerande, till olika grad, som autonomt (exempelvis agera 

utifrån val, intresse eller värderingar) eller kontrollerat (exempelvis agera utifrån belöning, 

bestraffning eller skuld) (Nie, Chua, Yeung, Ryan & Chan, 2015).  

Enligt self-determination theory (SDT) kan motivation ses som inneboende motivation 

och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Inneboende motivation är människans inneboende 

drift att söka och bemästra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Denna motivationstyp 

leder till beteenden som inte utförs för att nå någon annan vinning än att få utföra beteendet i 

fråga, samt till ett lustfyllt och intressestyrt arbete. Yttre motivation härrör från externa källor 

som bland annat lön, tvång eller en önska att imponera. Extern motivation delas inom SDT in i 

fyra kategorier av beteendereglering. Kategorierna beskriver hur väl en person integrerat ett 

mål eller en uppgift med sina egna, personliga mål. (Ryan & Deci, 2000). För att generera den 

inneboende motivationen krävs uppfyllandet av tre grundläggande psykologiska behov: 

Autonomi, kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000). Autonomi: Att erbjuda externa 

belöningar för beteenden som är inneboende motiverade underminerar denna motivation, då 

personer börjar finna beteendet mindre intressant (Garbers & Konradt, 2014). Även andra yttre 

faktorer, som tidsgräns, vilket också sätter restriktioner på kontroll och autonomi minskar 

inneboendemotivation. (Amabile, DeJong & Lepper, 1976). Studier har visat att en ökning av 

autonomi också ökar inneboende motivation (Zuckerman, Porac, Lathin, Smith & Deci, 1978). 

Kompetens: Att ge människor oväntad, positiv, feedback på en uppgift ökar deras 

inneboendemotivation att utföra den. Denna feedback uppfyller personer behov av att känna 

kompetens inför uppgiften. Negativ feedback har visat sig ha motsatt effekt. Autonomi måste 

ackompanjeras av kompetens för att människor ska se sina beteenden som påverkade av 
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inneboende motivation (Deci, 1975). Tillhörighet: Beskrivs som människans behov av att 

tillhöra en grupp. Att vara nära andra, för individen, viktiga människor och att känna trygghet 

i denna tillhörighet. I en grupp eller organisation kan ett tillfredsställt behov av tillhörighet 

hjälpa individen att internalisera gruppens eller organisationens mål och därmed öka 

motivationen för individens arbetsuppgifter (Baumeister & Leary, 1995; Ryan & Deci, 2000). 

Ett annat begrepp för att förstå motivation är egenförmåga som inbegriper personlig 

tilltro till ens förmåga att utföra en viss uppgift. Begreppet mäter prestationsförmåga snarare än 

personliga egenskaper såsom fysiska eller psykologiska karaktärsdrag. Egenförmåga förväntas 

bli påverkad av förändringar i personlig kontext och utfall, vare sig den är självupplevd, 

observerad, verbal eller fysiologisk (Zimmerman, 2000). Det går att förbättra egenförmågan 

och forskare har tränat studenter med bristfällig inlärning och motivation. Genom att modellera 

specifika själv-reglerade tekniker, beskriva deras form och återge personlig feedback gällande 

dess påverkan har positiva resultat uppnåtts (Zimmerman, 2000). Egenförmåga i yrket är ett 

bredare domän-specifikt begrepp som inbegriper en persons känsla av kompetens gällande 

förmågan att framgångsrikt utföra uppgifter inom hens/sitt arbete (Rigotti, Schyns & Mohr, 

2008). Detta begrepp har ett positivt samband med prestation, arbetstillfredsställelse och 

engagemang. Det har ett negativt samband med osäkerhet i arbetet.    

Psykologisk flexibilitet är ett individuellt karaktärsdrag. Det är förmågan att agera i en 

situation utifrån ens egna mål och värderingar, trots närvaron av inre processer som kan vara 

svåra psykologiska händelser (exempelvis tankar och känslor såsom ångest, tvivel och 

överdrivet självförtroende). Dessa inre processer kan hindra en person att agera utifrån sina 

mål. Personer måste därmed vara flexibla, till huruvida de grundar sitt agerande utifrån inre 

processer eller ovissheten från förstärkning och bestraffning som finns i den situationen. 

Personer med höga nivåer av psykologisk flexibilitet kan närma sig svåra inre processer via 

mindfulness. Det innebär att observera de inre processerna på ett öppet och icke-kritiskt sätt 

och därmed fokusera mindre på att undvika de oönskade interna upplevelserna. Detta i sig själv 

bidrar till bättre mental hälsa. Psykologisk flexibilitet är en viktig faktor för att predicera 

psykisk hälsa och effektivt beteende på arbetsplatsen.  En generell mätning av denna 

psykologiska process predicerar bland annat attityder på arbetet, prestation på arbetet och 

frånvaro på arbetet.  Psykologisk flexibilitet är stabilt över tid men interventioner kan höja det 

och i sin tur, därmed förbättra den psykiska hälsan och effektivisera beteenden på arbetsplatsen 

(Bond, Lloyd & Guenole, 2013). 

Sammanfattningsvis, ger den presenterade forskningen samt teorin tydliga 

indikationer på att förståelsen av den psykosociala arbetsmiljön bland psykologer är komplex 
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och behöver undersökas vidare när det gäller den tidiga karriären. Denna studie är, en del inom 

ett forskningsprojekt, som studerar den psykosociala arbetsmiljön bland svenska psykologer i 

början av sin yrkesbana (≤3 år efter examen). Denna studie vill bland annat lägga grunden för 

detta med en kartläggning av nyutexaminerade psykologers upplevelse av stress, hälsa, 

välbefinnande, tankar på att lämna yrket och ytterligare psykosociala miljöaspekter.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga nyutexaminerade psykologers hälsa och psykosocial 

arbetsmiljö. Utöver kartläggningen undersöks ämnet vidare med följande frågeställningar:  

1. Samvarierar nyutexaminerade psykologers tilltro till den egna förmågan med deras 

skattning av sin genomgångna psykologutbildning? 

2. Finns det en diskrepans mellan respondenternas skattning av sitt nuvarande arbete, och 

deras skattning av sitt ideala arbete? 

3. Vilka faktorer influerar skattningen på att ha dagliga tankar på att lämna yrket? 

 

Metod 

Respondenter 

Samtliga universitet i Sverige med psykologprogram erbjöds deltagande i studien. Av dessa 

deltog sex universitet utifrån att de hade alumner, inga centrala alumnenkäter samt var beredda 

att betala sin andel av kostnaden för Statistiska Centralbyrån (SCB). Se demografisk 

information i Tabell 2. Självskattningsenkäterna skickades ut till nyutexaminerade psykologer 

(≤3 år efter examen), vilket omfattade samtliga psykologer som tagit sin examen mellan 

vårterminen 2013 till höstterminen 2015 vid Umeå universitet, Stockholms universitet, Lunds 

universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, och Mittuniversitetet, Campus 

Östersund. Sammanlagt ombads 1077 personer att svara på en enkät, med tre påminnelser. Av 

dessa inkom 624 svar, varav 22 personer inte ville delta i denna pilotstudie vilket gav ett slutligt 

urval av 602 personer.  

 

Material 

En självskattningsenkät i pappersformat användes för att undersöka respondenternas 

psykosociala arbetsmiljö (se Appendix). Enkäten bestod av totalt 172 frågor som var indelade 

i 44 frågeområden. De flesta frågor hade flersvarsalternativ och ett fåtal besvarade med öppna 

svar. Tjugofem frågor var bakgrundsfrågor rörande respondenternas demografiska 

sammansättning, nuvarande yrkesliv, upplevelse av arbetet och studier på högskola samt vidare 
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specialistutbildning. Flera frågor var hämtade ur eller anpassade ur studierna Lärares 

karriärvägar och hälsoutveckling de första åren efter utbildningen (LÄST) (Hultell, Rudman 

& Gustavsson, 2010) samt Sjuksköterskors karriärvägar och hälsoutveckling de första åren 

efter utbildning (LUST) (Rudman, Hultell & Gustavsson, 2010).  

För att undersöka upplevelse av uppnådda kunskapsmål på psykologprogrammet 

användes en nykonstruerad skala vars frågor byggde på de nationella målen för 

psykologprogrammets utbildning (Högskoleförordningen, andra bilagan, SFS:2016:846). 

Målen delades in i dimensionerna: vetenskap och metod, juridik, bedriva psykologiskt arbete, 

samarbeta och kommunicera samt professionell utveckling. I enkäten ställdes den övergripande 

frågan: ”Specifika kunskaper och färdigheter kopplade de nationella målen för utbildningen - I 

vilken grad har psykologprogrammet du gått hjälpt dig att nå:” Svaren graderas på en 

Likertskala (1-5), från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”.  

Området egenförmåga undersöktes med fem frågor som hämtats ur formuläret Self – 

efficacy scale (Rigotti, Schyns, & Mohr, 2008). En fråga har anpassats till urvalet och 

ytterligare två frågor har lagts till (se Appendix). I enkäten ställdes frågan: ”Din tilltro till din 

egen förmåga att klara av arbetet som PTP psykolog/legitimerad psykolog - I vilken 

utsträckning instämmer du i följande påståenden?” Svaren graderades på en Likertskala (1-6), 

från ”Instämmer inte alls” till ” Instämmer helt”.  

För att undersöka övergången mellan utbildning och arbetsliv användes delar av skalor 

från studierna LUST (Rudman, Hultell & Gustavsson, 2010) och LÄST (Hultell, Rudman och 

Gustavsson, 2010). Dessa skalor har anpassats till urvalet med följande frågor: ”Övergången 

mellan studier och PTP tjänstgöring- I vilken utsträckning instämmer du i följande 

påståenden” samt ”Hur upplevde du övergången mellan PTP tjänstgöring och arbetet som 

legitimerad psykolog?” Svaren graderades på en Likertskala (1-6), från ”Instämmer inte alls” 

till ”Instämmer helt”. Utöver, ställdes en öppen fråga: ”Finns något som gjorde eller hade 

kunnat göra övergången mellan utbildningen och din PTP lättare?”. 

För att undersöka området grundläggande behov gällande kompetens, tillhörighet och 

autonomi användes skalorna need satisfaction och need support, där studiens datamaterial 

används som en del i valideringsprocessen (Tafvelin & Stenling, 2016). I enkäten ställdes 

frågan ”Hur skattar du din situation på din nuvarande arbetsplats?” Svaren graderades på en 

Likertskala (1-5), från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”. 

För att vidare undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön användes den 

validerade skalan ”Second version of Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II)” 

(Pejtersen, Søndergård Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). COPSOQ-II dimensionerna som 
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användes var tagna ur den långa/medellånga versionen. Följande dimensioner användes: 

emotionella krav, inflytande, rollklarhet, rollkonflikt, socialt stöd från överordnade, socialt stöd 

från kollegor, rättvisa och belöning, social gemenskap, arbetstillfredsställelse, samt två frågor 

(hot om våld samt fysiskt våld) ur dimensionen konflikter och kränkande beteenden (Pejtersen 

et al., 2010: Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014; Arvidsson, Johansson, 

Kolstrup & Pousette, 2003).  I enkäten ställdes frågorna: ”I vilken grad stämmer följande in på 

ditt arbete?” och ”Hur väl stämmer följande påstående in på ditt arbete?” Gällande hot om 

våld samt fysiskt våld ställdes frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna: blivit utsatt för 

hot om våld på din arbetsplats? och - blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats?” Svaren 

graderades på en Likertskala (1-5), från ”Inte alls” till ”I mycket hög grad”.  

Skalorna som undersökte arbetsmotivation var ideala arbetet och nuvarande arbetet 

som var hämtade ur Det nordiska frågeformuläret (QPS-Nordic) (Dallner, et al. 2000). I 

enkäten ställdes frågan: ” ”Hur viktiga är följande aspekter i ditt ideala arbete” som var direkt 

tagen ur QPS-Nordic, medan skalan med frågan: ”Hur påtagliga är följande aspekter i ditt 

nuvarande arbete” hade anpassats för att täcka upplevelsen av respondenternas nuvarande 

arbetsförhållanden. Svaren graderades på en Likertskala (1-5), från ”Mycket oviktiga” till 

”Mycket viktiga”, respektive ”Mycket lite” till ”Mycket påtagliga”.  

Den validerade (Stefan et al., 2014) skalan ansträngning och belöning i arbetslivet 

undersöktes med frågor ur frågeformuläret The effort–reward imbalance (ERI) questionnaire 

(Siegrist et.al, 2004), där frågor ur skalorna effort, reward, component job promotion och 

component job security användes. I enkäten stod det: ”Frågor om ansträngning och belöning i 

arbetslivet” Svaren graderades på en Likertskala (0-4), från ”Instämmer inte” till ”Instämmer, 

och jag upplever det i mycket hög grad som en belastning”. Svarsalternativen där emellan var 

också namngivna (se Appendix).  

Området psykologisk flexibilitet undersöktes utifrån skalan Work-related acceptance 

and action questionnaire (WAAQ, Bond, Lloyd & Guenole, 2013; WAAQ-S, Wicksell). 

Skalan bestod av sju items och besvarade frågan Hur ofta tycker du att nedanstående 

påståenden stämmer in på dig, så som ditt liv ser ut nu? Svaren graderades på en Likertskala 

(1–7), från ”Stämmer aldrig” till ”Stämmer alltid”.  

Området mående var sammansatt av frågor anpassade ur LUST (Rudman, Hultell & 

Gustavsson, 2010). I enkäten ställdes frågan: ”Hur mår du just nu?”, där två frågor samt fyra 

påståenden graderades på en Likertskala (1-5), från ”Inte alls” till ”Mycket/I hög grad” 

Området sjukfrånvaro och mående över tid var sammansatt och anpassad ur LUST 

(Rudman, Hultell & Gustavsson, 2010). I enkäten stod det: ”Frågor om din sjukfrånvaro: 
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orsaker och omfattning” Skalan bestod av två frågor som besvaras med öppet svar. Det två 

avslutande frågorna om tidigare, nuvarande och förväntat framtida mående besvaras med ett av 

tre alternativ: ”Sämre”, ”Annorlunda men ungefär lika bra” eller ”Bättre” där dessa alternativ 

relaterade till upplevt nuvarande mående. 

Skalan välbefinnande var anpassad ur LÄST (Hultell, Rudman och Gustavsson, 2010). 

I enkäten stod det: ”Frågor om ditt välbefinnande” Svaren graderades på en Likertskala (1-7), 

från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”.  

Enkäten avslutades med två öppna frågor: ”Finns det något du anser att vi borde frågat 

om som vi inte har frågat om?” och ” Finns det andra sätt du anser att denna alumnenkät skulle 

kunna förbättras på?” 

 

Procedur  

Materialet som denna studie bygger på var insamlat inom ramen för forskningsprojektet ” En 

undersökning av stress, hälsa, välbefinnande, nöjdhet och önskan att lämna yrket bland 

psykologer i början av sin yrkesbana – pilotstudie.” Studien ämnade studera nyutexaminerade 

psykologers upplevelse av stress, hälsa, välbefinnande, tankar på att lämna yrket och ytterligare 

psykosociala miljöaspekter. Datainsamlingen har skett med hjälp av SCB i form av 

postenkäter.  Materialet var insamlat under vårterminen 2016.  

 

Statistiska beräkningar 

I studien analyserades data med IBM SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences 23) 

och vi samlade in deskriptiv information kring urvalet. Delskalorna analyserades med 

faktoranalys och korrelationer beräknades mellan delskalorna. För att undersöka 

utbildningsdomänernas effekt på respondenternas egenförmåga användes hierarkisk multipel 

regressionsanalys. För att undersöka om det fanns en diskrepans mellan respondenternas ideala 

arbete och deras nuvarande arbete beräknades en mellanskillnad. Detta diskrepansvärde fick 

sedan ligga som grund för att undersöka olika grupper bland respondenterna genom envägs 

variansanalys (ANOVA). Logistisk regression användes för att predicera sannolikheten att ha 

dagliga tankar på att lämna yrket. Slutligen, användes en enkel innehållsanalys och 

övergripande tematisk analys för att undersöka om något gjorde eller hade kunnat göra 

övergången mellan utbildningen och PTP lättare.  
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Etisk reflektion 

All insamlad data avidentifierades av SCB. Data fanns endast tillgänglig för forskargruppen 

och till forskargruppens affilierade forskare vid de institutioner som var medfinansiärer till 

alumnenkäten. Arkivering skedde på digitalt medium enligt gängse säkerhetsrutiner som 

säkerställer att endast behöriga forskare hade tillgång till materialet. Rådata lagrades i 

Institutionen för psykologins forskningsarkiv vid Umeå Universitet och kommer att sparas i 

minst 10 år. 

Alla resultat redovisades på gruppnivå. Vid presentationer av resultaten kommer 

enskilda personer inte att kunna identifieras, varken indirekt eller direkt. Information om syftet 

med studien gavs skriftligt och bifogades med enkäten. Samtyckesformulär bifogades också på 

postenkäten. Skriftlig information gavs, vilken betonar frivillighet och anonymitet samt att 

personer kan avbryta sitt deltagande närhelst de önskar.  

Denna studie kommer att bereda vägen för fortsatt forskning vilken kan bidrar till ett 

underlag för interventioner/förbättringar i framförallt utbildningssituationen, men även 

övergången till arbetslivet.  

 

Resultat 

Urvalet i denna studie är representativt och bortfallet i samtliga kategorier är proportionerliga 

(se Tabell 1), då kategorierna varken är över- eller underrepresenterade. Dock var kvinnorna 

något mer benägna att svara enkäten, vilket var förväntat (Statistiska Centralbyrån).  

Medelåldern bland deltagarna var 31.6 år (SD = 5.2), där 90% av alla personer var 

mellan 26.5 och 36.7 år. Det var 454 (75%) kvinnor, 141(23%) män samt 5 (0.8%) som inte 

ville kategorisera sig. De flesta personer var gifta eller sambo 444 (73%) och 152 (25%) var 

ensamstående. Av urvalet hade 181 (30%) hade barn (se Tabell 2).  

Gällande urvalet började 361 (60%) sin första anställning efter en till tre månader, 306 

(51%) hade arbetat på en enda arbetsplats efter examen. Femhundratrettiotvå personer (88%) 

var i arbete när enkäten besvarades, 345 (57%) hade anställning som legitimerad psykolog, 379 

(63%) hade landstinget/region som arbetsgivare, 267 (44%) arbetade huvudsakligen med 

behandling, 491 (82%) arbetade heltid. Trehundranitton deltagare (53%) hade en månadslön 

mellan 30000–35900 kr (se Tabell 3).   

De flesta som svarade arbetade i Västra Götaland (24%), Stockholm (21%) samt Skåne 

(15%), vilket sammanfaller med Sveriges storstadsregioner (se Tabell 4).  

Gällande frågan I vilken grad har du de arbetsuppgifter du förväntade dig då du 

påbörjade din anställning? svarade 492 (82%) på fyra samt fem, där fem var ”Mycket hög 
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grad” och från 22 (4%) personer saknades svar. Gällande frågan I vilken grad får du arbeta med 

det du helst vill arbeta med? svarade på fyra samt fem 363 (60%), där fem var ”Mycket hög 

grad” och från 22 (4%) personer saknades svar. 

 

Deskriptiv data 

Tabell 1. Bortfallsanalys av urvalet framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB)*. 

 Svarande   Bortfall  Urval  

Kategori Antal % Antal % Antal % 

Kön 
      

Män 142 23.80 167 34.80 309 28.70 

Kvinnor 455 76.20 313 65.20 768 71.30 

Samtliga 597 100 480 100 1077 100 

10-årsklasser             

20 – 29 241 40.40 161 33.50 402 37.30 

30 – 39 311 52.10 241 50.20 552 51.30 

40 – 49 35 5.90 65 13.50 100 9.30 

50 – 59 10 1.70 13 2.70 23 2.10 

Samtliga 597 100 480 100 1077 100 

Medborgarskap             

Svenskt 588 98.50 474 98.80 1062 98.60 

Utländskt/Okänt 9 1.50 6 1.30 15 1.40 

Samtliga 597 100 480 100 1077 100 

Civilstånd             

Gift/Sambo 148 24.70 109 22.70 257 23.90 

Ogift 449 75.20 371 77.30 820 76.10 

Samtliga 597 100 480 100 1077 100 

Inkomst             

Ingen (0) / Okänt 27 4.50 15 3.10 42 3.90 

1 - 124 999 267 44.70 210 43.80 477 44.30 

125 000 -199 999 95 15.90 82 17.10 177 16.40 

200 000 -279 999 59 9.90 65 13.50 124 11.50 

280 000 -369 999 120 20.10 86 17.90 206 19.10 

370 000 - 29 4.90 22 4.60 51 4.70 

Samtliga 597 100 480 100 1077 100 

Kommungrupp       

Okänt . . . . . . 

Storstäder 295 49.40 244 50.80 539 50.00 

FörortsK** storstäderna 46 7.70 45 9.40 91 8.40 

Större städer 187 31.30 149 31.00 336 31.20 

FörortsK större städer 2 0.30 4 0.80 6 0.60 

PendlingsK 12 2.00 6 1.30 18 1.70 

Turism/BesöksnäringsK 3 0.50 4 0.80 7 0.60 

Varuproducerande K 20 3.40 9 1.90 29 2.70 

GlesbygdK 3 0.50 . . 3 0.30 

K tätbefolkad region 26 4.40 10 2.10 36 3.30 

K glesbefolkad region 3 0.50 9 1.90 12 1.10 

Samtliga 597 100 480 100 1077 100 

Notering: *Fortsättningsvis så presenterar vi siffror på studiens data av urvalet. Datan kan skilja sig åt något, då 

den är insamlad vid olika tidpunkter.  

**Kommun (K). 
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Tabell 2. Demografisk beskrivning av urvalet (n=602).  

   Kategorier f Procent 
 

Kategori f Procent 
   

 
   

 

Ålder 25-29 316 52.50 Civilstatus Ensamstående 152 25.20 
 

30-34 191 31.70 
 

Gift/Sambo 444 73.80 
 

35-39 44 7.30 
 

Ingen kategori 5 0.80 
 

40- 47 7.80 
 

Ej svar 6 1.00 
 

Ej svar 4 0.70 Barn Har barn 181 30.00 

Kön Kvinna 454 75.40 
 

Har inte barn 420 69.80 
 

Man 141 23.40 
 

Ej svar  1 0.20 

  Vill inte 
kategorisera 

5 0.80        

 Ej svar 2 0.30     

 

 

Tabell 3. Frågor angående arbetet (n=602). 
 

Kategorier f % 
 

Kategori f % 
                

Tid till första 
anställning 

Direkt efter examen 106 17.60 Arbetsgivare Staten 21 3.50 

 
1 till 3 361 60.00 

 
Landsting/region 379 63.00 

 
4 eller fler 102 16.90 

 
Kommun 60 10.00 

 
Har inte arbetat 8 1.30 

 
Universitet/högskola 4 0.70 

 
Ej svar 25 4.20 

 
Privat 103 17.10 

Arbetsplatser efter 
examen 

0 11 1.80 
 

Annat 12 2.00 

 
1 306 50.80 

 
Ej svar 23 3.90 

 
2 204 33.90 Arbetsuppgift Utredning 88 14.60 

 
3 eller fler 75 12.50 

 
Behandling 267 44.40 

 
Ej svar 6 1.00 

 
Konsultation 39 6.50 

Sysselsättning Arbetar 532 88.40 
 

Ledningsarbete 5 0.80 
 

Tjänstledig 3 0.50 
 

Utredning och 
behandling 

104 17.30 

 
Föräldraledig 43 7.10 

 
Annat 73 12.10 

 
Arbetssökande 8 1.30 

 
Ej svar 26 4.30 

 
Studerande 1 0.20 Omfattning 100% 491 81.60 

 
Långtidssjukskriven 

>3 mån 
3 0.50 

 
50-99% 82 13.60 

 
Annat 7 1.20 

 
0-49 % 7 1.20 

 
Ej svar 5 0.80 

 
Ej svar 22 3.70 

Anställningsform Leg. psykolog  345 57.30 Månadslön 18000 - 6 1.00 
 

PTP 216 35.90 
 

24000 -  158 26.20 

 Annan 21 3.50  30000 - 319 53.00 
 

Ej svar 20 3.30 
 

36000 -  90 15.00 

     42000 - 4 0.70 

     48000 - * 2 0.30 

Notering: *Upp till 53000 kr.  
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Tabell 4. Den geografiska platsen av arbetsplatsen hos urvalet (n=602).   
 

Kategori  f % 
  

 
  

Län Blekinge  7 1.20 
 

Dalarna  8 1.30 
 

Gotland  4 0.70 
 

Gävlebo  5 0.80 
 

Halland  17 2.80 
 

Jämtland  14 2.30 
 

Jönköping  12 2.00 
 

Kalmar   22 3.70 
 

Kronoberg  1 0.20 
 

Norrbotten  16 2.70 
 

Skåne   92 15.30 
 

Stockholm  128 21.30 
 

Södermanland  24 4.00 
 

Uppsala  5 0.80 
 

Värmland  1 0.20 
 

Västerbotten  24 4.00 
 

Västernorrland  27 4.50 
 

Västmanland  5 0.80 
 

Västra Götaland  142 23.60  
Örebro  1 0.20 

 
Östergötland  25 4.20 

 
Utomlands  2 0.30 

  Ej svar  20 3.30 

 

Gällande frågan Har du dagliga tankar på att lämna yrket? svarade 109 (18%) 

personer ”Ja” och från 23 (4%) personer saknades svar. Av personer som svarade ”Ja”, var 32 

(29 %) anställda som PTP och 69 (63 %) anställda som legitimerade psykologer. Gällande 

frågan Söker du aktivt nytt arbete? svarade 130 (22%) personer ”Ja” och från 21(4%) personer 

saknades svar. Av personer som svarade ”Ja”, var 62 (48 %) anställda som PTP och 58 (45%) 

anställda som legitimerade psykologer. 

Den största gruppen, 141 (23 %), hade avlagt sin examen vid Göteborgs universitet 

och störst andel av urvalet, 210 (35 %), tog sin examen 2015 (se Tabell 5). 

Gällande frågan Vilket sammanfattande betyg skulle du ge det psykologprogram du 

gått? svarade 431 (72 %) fyra eller fem på en femgradig skala, där fem var ”Mycket bra”. På 

frågan Om du hade vetat det du vet idag om ditt universitet, skulle du då ha valt samma 

universitet? svarade 500 (83 %) ”Ja”. Gällande frågan Om du hade vetat det du vet idag om 

psykologprogrammet, skulle du då valt den utbildningen svarade 543 (90 %) ”Ja”. På frågan I 

vilken grad är din psykologutbildning relevant för ditt nuvarande arbete? svarade 439 (73%) 
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fyra eller fem på en femgradig skala, där fem var ”Mycket hög grad”. Tjugoen (4 %) personer, 

uppgav att de har genomgått en specialistutbildning för psykologer och på frågan Skulle du vilja 

genomgå en specialistutbildning för psykologer inom de närmaste åren? svarade 492 (82 %) 

ett eller två på en femgradig skala där ett var ”Ja, absolut”. 

 

Tabell 5. Urvalets studieort och examensår (n=602).   

  f %   f % 

 Kategori       
Kategori 

    

      

Studieort     Examensår 
  

Göteborg 141 23.40 2013 145 24.10 

Linköping 77 12.80 2014 181 30.10 

Lund 126 20.90 2015 210 34.90 

Stockholm 86 14.30 2016 63 10.50 

Umeå 128 21.30 Ej svar 3 0.60 

Östersund 44 7.30       

 

Gällande frågan Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld 

på din arbetsplats? svarade 59 (9.8%) personer på svarsalternativen två till fem, där ett var 

”Inte alls” och fem var ”I mycket hög grad”, från 30 (5 %) personer saknades svar. Gällande 

frågan Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats? 

svarade 12 (2 %) personer på svarsalternativen två till fem, där skalan var graderad som 

ovanstående, från 29 (5%) personer saknades svar. Den interna konsistensen för skalan våld var 

godtagbar, r(570) = .50, p < .01 och förklarade 24.6% av variansen, r2. 

Av urvalet svarade 292 (49 %) att de, under de senaste månaderna, aldrig tagit sig till 

arbetet trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd borde sjukskrivit sig. Utöver dessa, svarade 

263 (44 %) personer att de hade tagit sig till arbetet, där 16 (3 %) svarade 6-10 gånger och 8 (1 

%) uppgav fler än 10 tillfällen.  

Angående mående besvarade 332 (55%) personer att måendet var ”Annorlunda men 

ungefär lika bra” i jämförelse med studietiden och 322 (54 %) personer svarade att måendet 

skulle vara ”Annorlunda men ungefär lika bra” i framtiden (inom 1-3 år) ( se Tabell 6). 
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Tabell 6. Frågor om mående (n=602).   

 Kategorier f %  Kategori f %  

                 

Mående relativt till 
studietiden Sämre 136 22.60 

Skattat 
framtida 
mående Sämre 29 4.80 

 

 

Annorlunda, men 
ungefär lika bra 332 55.10  

Annorlunda, men 
ungefär lika bra  322 53.50 

 

 Bättre 116 19.30  Bättre 238 39.50  

 Ej svar 18 3.00  Ej svar 13 2.20  

 

 

Statistiska analyser 

Skalorna i Tabell 7 har en relativt normal fördelning, med skevhet och kurtosis mellan +1 och 

-1. Den interna konsistensen var adekvat till god (Cronbachs alfa mellan .71 och .92) för 

dimensionerna och skalorna: Psyk. Arbete, Prof. utveckling, Egenförmåga, Övergång1, 

Övergång2, Grundläggande behov, samtliga delskalor ur COPSOQ där Cronbachs alfa 

räknades ut, Psykologisk flexibilitet och Välbefinnande. Den interna konsistensen visade sig 

vara låg (Cronbachs alfa mellan .51 och .65) för dimensionerna och skalorna: Vetenskap, 

Samarbeta, Nuvarande, Ideal och Bristande mående. Reliabiliteten för dimensionerna, under 

COPSOQ, som bestod av färre än tre item var: Feedback, Stöd ö. och Stöd k. och beräknades 

med Pearsons korrelationskoefficient. Feedback visade på en moderat korrelation, .30, medan 

skalorna som berörde socialt stöd visade på starka korrelationer med .80 gällande Stöd ö. 

respektive .72 gällande Stöd k. 

Här presenterades korrelationer ur Tabell 8 som var av intresse för vidare diskussion. 

Ett antal dimensioner och skalor uppvisade starka, signifikanta korrelationer (Pearson 

korrelationskoefficient =.60-.79): Egenförmåga och dimensionerna inom Grundläggande 

behov: Kompetens, Inflytande och Autonomi samt Arbetstillfredsställelse och Autonomi. Ett 

antal dimensioner och skalor uppvisade moderata, signifikanta korrelationer (Pearson 

korrelationskoefficient =.40-.59): Egenförmåga och Psyk. arbete/Övergång1/Övergång2, 

Rollklarhet och Grundläggande behov: Kompetens/Autonomi, Arbetstillfredsställelse och 

Övergång1/Övergång2/Grundläggande behov: Kompetens/Inflytande/Autonomi, Psykologisk 

flexibilitet/ Grundläggande behov: Kompetens samt Nuvarande arbete och Tillhörighet/ Stöd 

ö./Arbetstillfredsställelse/ Bristande mående. 
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Tabell 7. Deskriptiv data och reliabilitet för samtliga skalor. Cronbachs alfa har använts 

samt Pearson för skalor med två enbart två frågor (n=602).   

 
Skalor* Medel-

värde 

Standard 

avvikelse 

Skevhet Kurtosis Reliabilitet 

Cronbachs 

alfa/Pearson 

Varia-

tionsvidd 

Min/Max 

Utbildning 

- vetetenskap 

3.60 0.58 -0.01 -0.23 .65/na 1-5  

1.8/5 

- juridik 3.03 0.94 -0.18 -0.38 na/na  1/5 

- psyk. arbete 3.63 0.68 -0.27 -0.09    .78/na               1.4/5 

- samarbeta 3.46 0.82 -0.17 -0.38 .65/na    1/5 

-  prof. utveckling 4.07 0.59 -0.72 0.48 .78/na  1.8/5 

Egenförmåga 4.45 0.77 -0.72 0.79 .85/na 1-6 1.57/6 

Övergång1 4.16 1.05 -0.44 -0.37 .83/na 1-6 1.33/6 

Övergång2 4.48 1.07 -0.59 -0.16 .85/na 1-6 1.4/6 

Grundläggande behov      1-5  

- kompetens 3.76 0.6 -0.46 0.31 .83/na  1.67/5 

- tillhörighet 3.86 0.8 -0.59 0.13 .92/na  1/5 

- autonomi 3.64 0.77 -0.59 0.44 .86/na  1/5 

COPSOQ      1-5  

- inflytande 3.21 0.75 0.01 -0.09 .71/na  1/5 

- rollklarhet 3.18 0.95 -0.14 -0.5 .86/na  1/5 

- rollkonflikt 2.98 0.9 0.13 -0.61 .73/na  1/5 

- stöd ö. 3.79 1.10 -0.68 0.32 na/.80**  1/5 

- stöd k. 4.30 0.79 1.11 .79 na.72***  1/5 

- feedback 2.75 0.83 0.25 -0.02 na/.30****  1/5 

- rättvisa/belöning 3.56 0.89 -0.43 -0.15 .78/na  1/5 

- gemenskap 4.02 0.78 -0.55 -0.33 .82/na  1.67/5 

- emotionella krav 4.14 0.67 -0.85 0.86 .79/na  1.5/5 

- arbetstillfredsställelse 3.45 0.79 -0.48 0.23 .76/na  1/5 

Nuvarande  3.45 0.61 -0.38 0.32 .62/na 1-5 1.33/5 

Ideal  4.01 0.48 -0.48 0.24 .51/na 1-5 2.33/5 

Psyk. flexibilitet 4.50 0.95 -0.22 -0.3 .83/na 1-7 1.57/6.8

6 

Bristande mående 2.49 0.87 0.61 -0.09 .64/na 1-5 1/5 

 Välbefinnande 4.95 1.18 -0.47 -0.42 .87/na 1-7 1.4/7 

Notering: *Vetenskap och metod (Vetenskap), Samarbeta och kommunicera (Samarbeta), Professionell utveckling (Prof. 

Utveckling), Övergången mellan studier PTP tjänstgöring (Övergång1), Övergången mellan PTP tjänstgöring och arbetet 

som legitimerad psykolog (Övergång2), Socialt stöd från överordnade (stöd ö.), Socialt stöd från kollegor (stöd k.), 

Nuvarande arbete (Nuvarande), Idealt arbete (Ideal). **Pearson signifikant på p<.01 och förklarar 64% av variansen, R2. 

***Pearson signifikant på p<.01 och förklarar 52% av variansen, R2.  ****Pearson signifikant på p<.01 och förklarar 9.2% 

av variansen, R2. 
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Tabell 8. Korrelationer mellan dimensioner i enkäten 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Utbildning 
               

 
         

1 vetenskap 
               

 
         

2 juridik .43** 
              

 
         

3 psyk. arb .65** .46** 
             

 
         

4 samarbeta. .50** .29** .49** 
            

 
         

5 prof. utveckling. .55** .32** .54** .58** 
           

 
         

6 Egenförmåga. .36** .24** .45** .31** .36** 
          

 
         

7 Övergång1 .26** .17** .28** .21** .22** .55** 
         

 
         

8 Övergång2 .15** .10 .19** .12* .16** .54** .46** 
        

 
         

Grundläggande 

behov. 

               

 

         

9 Kompetens .19** .16** .28** .13** .22** .70** .41** .59** 
       

 
         

10 Tillhörighet .17** .09* .15** .13** .17** .36** .40** .45** .40** 
      

 
         

11 Autonomi .21** .13** .21** .17** .21** .46** .44** .57** .62** .54** 
     

 
         

COPSOQ 
               

 
         

12 Inflytande .14** .11* .16** .12** .16** .30** .30** .38** .42** .32** .70** 
    

 
         

13 Rollklarhet .12** .19** .14** .01* .15** .37** .32** .41** .49** .38** .45** .31** 
   

 
         

14 Rollkonflikt -.10* -.09* -.14** -.05 -.06 -.28** -.32** -.38** -.36** -.32** -.49** -.33** -.41** 
  

 

         

15 stöd ö. .10* .05 .09* .09* .11* ..22** .34* .42** .31** .34** .52** .48** .40** -.30** 
 

 
         

16 stöd k. .17** .13** .15** .15** .15** .29** .37** .47** .28** .69** .40** .28** .32** .-28** .31**  
         

17 feedback .13** .10* .15** .12** .13** .23** .28** .38** .34** .47** .39** .28** .34** -.14** .50** .40** 
         

18 gemenskap .14** .10* .16** .13** .17** .29** .32** .38** .32** .89** .46** .28** .31** -.28** .55** .63** .41** 
        

19 Emotionella. krav .05 .04 .04 .06 .07 -.13** -.14** -.17** -.20** .01 -.14** -.16** -.11** .18** -.08 .01 -.11** .03 
       

20 

arbetstillfredställelse. 
.17** .11* .16** .09* .08* .38** .43** .53** .54** .53** .69** .54** .49** -.50** .59** .43** .39** .46** -.14** 

      

21 Rättvisa .18** .22** .17** .15** .13** .30** .37** .44** .37** .42** .55** .48** .38** -.37** .57** .33** .41** .37** -.15** .54** 
     

22 Psykologisk 

flexibilitet 
.18** .10* .21** .10* .15** .47** .24** .28** .48** .25** .25** .16** .22** -.17** .13** .15** .13** .17** -.15** .26** .16** 

    

23 Mående -.07 -.07 -.09* -.05 -.07 -.35** -.38** -.47** -.46** -.31** -.49** -.35** -.29** .43** -.38** -.25** -.19** -.26** .25** -.49** -.37** -.25** 
   

24 Välbefinnande .18** .12** .20** .10* .17** .36** .33** .36** .40** .27** .33** .16** .24** -.27** .24** .20** .18** .24** -.12** .35** .26** .24** -.43** 
  

25 Ideal .11** .07 .11** .13** .17* .07 .10* -.00 .10* .16** .11* .05 .12** -.06 .10* .15** .08 .11** .11* .11* .03 .02 .05 .13** 
 

26 Nuvarande .21** .09* .15** .12** .15** .36** .35** .42** .45** .42** .59** .46** .38** -.38** .49** .33** .30** .34** -.07 .68** .46** .22** '-.42** .34** .24** 
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Tabell 9. Regressionsanalys för utbildningsdimensioner effekter på respondenternas 

egenförmåga (n=602).  

Modell Icke standardiserad  

Koefficient 

Stand. 

Koeff. 

t Sig.   

B Std. Error Beta F R2 ∆R2 

1 (Konstant) 4.54 .16  29.32 .00 0.55 .00 -.00 

Ålder 0.05 .07 .03 0.77 .44    

Kön -0.02 .07 -.01 -0.30 .77    

PTP/Leg. -0.08 .07 -.05 -1.12 .26    

2 (Konstant) 1.89 .29  6.55 .00 19.45 .22 .21 

Ålder 0.06 .06 .04 1.00 .32    

Kön 0.09 .07 .06 1.40 .16    

PTP/Leg. 

Utbildning 

-0.03 .06 -.02 -0.54 .59    

vetenskap 0.06 .07 .05 0.85 .39    

juridik 0.02 .04 .03 0.63 .53    

psyk. arbete 0.35 .06 .31 5.68 .00*    

Samarbeta 0.06 .05 .06 1.27 .20    

Prof. utveckling  0.16 .07 .12 2.35 .02**    

  

Regressionsanalysen visade på att utbildningsdimensionen psykologens arbete signifikant 

påverkade respondenternas egenförmåga, β = .31, t(593) = 5.68, p < .01 samt 

utbildningsdimensionen professionell utveckling signifikant påverkade respondenternas 

egenförmåga, β = .12, t(593) = 2.35, p < .05 (se Tabell 9).   

ANOVAn visade att det fanns signifikanta variationer på <.01-nivån mellan 

upplevelsen av den nuvarande arbetssituationen och en ideal arbetssituation mellan grupperna 

i variablerna (se Tabell 2 och Tabell 3) kön, F(2, 569) = 8.00, p = < .01, ålder, F(3, 567) = 

4.73, p = .01 och huvudsaklig arbetsuppgift F(6, 565) = 5.09, p = < .01. Ett Tukey ad hoc test 

indikerade att inom variabeln kön var skillnaden i medelvärdet mellan kvinnor och män 

signifikanta (MD = 0.25, std. error = .07). Inom variabeln ålder var skillnaderna i medelvärdet 

mellan ålderskategorin 40- och kategorierna 25-29 (MD = .39, std. error = .11) och 30-34 

(MD = 0.41, std. error = .11) signifikanta. Inom variabeln huvudsaklig arbetsuppgift var 

skillnaderna mellan utredning och behandling  och kategorierna behandling (MD = .27, std. 

error = ..08), konsultation (MD = .50, std. error = .13) och annat (MD = .47, std. error = .10) 

signifikanta (se Tabell 10). 
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Tabell 10. Envägs variansanalys över diskrepans mellan nuvarande arbete 

och idealt arbete, med deskriptiva oberoende variabler (n=602). 

    

Kvadratiskt 

medelvärde df 

Total 

medelsumma F Sig. 

Kön Mellan 

grupper 
7.18 

2.00 
3.59 8.00 <.01 

 
Inom grupper 255.28 569.00 0.45 

   
Total 262.47 571.00  

  
Ålder Mellan 

grupper 
6.40 3.00 2.13 4.73 <.01 

 
Inom grupper 255.91 567.00 0.45 

   
Total 262.32 570.00  

  
Anställningsform Mellan 

grupper 
2.62 2.00 1.31 2.86 .06 

 
Inom grupper 259.87 566.00 0.46 

   
Total 262.49 568.00  

  
Arbetsuppgift Mellan 

grupper 
13.43 6.00 2.24 5.09 <.01 

 
Inom grupper 248.78 565.00 0.44 

  
  Total 262.21 571.00       

 

 

Tabell 11. Logistisk regression som predicerade sannolikheten att ha dagliga tankar på att 

lämna yrket (n=602).   

  B S.E. Wald df p Oddskvot 

95% C.I.för Oddskvot 

Nedre Övre 

                  

Kön 0.13 0.3 0.18 1 .67 1.13 0.63 2.03 

Ålder 0.26 0.16 2.64 1 .10 1.29 0.95 1.76 

PTP/Leg. -0.32 0.25 1.66 1 .20 0.73 0.45 1.18 

Bristande 
mående -1.06 0.15 50.90 1 <.01 0.35 0.26 0.46 

Egenförmåga 0.51 0.16 10.24 1 <.01 1.67 1.22 2.28 

Constant 2.19 1.06 4.3 1 .04 8.94     

 

Modellen i Tabell 11 innehöll fem oberoende variabler och var statistik signifikant, (5, 

555) = 97.02, p < .001. Detta innebär att modellen kunde skilja mellan individer som sa ”Ja” 

eller ”Nej” till att ha dagliga tankar på att lämna yrket. Modellen i helhet förklarade mellan 1% 
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(Cox & Snell R Square) och 1.7% (Nagelkerke R Square) av variansen i att ha dagliga tankar 

på att lämna yrket. Två av de oberoende variablerna var statistiskt signifikanta (Bristande 

mående, Egenförmåga). De individer som rapporterat högt på egenförmåga var mer troliga att 

även rapportera att de inte har dagliga tankar på att lämna yrket. De individer som rapporterat 

högt på bristande mående var mer benägna att ha dagliga tankar om att lämna yrket.  

 

Kvalitativ tematisk analys  

Vi gjorde en enkel innehållsanalys, samt en övergripande tematisk analys av respondenternas 

kvalitativa svar på frågan: ”Finns något som gjorde eller hade kunnat göra övergången mellan 

utbildningen och din PTP lättare?” En överordnad uppdelning av kommentarerna var om 

personer ansåg att åtgärder bör göras på arbetsplatsen och/eller på utbildningen.  

Gällande teman på arbetsplatsen hade respondenterna bland annat kommenterat om 

handledare, chef samt organisation. Kring handledare berättade respondenterna att de hade 

eller ville ha en handledare som var bättre, mer närvarande och på plats, gav mer stöd och att 

det skulle finnas mer handledningstid. Andra enskilda kommentar var önskan om 

metodhandledning, generös extern handledning, större krav på PTP handledare, en engagerad 

och erfaren handledare samt att ha en bättre relation med sin handledare. Kring chef berättade 

respondenterna om vad de hade eller ville ha från chefen. Det var mer stöd och förståelse, en 

chef som visste vad PTP tjänsten innebar och vilka krav som skulle ställas därefter, anpassat 

arbetstempo, struktur och introduktion på arbetsplatsen, intresserad och närvarande chef. Kring 

organisation berättade respondenterna att de hade eller ville ha minskad arbetsbelastning och 

att arbetsbelastningen var hög. De ville ha tid för introduktion samt inlärning, tydlighet och 

struktur i anställningen, kollegialt stöd, psykologkollegor på arbetsplatsen och arbeta i en 

fungerande arbetsplats. Andra kommentarer handlade om att arbetsplatsen ska skulle mellan en 

PTP tjänst och en tjänst för legitimerad psykolog samt om stress. Personer ville inte vara 

ensamma psykologer på sin arbetsplats samt ha fler kollegor inom psykologyrket att ha kontakt 

med. Enskilda kommentarer handlade om att ha en PTP tjänst som mer skulle likna läkarnas 

utbildning samt att det har varit viktigt och behjälpligt att ha erfarenhet från arbetsplatsen sedan 

tidigare.  

Gällande teman på utbildningen fanns det flera kommentarer kring förslag på 

förbättringar som kunnat göra övergången mellan utbildningen och PTP lättare.  Många 

kommenterade att de ville ha mer praktik under sin utbildning. De ville att utbildningen skulle 

varit mer förankrad i verkligheten, gå till såsom psykologarbetet efter utbildningen bedrivs. 

Respondenterna gav flera förslag på vilken slags praktik som skulle ha underlättat övergången 
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mellan utbildningen och PTP. Många gav förslag på vilka slags kurser de velat ha mer utav 

under utbildningen och flera ville ha mer kliniska inslag under utbildningen. Flera ville ha mer 

utredningsarbete. Bland annat kommenterar några att de ville ha mer utbildning kring arbete 

med barn, egenterapi, fler patienter, uppdaterad kunskap, samarbete med andra yrkesgrupper, 

handledning, få träffa andra psykologer samt se hur andra psykologer arbetar. Flera ville ha 

information kring vad PTP tjänsten innebär.  

Andra kommentarer som respondenterna skrev för att göra övergången mellan 

utbildningen och PTP lättare var följande: Personer skrev om PTP program som de haft tillgång 

till, som varit bra och en önskan att PTP-programmet ska fungera. Individer vill ha tillgång till 

fler PTP platser och inte behöva flytta. Individer nämner att annan arbetslivserfarenhet utanför 

utbildningen har hjälpt övergången till PTP.  

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att kartlägga nyutexaminerade psykologers hälsa och psykosociala 

arbetsmiljö. Utöver kartläggningen har tre områden studerats mer i detalj: Huruvida 

nyutexaminerade psykologers tilltro till den egna förmågan samvarierar med deras skattning av 

sin genomgångna psykologutbildning, om det finns en diskrepans mellan respondenternas 

skattning av sitt nuvarande arbete och deras skattning av sitt ideala arbete och slutligen, vilka 

faktorer som influerar skattningen på att ha dagliga tankar på att lämna yrket. 

Kartläggningen gav bland annat en bättre inblick i respondenternas upplevelse av sitt 

mående, sin utbildning, sin PTP tjänstgöring och sin yrkesroll. Vidare har områden framkommit 

där vidare forskning kan hjälpa till att fylla i viktiga luckor i förståelsen för upplevelsen av 

övergångstiden mellan studier och yrkesliv. Något som i relation till tidigare empiri kan 

misstänkas vara teman som sträcker sig över flera yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor och 

lärare (Hultell, Rudman & Gustavsson, 2010). 

Vad gäller mående svarade cirka 44% av deltagarna att de tagit sig till arbetet 1-5 

gånger trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd borde sjukskrivit sig, medan 4% svarade 6 

eller fler tillfällen. Detta skulle kunna ses i ljuset av tidigare studier (Sveriges Psykologförbund, 

2014) där 77% av respondenterna svarat att de i stort sett måste ta igen allt arbete efter en 

korttidsfrånvaro på grund av sjukdom. I samma undersökning ansåg 46% att arbetsbelastningen 

är hög eller för hög under PTP tjänsten (Sveriges Psykologförbundet, 2016) Även utifrån de 

kvalitativa kommentarerna kring organisation i den här aktuella studien berättade flera 

respondenter att de hade eller ville ha minskad arbetsbelastning, att arbetsbelastningen var hög. 

Allvarliga stressreaktioner vilka leder till längre sjukskrivningar har förknippats med ökad 
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framtida sårbarhet för stress (Åsberg, Nygren & Nager, 2013), varför det får ses som särskilt 

allvarligt när dessa inträffar tidigt i karriären eller till och med vid individens inträde på 

arbetsmarknaden. Att inte kunna ta sjukdagar vid behov skulle kunna ligga till grund för 

framtida maladaptiva stressreaktioner. Respondenterna har även fått skatta sitt mående över 

längre tidsperioder. I denna skattning uppger 23% av respondenterna att deras mående är sämre 

då enkäten besvaras än under studietiden. Skattningen av framtiden ser mer positiv ut, fler 

(40%) tror sig må bättre inom en treårsperiod. 

Huruvida tilltron till den egna förmågan samvarierar med skattningen av 

psykologprogrammet undersöktes med en regressionsanalys, vars resultat visar att 

dimensionerna psykologiskt arbete och professionell utveckling gällande utbildning signifikant 

påverkar respondenternas egenförmåga. Psykologiskt arbete innefattar träning i utredning och 

behandling, vilket är de huvudsakliga arbetsuppgifterna för majoriteten av respondenterna (se 

Tabell 3). Därmed kan det antas att denna dimension är en viktig del av psykologernas 

yrkeskompetens. Ett antagande som styrks i den tematiska analysen av vår kvalitativa data, där 

flera respondenter efterfrågat mer praktiskt psykologiskt arbete under utbildningstiden. Att 22% 

av respondenternas upplevda egenförmåga förklaras av utbildningen kan  ses i relation till att 

gruppen nyligen inträtt i yrket. Det kan tänkas att utbildningens förklaringsvärde sjunker i takt 

med att respondenterna samlar på sig mer erfarenhet och utvecklas vidare i sin yrkesroll.  

En envägs-ANOVA rörande diskrepansen mellan nuvarande och idealt arbete hos 

olika grupper inom urvalet visade att den minsta diskrepansen finns hos män, för respondenter 

över 40 år och för de som huvudsakligen arbetar med konsultation (Tabell 10). Detta indikerar 

att dessa grupper upplever sitt nuvarande arbete mer i linje med sitt ideala arbete än övriga i de 

undersökta grupperna. Vad detta beror på är inte möjligt att besvara med befintlig tvärsnittsdata. 

Runt 18 % av respondenterna svarade ”Ja” på frågan om de har dagliga tankar på att 

lämna yrket. Andelen som svarade ”Ja” var proportionerlig mellan PTP och legitimerade 

psykologer i förhållande till urvalets storlek. Detta är en stor andel, och i linje med tidigare 

undersökningar på andra yrkesgrupper (Hultell, Rudman & Gustavsson, 2010), vilket gör det 

intressant att veta vilka faktorer som inverkar på detta fenomen. Vår modell förklarar endast 1-

1.7% av variansen vilket vi ser som anmärkningsvärt, då Egenförmåga och Bristande mående 

kan tänkas vara viktiga delar i huruvida en person har dagliga tankar på att lämna sitt yrke. Då 

studien fokuserar på nyutexaminerade psykologer handlar det om den grupp som under en lång 

tid framöver kommer att representera professionen. Vidare forskning på vad som predicerar 

tankar på att lämna yrket redan tidigt under karriären blir därför värdefull både för 

psykologprofessionen, men också för de yrkesgrupper som uppvisar liknande mönster. 
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Då denna studie är en tvärsnittsstudie kommer insamling av longitudinell data med 

största sannolikhet ge en mängd ny information som vidare belyser nyutexaminerade 

psykologers situation. Denna information tillåter också mer nyanserade analyser som ytterligare 

kan fylla ut vår förståelse för både psykologer, men möjligen också andra yrkesgrupper. 

Fenomenet där många vid transitionen mellan studier och arbetsliv skapar tankar om att lämna 

yrket skulle kunna studeras vidare. Kan fenomenet skönjas vid andra former av övergångar som 

exempelvis vid starten av högskolestudier?  

 

Metoddiskussion 

Skalan ansträngning och belöning i arbetslivet används inte i studien då flera respondenter 

kommenterar att de upplevde att alla frågor inte stämde överens med svarsalternativens 

utformning (se Appendix, fråga 38). Frågan om sjukfrånvaro, ”Vid hur många tillfällen har du 

sammanlagt varit hemma från arbetet på grund av egen sjukdom de senast 6 månaderna?” 

används inte heller i resultatet, då tillfällen av deltagarna tolkats endera som antal enskilda 

dagar eller antal sammanhängande sjukfrånvarotillfällen. För en annan fråga, angående sjuk-

närvaro: ”Hur många gånger under de senaste månaderna har det hänt att du gått till arbetet 

trots att du, med tanke på ditt hälsotillstånd, egentligen borde ha sjukskrivit dig?”, bör svaren 

även tolkas med försiktighet då gånger kan innebära olika saker för deltagarna. Sannolikt 

likställer deltagarna oftast gång med dag. Frågan om anställningsform besvaras med en sådan 

variation att personerna istället delades in i färre men större grupper: leg. Psykolog, PTP och 

annan (se Tabell 3). Frågan om yrkestitlar uppvisar också en bred variation, som vi valt att inte 

presentera.  Med bakgrundsfrågorna gällande huvudsaklig sysselsättning, anställningsform, 

huvudsakliga arbetsgivare och huvudsakliga arbetsuppgift, var intentionen att dessa skulle 

besvaras med ett svarsalternativ per fråga (se Appendix). Flertalet respondenter angav mer än 

ett svarsalternativ och försvårade kodningen av data.  Sammantaget bör ovan nämnda frågor 

ses över inför framtida enkäter.  

Ett par dimensioner från området utbildning (vetenskap och metod, samarbeta och 

kommunicera) samt skalorna idealt arbete och nuvarande arbete visar en låg reliabilitet 

(Cronbachs alfa mellan .51 och .65). Då dimensionerna inom utbildning är helt nyskapade och 

direkt överförd från högskoleverkets riktlinjer, och då alla tre skalor täcker ett brett spektrum 

av frågeställningar, är dessa resultat förväntade. Dimensionerna mående och feedback visade 

också på en låg reliabilitet, Cronbachs alfa = .64 respektive Pearson = .30. Dessa resultat bör 

därför tolkas med viss försiktighet (se Tabell 7).  
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Det kvalitativa materialet som presenterades i resultatet var en blandning av en enkel 

innehållsanalys och en övergripande tematisk analys, gav studien en djupare förståelse för det 

kvantitativa materialet. Tolkningen blev enkel och övergripande inom studiens tidsram. 

Framtida studier har möjlighet att tolka de kvalitativa kommentarerna med mer tid och 

fördjupning. Det visade sig också att respondenterna var generösa med kommentarer och tankar 

kring sin situation, och många teman var återkommande, vilket kan göra renodlade kvalitativa 

undersökningar fruktsamma i jakten på ytterligare förståelse av gruppens åsikter och 

upplevelser kring sin egen vardag.  

Enkätens svarsfrekvens är god med svar från över hälften av de tillfrågade och 

respondenternas fördelning över kön, ålder och civilstatus är proportionerligt till populationen 

och skalornas reliabilitet är till övervägande del god. Sammanfattningsvis kan studien i helhet 

sägas vara representativ och tillförlitlig i sin bild av nyblivna psykologers situation. 

 

Slutsats 

Denna studie indikerar att många nyutexaminerade som kommer ut på arbetsmarknaden 

upplever att de är i behov av stöd både från utbildare och från arbetsgivare för att klara 

transitionen. Flera upplever att detta stöd kan kan behöva utvidgas och att kraven på nya 

psykologer är höga, både vad gäller kunnande och arbetsinsats. En femtedel av respondenterna 

har dagligen tankar på att lämna yrket, och hälften har några gånger gått till jobbet trots att de 

borde sjukskrivit sig. Vi har noterat mönster bland våra respondenters individuella upplevelser 

och tankar. Detta skapar en förhoppning om att många i professionen i stort kan vara överens 

om vilka områden som kan förändras för att göra arbetssituationen lättare för nya psykologer 

nu och i framtiden.  
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Appendix A 

Nyutexaminerade Psykologers Hälsa och Arbetssituation 

 

Bakgrundsfrågor 
 
1. Vilket år är du född? 19 __ __ 
 
2. Är du kvinna eller man? 

□ Kvinna □ Man □ Jag vill inte kategorisera mig 

 
3. Är du ensamstående eller gift/sambo? 

□ Ensamstående □ Gift/sambo 

 
4.a. Har du/ni några barn som bor hemma? 
Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig. 

□ Ja □ Nej. Gå vidare till fråga 5. 

 
4.b. Om ja, hur många i respektive åldrar? 
___ 0-5 år ___ 6-12 år ___ 13-17 år ___ 18 år eller äldre 
 
5. Hur många månader efter att du avslutat dina studier påbörjade du ditt första arbete? 

______ månader □ Jag har ännu inte påbörjat mitt första arbete efter studierna 

 
6. Hur många arbetsplatser har du arbetat vid efter din psykologexamen? Antal: ____________ 
 
7. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 
Om du inte arbetar/har en anställning kan du sedan gå vidare till fråga 19. 

□ Arbetar □ Tjänstledig □ Föräldraledig □ Arbetssökande □ Studerande 

□ Långtidssjukskriven (längre än 3 månader) 

□ Annan, nämligen: _____________________________________________________ 

 
8. Vilken är din anställningsform just nu? 

□ Fast tjänst/tillsvidare □ PTP □ Projektanställning □ Vikariat □ Timanställning 

□ Egen företagare 

□ Annan, nämligen:______________________________________________________ 

 
9. Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare just nu? 

□ Staten □ Landsting/Region □ Kommun □ Universitet/högskola □ Privat 

□ Annan, nämligen:_______________________________________________________ 

 
10. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift just nu? 

□ Utredning □ Behandling □ Konsultation □ Ledningsarbete 

□ Annan, nämligen:________________________________________________________________ 

 
11. Vilken är din yrkestitel? _________________________________________________________ 
 

12. I vilken omfattning arbetar du? □ 100 % □ 50 % - 99 % □ mindre än 50 % 

 



 

13. Vad har du för månadslön före skatt (omräknat till heltid)? ___ ___ ___ ___ ___ kr 
 
14. Var finns din nuvarande arbetsplats? 
län______________________________ ort___________________________________ 
 
15. I vilken grad har du de arbetsuppgifter du förväntade dig då du påbörjade din anställning?  
Mycket låg                                                       Mycket hög grad                   
1                     2                    3                  4                     5   
 
16. I vilken grad får du arbeta med det du helst vill arbeta med?  
Mycket låg                               Mycket hög grad                                                        

1                     2                    3                  4                     5   

 
17. Har du dagliga tankar på att lämna yrket?  
 Ja     Nej          
  
  
18. Söker du aktivt nytt arbete?  
 Ja     Nej          
  
  
19. På vilken studieort har du gått hela eller senare delen av psykologprogrammet?  

□  Göteborg □  Linköping  □  Lund□  Stockholm □  Umeå □  Östersund, Miun  

□ Annan, nämligen:________________________________________________________________  

 
20. Vilket år tog du ut din examen?    

□  2013   □  2014   □ 2015   □ 2016  

 
21. Vilket sammanfattande betyg skulle du ge det psykologprogram du gått?  
 Mycket dåligt                                                    Mycket bra        

1                     2                    3                  4                     5  

 
22. Om du hade vetat det du vet idag om ditt universitet, skulle du då ha valt samma 
universitet?  

 □ Ja             □ Nej  
        

  
23. Om du hade vetat det du vet idag om psykologprogrammet, skulle då du valt den 
utbildningen?  

 □ Ja             □ Nej  
        

  
24. I vilken grad är din psykologutbildning relevant för ditt nuvarande arbete?     

 Mycket låg grad                                                                 Mycket gradhög  □ Arbetar inte    
1                     2                    3                  4                     5  
  
25.a.  Har du genomgått någon specialistutbildning för psykologer?      

 □Ja Gå vidare till fråga 26.    □ Nej  
      

  
25.b. Skulle du vilja gå en specialistutbildning för psykologer inom de närmaste åren?  
 Ja, absolut                                               Nej, absolut inte        
1                     2                    3                  4                     5   
  
 
 
 



 

 
 

Specifika kunskaper och färdigheter kopplade de nationella målen för utbildningen  

  
26. I vilken grad har psykologprogrammet du gått hjälpt dig att nå:  

I mycket I mycket låg grad 
hög grad  

  
a. Kunskap om psykologins vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete   

  
1       2       3       4       5  

  
b. Kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet 
och sambandets betydelse för yrkesutövningen  

  
1       2       3       4       5  

  
c. Kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd 
avseende individer  

  
1       2       3       4       5  

  
d. Kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd 
avseende grupper och organisationer  

  
1       2       3       4       5  

  
e. Kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som 
påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män  

  
1       2       3       4       5  

  
f. Kunskap om relevanta författningar  
  

  
1       2       3       4       5   

g. Fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling  
  

1       2       3       4       5  
  

h. Förmåga att under handledning bedriva psykoterapi  
  

1       2       3       4       5  
  

i. Förmåga att planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt 
utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer  
  

1       2       3       4       5  

  

j. Förmåga att planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt 
utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på grupper, 
organisationer och miljöer  

1       2       3       4       5  

  
k. Förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla 
behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet  
  

  
1       2       3       4       5  

  
l. Förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper  
  

1       2       3       4       5  
  

m. Förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och 
resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa  
  

1       2       3       4       5  

  

n. Förmåga att granska, bedöma och använda relevant information 
samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika 
grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten  

1       2       3       4       5  

  
o. Förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk 
förmåga  

  
1       2       3       4       5  

 
  



 

 

 
p. Förmåga att med helhetssyn på människan göra 
åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna  

  
1       2       3       4       5  

  
q. Förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete  
  

  
1       2       3       4       5  

r. Förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och 
deras närstående  
  

1       2       3       4       5  

s. Förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin kompetens  

1       2       3       4       5  

 

 

27. Arbetar du, eller har du arbetat som PTP eller legitimerad psykolog?  

□Ja   □ Nej Gå vidare till fråga 32.  

 
 

 

Din tilltro till din egen förmåga att klara av arbetet som PTP psykolog/legitimerad 

psykolog  
  
28. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?  

    
Instämmer Instämmer inte 
alls  helt  

  
a. Jag kan behålla lugnet när jag möter svårigheter i mitt arbete 
eftersom jag litar på min egen förmåga som PTP/legitimerad psykolog.  
  

  
1      2      3    4    5    6  

  
b. När jag möter problem i arbetet kan jag oftast hitta flera olika 
lösningar.  
  

1      2      3    4    5    6  

  
c. Vad som än händer i arbetet har jag oftast förmåga att hantera det.  
  

1      2      3    4    5    6  
  

d. Jag brukar klara av delmål jag sätter upp för mig själv i arbetet.  1      2      3    4    5    6  

  
e. Jag är väl förberedd för de flesta krav jag kan möta i mitt arbete.  
  

  
1      2      3    4    5    6  

  
f. Mina studier på psykologprogrammet har gjort mig väl förberedd för min 
nuvarande tjänstgöring.  

  
1      2      3    4    5    6  

  
g. Min slutförda PTP tjänstgöring har gjort mig väl förberedd för mitt 
arbete som legitimerad psykolog.   

□Jag har ännu inte slutfört min PTP  

  
1      2      3    4    5    6   

  
  

  



 

Övergången mellan studier och PTP tjänstgöring  

  
29. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?  
  

    
Instämmer Instämmer inte 
alls  helt  

  
a. Psykologutbildningen har förberett mig väl inför övergången  

  
1      2      3    4    5    6  

  
b. Jag har fått det stöd jag behövt från arbetsgivare/chefer i övergången  

  
1      2      3    4    5    6  

  
c. Jag har fått det stöd jag behövt från handledare i övergången  

  
1      2      3    4    5    6  

  
d. Jag har fått det stöd jag behövt från mina kollegor i övergången   

  
1      2      3    4    5    6  

  
e. Jag har upplevt övergången som stressande på ett negativt sätt  
  

  
1      2      3    4    5    6  

  

f. På det hela taget har övergången mellan utbildning och PTP 
tjänstgöring fungerat bra  

1      2      3    4    5    6  

  
 

 

 

 

30. Finns något som gjorde eller hade kunnat göra övergången mellan 

utbildningen och din PTP lättare?   
  

  

 
31. Hur upplevde du övergången mellan PTP tjänstgöring och 
arbetet som legitimerad psykolog?  

Jag har inte gjort denna övergång än □. Fortsätt till fråga 32.  
Instämmer Instämmer inte 
alls  helt  

  
a. PTP tjänstgöring har förberett mig väl inför övergången  

  
1      2      3    4    5    6  

  
b. Jag har fått det stöd jag behövt från arbetsgivare/chefer i övergången  

  
1      2      3    4    5    6  

  
c. Jag har fått det stöd jag behövt från mina kollegor i övergången   
  

  
1      2      3    4    5    6  

  
d. Jag har upplevt övergången som stressande på ett negativt sätt  
  

1      2      3    4    5    6  
  

e. På det hela taget har övergången mellan PTP tjänstgöring och arbetet 
som legitimerad psykolog fungerat bra  
  

1      2      3    4    5    6  

  

 

 

 

 

 

 



 

32. Hur skattar du din situation på din nuvarande arbetsplats?   

Jag är egenföretagare □ Fortsätt till fråga 34. Jag 

saknar f.n. arbete □ Fortsätt till fråga 40.  

    

    
I mycket I mycket hög låg 
grad  grad  

  
a. Jag känner att jag på ett kompetent sätt kan ta mig an mina 
arbetsuppgifter  

  
1       2       3      4      5     

b. Jag klarar av att hantera de utmaningar som jobbet medför  1       2       3      4      5     

c. Jag upplever en ömsesidig tillit mellan mig och de personer jag arbetar  
med  

1       2       3      4      5     

d. Jag upplever att jag kan lita på de personer jag arbetar med  1       2       3      4      5     

e. Jag känner mig nära dem som jag arbetar med  1       2       3      4      5     

f. Jag blir hela tiden bättre på att hantera mina arbetsuppgifter  1       2       3      4      5     

g. Jag känner stark samhörighet med de personer som jag jobbar med  1       2       3      4      5     

h. Jag kan göra meningsfulla val i mitt arbete  1       2       3      4      5     

i. Jag trivs mycket bra med de personer som jag jobbar med  1       2       3      4      5     

j. Jag känner mig effektiv i mitt arbete  1       2       3      4      5     

k. Jag känner mig verkligen skicklig på mitt jobb  1       2       3      4      5     

l. Jag upplever att de personer som jag arbetar med bryr sig om mig  1       2       3      4      5     

m. Jag har valmöjligheter när jag arbetar  1       2       3      4      5     

n. Jag kan på ett bra sätt utföra mina arbetsuppgifter  1       2       3      4      5     

o. Jag upplever en känsla av frivillighet när jag arbetar  1       2       3      4      5     

p. Jag kan uttrycka vem jag är på jobbet   1       2       3      4      5     

q. Jag har möjlighet att påverka min arbetssituation  1       2       3      4      5     

r. Det jag gör på jobbet ligger i linje med vem jag är  1       2       3      4      5     

s. Jag känner mig trygg med de personer jag arbetar med  

  

1       2       3      4      5     

  

 

 

Kommentarer   

 
  

  

 



 

  
34. Hur väl stämmer följande påstående in på ditt arbete?  

    

  I mycket  
Inte alls  hög grad  

  
a. Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande 
situationer?  

  
1       2       3      4      5     

b. Måste du förhålla dig till andra människors personliga problem i ditt 
arbete?  

1       2       3      4      5     

c. Vet du exakt vilka som är dina ansvarsområden?  1       2       3      4      5     

d. Är ditt arbete känslomässigt krävande?  1       2       3      4      5     

e. Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete?  1       2       3      4      5     

f. Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller ditt arbete?  1       2       3      4      5     

g. Kan du påverka vem du arbetar tillsammans med?  1       2       3      4      5     

h. Kan du påverka din arbetsmängd?  1       2       3      4      5     

i. Hur tillfredsställd är du med dina framtidsutsikter i jobbet?  
1       2       3      4      5     

j. Hur tillfredsställd är du med dina fysiska arbetsförhållanden?  1       2       3      4      5     

k. Hur tillfredsställd är du med det sätt dina kunskaper används på?  
1       2       3      4      5     

l. Hur tillfredsställd är du med ditt arbete som helhet, allt inräknat?  1       2       3      4      5     

  

  
35. Har du under de senaste 12 månaderna:   

    

  I mycket  
Inte alls  hög grad  

  
a. blivit utsatt för hot om våld på din arbetsplats?  
  

  
1       2       3      4      5     

b. blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats?  
  

1       2       3      4      5     

  

  

  
36. Hur viktiga är följande aspekter i ditt ideala arbete?   

    
Mycket Mycket oviktiga 
viktiga  

  
a. Att arbetet bidrar till att utveckla min personlighet   

  
1       2       3      4      5     

b. Att jag får hög lön och andra materiella förmåner  1       2       3      4      5     

c. Att arbetet är lugn, tryggt och välordnat  1       2       3      4      5     

d. Att arbetet ger mig en känsla att ha uppnått något värdefullt  1       2       3      4      5     

e. Att jag har ett tryggt arbete med regelbunden inkomst  1       2       3      4      5     

f. Att den fysiska arbetsmiljön är säker och hälsosam  
  

1       2       3      4      5     

  



 

  

  
37. Hur påtagliga är följande aspekter i ditt nuvarande arbete?   

    
Mycket  Mycket lite  
påtagliga  

  
a. Att arbetet bidrar till att utveckla min personlighet   

  
1       2       3      4      5     

b. Att jag får hög lön och andra materiella förmåner  1       2       3      4      5     

c. Att arbetet är lugn, tryggt och välordnat  1       2       3      4      5     

d. Att arbetet ger mig en känsla att ha uppnått något värdefullt  1       2       3      4      5     

e. Att jag har ett tryggt arbete med regelbunden inkomst  1       2       3      4      5     

f. Att den fysiska arbetsmiljön är säker och hälsosam  
  

1       2       3      4      5     

  
38. Frågor om ansträngning och belöning i arbetslivet.  

  
  
  
Markera det alternativ som bäst stämmer med 
din upplevelse.  
  

  
  
  
  
Instämmer   
inte  

  

  
Instämmer, 
men jag 
upplever det 
inte som en 
belastning  

Instämmer, 
och jag upp- 
lever det i 
viss mån som 
en belastning  

Instämmer, 
och jag upp- 
lever det i 
hög grad 
som en 
belastning  

Instämmer, 
och jag 
upplever det 
i mycket hög 
grad som en 
belastning  

  
a. På grund av den höga arbetsbelast- 
ningen arbetar jag under tidspress  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
b. Jag blir ofta avbruten och störd i  mitt 
arbete  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

c. Jag har fått allt mer att göra på  
arbetet under de senaste åren  

0  1  2  3  4  

  
d. Jag får det erkännande av mina  
överordnade som jag förtjänar/de  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
e. Möjligheterna till befordran inom  mitt 
område är små  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
f. Jag upplever för närvarande eller för-  
väntar mig en försämring i arbetssituationen  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
g. Mitt arbete är hotat  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

h. Med tanke på den möda jag har  
lagt ned och allt jag har uträttat får  
jag i mitt arbete det erkännande  
som jag förtjänar  
  

0  1  2  3  4  

i. Med tanke på den möda jag har lagt ned 
och allt jag har uträttat, är  mina möjligheter 
att avancera inom yrkeslivet rimliga  
  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

j. Med tanke på allt jag har uträttat  
har jag en rimlig lön  

  
0  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  



 

  

  

  

  

  
39. Hur ofta tycker du att nedanstående påståenden stämmer in 
på dig, så som ditt liv ser ut nu?  
  

    
Stämmer Stämmer aldrig 
 alltid  

  
a. Jag kan erkänna mina misstag i arbetet och ändå vara 
framgångsrik.  

  
1      2      3    4    5    6    7  

  
b. Jag kan arbeta mycket effektivt även när jag är orolig för 
någonting.  
  

  
1      2      3    4    5    6    7  

  

c. Jag kan arbeta effektiv trots personliga problem som oroar mig  1      2      3    4    5    6    7  
  
d. Oro hindrar mig inte från att nå framgångar.  
  

  
1      2      3    4    5    6    7  

e. Jag kan göra vad som krävs, oavsett hur jag mår.  1      2      3    4    5    6    7  

f. Jag kan arbeta effektivt även när jag tvivlar på mig själv.  1      2      3    4    5    6    7  

g. Mina tankar och känslor hindrar mig inte i mitt arbete.  1      2      3    4    5    6    7  

  

40. Hur mår du just nu?  

  
  Mycket/ I  
Inte alls  hög grad  

  
a. Hur bra mår du?  

  
1       2       3      4      5     

b. Hur stressad känner du dig?  1       2       3      4      5     

c. Jag känner mig trött  1       2       3      4      5     

d. Det känns som om jag inte orkar gå till jobbet på morgonen  1       2       3      4      5     

e. Jag känner mig fysisk utmattad  1       2       3      4      5     

f. Jag känner att jag har fått nog  1       2       3      4      5     

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41. Frågor om din sjukfrånvaro: orsaker och omfattning  

  
a. Vid hur många tillfällen har du sammanlagt varit hemma från arbetet på grund av 

egen sjukdom de senast 6 månaderna?  
  
Antal: _______________________  
  
b. Hur många gånger under de senaste månaderna har det hänt att du gått till arbetet 

trots att du, med tanke på ditt hälsotillstånd, egentligen borde ha sjukskrivit dig?  
  
Antal: _______________________  
  

  
c. Hur relaterar detta till ditt tidigare mående under studenttiden?  
  

□ Sämre  □ Annorlunda men ungefär lika bra  

d. Vad tror du om ditt framtida mående (1-3 år)?  
  

□ Bättre  

  

□ Sämre än nu  □ Annorlunda men ungefär lika bra  □ Bättre än nu  

  
42. Frågor om ditt välbefinnande  

  
Nedan finns fem påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med 
om.   
För varje påstående markerar du till vilken grad du håller med om det.   
  
1 motsvarar ”Instämmer inte alls”, 7 motsvarar ”Instämmer helt”   

    
    

    
    
Instämmer Instämmer inte 
alls  helt  

  
a. Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal.  
  

  
1      2      3    4    5    6    7   

b. Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta.  
  

1      2      3    4    5    6    7  
  

c. Jag är nöjd med mitt liv  
  

1      2      3    4    5    6    7  

d. Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i livet.  1      2      3    4    5    6    7  

e. Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra nästan någonting  1      2      3    4    5    6    7  

  

43. Finns det något du anser att vi borde frågat om som vi inte har frågat om?  

 
    

  

44. Finns det andra sätt du anser att denna alumnenkät skulle kunna förbättras 

på?  

 
    

Tack för dina svar!  




