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Abstrakt 
Denna studie hade när undersökningarna startade ett dubbelt syfte; att i studiesyfte lära sig hur man 

gör en utvärdering och utifrån uppdragsgivarens syfte, dvs psykologutbildningen vid Linköpings 

universitet, få indikationer på vilken nytta utbildningen har fyllt för de psykologer som utbildats vid 

Linköpings universitet. Utvärderingen är uppdelad i tre delar med en inledande litteraturstudie och 

därefter en enkätstudie och en intervjustudie av leg psykologer som gått sin utbildning vid 

Linköpings universitet. Studenternas texter har behållits i rapporten förutom några kommentarer som 

är inlagda för att förklara sammanhang.  

Vi kan sammanfattningsvis i enkätdelen konstatera att de svarande i huvudsak rapporterar att de är 

nöjda med sin psykologutbildning vid Linköpings universitet; 88,5% svarar som tidigare nämnts att 

de är "Ganska nöjda" eller "Mycket nöjda". Detta är ett resultat som återspeglas i såväl utvärderingen 

från Högskoleverket (2004) som från Synovates Nöjd- Student-Index (2008), vilka har vänt sig till 

studenter under pågående utbildning. Detta skulle kunna vara ett tecken på att utbildningen helt 

enkelt håller god kvalitet, och att mycket i programplanen med trygghet kan bevaras. Det vore 

intressant att jämföra siffrorna för hur många som skulle rekommendera psykologprogrammet vid 

Linköpings universitet till en vän med motsvarande siffror för andra orter.  Att endast 1,8 % av 

respondenterna inte skulle göra det tycker vi är ett mycket bra betyg som är värt att marknadsföra.  

Det finnas skilda bilder de intervjuade har av sin utbildning i efterhand, vilket skulle kunna spegla 

individernas olikheter, men kanske också att de har läst ett föränderligt psykologprogram vid olika 

tidpunkter och att detta skulle kunna ha lett till att de har mycket olika upplevelser av programmet. 

Olika berättelser speglar olika delar av utbildningen vid olika tidpunkter. De som deltagit i intervjuerna 

beskriver en utbildning där det stundom blåst mycket hårt och stundom hägrat ett relativt lugn.  
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Introduktion av rapporten 
 

Som lärare och forskare på psykologprogrammet vid Linköpings universitet är det med glädje 

som jag introducerar och lämnar över denna rapport. Studenterna, nedan, har gjort ett mycket 

gott arbete med att utvärdera det psykologprogram som de själva är en del av. De har metodiskt 

och kritiskt gjort undersökningarna och texterna som finns med i rapporten. Under kursens gång 

när studenterna arbetat med utvärderingarna så har undertecknad fungerat som handledare, 

vetenskaplig granskare och nu som redaktör för rapporten. Rapporten har färdigställts med hjälp 

av Ellinor Sellgren, administratör på avdelningen för klinisk psykologi och socialpsykologi, 

Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet. Rapporten kommer 

att finnas för nedladdning på psykologprogrammets hemsida då många säkerligen är nyfikna på 

resultatet. Speciellt tänker jag på mina kollegor på programmet som med denna rapport får en 

vink om hur programmet fungerar men också på de som var med och startade upp 

psykologprogrammet vid Linköpings universitet som på detta sätt får en uppfattning om hur 

programmet har fungerat och utvecklats.  
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Inledning 

Litteraturstudiens syfte avser att belysa olika aspekter av en utvärdering och att bidra med teore-

tisk kunskap kring relevanta begrepp, samt att i förlängningen underlätta bedömningen av en 

genomförd utvärdering. 

 

Litteraturstudiens ansats är metodologisk och ämnar att utgå från frågeställningen: ”Hur skulle en 

utvärdering av en yrkesutbildning kunna se ut?”. Frågeställningen kan ses mer som ett ledljus genom 

arbetet snarare än en ljuspunkt vid målet att landa i. 

 

I inledningsskedet framkom via brainstorming följande begrepp som ansågs relevanta för studien; 

utvärderarens roll, beställarens roll, makt, legitimitet, kunskapssyn, syfte, etik, styrsignal, 

människosyn, användning och uppföljning, inlärning, modeller, design, utförande, teoribaserad 

samt summativ och formativ ansats. Via diskussion och urval gjordes en avgränsning som 

slutligen resulterade i begreppen; syfte, användning, modeller, utvärderarens roll, makt och 

ansvar, kunskapssyn och etik. Dessa sju valda begrepp ansågs vara utmärkande för utvärderingar 

generellt sett, och därmed även för denna studie med tanke på studiens syfte. 

 

Upplägget för rapporten består i att varje begrepp beskrivs utifrån teoretisk förankring. Den teo-

retiska förankringen har främst hämtats ur litteratur som behandlar utvärderingar i största all-

mänhet, och alltså inte riktats mot psykologutbildningar specifikt. Efter det teoretiska avsnittet 

följer ett reflektionsavsnitt som innehåller såväl allmänna slutsatser som kopplingar till psykolog-

utbildningen, eller annan yrkesutbildning. Detta avsnitt är fri i sin form, vilket innebär att 

utrymme finns för såväl reflektioner av mindre formell karaktär som teorianknutna sådana.  
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Utvärderingsteori 

Syfte 
 
När en utvärdering ska beställas är ett av de bästa sätten, för att i slutänden kunna fastställa om 

utvärderingen nått det önskade målet, att ha ett tydligt syfte (Karlsson, 1999). Därför blir det, för 

att en utvärdering ska vara användbar, viktigt att syftet med utvärderingen noga fastställs innan 

arbetet sätter igång (Jerkedal, 1999). Att tydliggöra syftet redan från början kan enligt Jerkedal 

exempelvis leda fram till slutsatsen att utvärderingen inte bör genomföras, eller att den görs, och 

chansen att tillgodogöra sig utvärderingens resultat ökar markant.  

 

Litteraturen skiljer på olika sorters syften som en utvärdering kan uppfylla, bland annat 

kontrollerande syfte, främjande syfte och upplysande syfte (Vedung, 1995). En utvärdering med 

kontrollerande syfte kan till exempel gå ut på att undersöka om en organisation sköter sitt 

uppdrag i enlighet med de riktlinjer den fått. Ett främjande syfte kan användas när utvärderingen 

ämnar bidra till en förbättring av den utvärderade organisationen. Om beställaren av 

utvärderingen istället är ute efter att testa teorier eller söka ny kunskap, kan ett upplysande syfte 

användas (Karlsson, 1999; Vedung, 1995).  

 

Karlsson (1999) hänvisar också till ytterligare en uppdelning av olika syften, där en utvärdering 

kan ha som uppgift att korrigera och kontrollera en verksamhet, användas som ett positivt 

understödjande för att få fram resultat som främjar påbörjade förändringar, eller där 

utvärderingen används som ett medel för att kritiskt granska och ifrågasätta en verksamhet. 

Oftast kan en utvärdering ha som mål att lyfta fram olika aspekter i en verksamhet och då kan 

också olika syften användas. Vilket syfte som framhålls i en utvärdering beror på beställaren och 

vad denna avser att lyfta fram med utvärderingen.  

 

Användning 
 
Efter att en utvärdering färdigställts blir nästa steg att se till dess användbarhet samt undersöka 

huruvida resultatet faktiskt kommer att utnyttjas. Nu och då händer det att utvärderingsresultaten 

inte används vidare och då blir nästa steg att fråga sig varför. Bristen kan ligga i själva 

utvärderingen (Karlsson, 1999) och då är det viktigt att fråga sig hur denna är genomförd och om 

utvärderaren på något vis kan ställas ansvarig för dess brister. Överensstämmer exempelvis 

utvärderingen med det ursprungliga uppdraget? Har syftet med utvärderingen uppnåtts? Ligger 
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problemet hos beställaren? Och vad kan sägas om resultatet av utvärderingen? Håller de en 

tillfredställande vetenskaplig nivå eller är de bristfälligt förmedlade?  

Brister vid utvärderingar kan också ligga i kommunikationen mellan beställare och utvärderare. 

Syfte och mål förmedlas inte alltid tillräckligt väl, men även när de gör det är det inte säkert att 

informationen mottas som det ursprungligen var tänkt.  

 

Även om alla ovanstående faktorer tagits hänsyn till och genomförts på bästa sätt, kan brister hos 

mottagarna ändå göra att utvärderingen inte används. En utvärderare måste således alltid ställa sig 

frågan vad verksamheten egentligen har för intresse av att ta till sig resultaten.  Jerkedal (1999) 

menar att en orsak till att en utvärdering inte används kan vara brister i resultatens trovärdighet. 

Stämmer exempelvis utvärderingens resultat överens med användarnas bild av verksamheten? 

Det är därför av högsta vikt att utvärderare och beställare i största möjliga mån försöker påverka 

utvärderingens önskvärdhet, eftersom detta påverkar användarnas villighet att ta till sig resultaten. 

För att komma tillrätta med vissa av dessa problem, förespråkar Karlsson (1999) ett 

”kommunikativt och förändringsinriktat synsätt” (Karlsson, 1999, s. 79). Ett sådant synsätt 

möjliggör att en interaktion mellan utvärderingen och användarna skapas, vilket leder till en god 

miljö där en kritisk granskning av verksamheten får utrymme och tas emot på ett konstruktivt 

sätt. Detta förhindrar i sin tur defensiva reaktioner på utvärderingen.  

 

Utvärderaren måste också tänka på att anpassa sitt språk efter användarna så att utvärderingen 

inte blir obegriplig av den anledningen (Karlsson, 1999). Att beställaren använder utvärderingen 

som utbildningsunderlag kan också öka användarnas behållning av resultaten, eftersom de då får 

en möjlighet att diskutera och ifrågasätta utvärderingen. 

 

Modeller 
 
Begreppet utvärderingsmodell kan sägas utgöra ”någonting mer innehållsrikt än vetenskapligt accepterade 

metoder och angreppssätt” (Sandberg & Faugert, 2007, s. 63). Med detta avses att en utvärderings-

modell utgörs av praxis, idéer och idealbilder inom utvärderingsfältet, såväl som mindre accepte-

rade tillvägagångssätt. Sandberg och Faugert (2007) anser vidare att valet av utvärderingsmodeller 

är en komplicerad sak, där varje val har sina för- och nackdelar. Ett antal fallgropar påpekas sär-

skilt; utvärderingsfrågan anpassas efter modellen, bristande hänsyn till kontexten, komplexiteten i 

uppgiften reduceras och användbarheten kan minska.  
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Huvudtyperna av utvärderingsmodeller kan enligt Sandberg och Faugert (2007) beskrivas som re-

sultatinriktade ("klassiska") modeller, komparativa modeller (benchmarking) i vilka jämförelser 

görs mot liknande verksamheter eller idealbilder, teoribaserade modeller syftande till att svara på 

frågan om hur en åtgärd når sina mål, samt aktörsfokuserade modeller som studerar verksamhe-

ten sedd ur olika aktörer/intressenters perspektiv. 

 

För de två förstnämnda modellerna är ett centralt problem att finna giltiga kriterier att göra jäm-

förelser mot (Sandberg & Faugert, 2007). I fallet resultatinriktade modeller kan detta problem 

yttra sig i att de målformuleringar som finns till hands många gånger är tämligen generella och 

svåra att operationalisera. Ett problem med en benchmarking-modeller är att finna lämpliga 

jämförelseobjekt. När detta visar sig ogenomförbart kan utvägen att med hjälp av en expertgrupp 

ställa upp kriterier för synnerligen god praxis, ett slags ideal bild, och sedan nyttja denna för att 

göra jämförelser och dra slutsatser. Gemensamt för båda modellerna är att den vid första 

anblicken objektiva ansatsen i många fall skapats utifrån ett antal föreställningar om vad som är 

goda mål, operationaliseringar och jämförelseobjekt. 

 

Med teoribaserade modeller stöter man, enligt Sandberg och Faugert (2007), istället på andra pro-

blem. Att genomföra en teoribaserad utvärdering ställer krav på att den teori som legat till grund 

för verksamhetens utformande finns dokumenterad, vilket i många bara är sant på ytan. Att i ef-

terhand konstruera den modell som en gång i tiden varit vägledande är ett digert arbete för utvär-

deraren. Belöningen kan vara att bieffekter exponeras. Att genomföra en aktörsfokuserad utvär-

dering erbjuder andra utmaningar, till exempel att inledningsvis identifiera aktörerna och finna ett 

sätt att involvera dessa i utvärderingen. Detta leder till att antalet personer som är direkt delaktiga 

i utvärderingens utformning blir stort och resurskrävande. Det medför å andra sidan också att 

delaktigheten blir stor, vilket är en fördel när eventuella åtgärder i verksamheten ska genomföras. 

 

Karlsson (1999) tacklar begreppet utvärderingsmodell på ett liknande sätt, men använder sig en-

dast av tre huvudtyper; utprövande/mätande, upplysande/förklaringsinriktad och interaktiva 

samarbets- och förändringsinriktade modeller. Inom kategorin interaktiva modeller nämner 

Karlsson särskilt intressent- och brukarmodeller som målfria. Med detta avses inte att målen är 

oväsentliga, men det är inte de officiella målen för verksamheten som studeras, utan istället hur 

verksamheten uppfyller brukares och intressenters behov. Karlsson menar också att dessa 

modeller är särskilt lämpade för att vidareutveckla en verksamhet, emedan de till sin uppbyggnad 

redan i utvärderingsskedet involverar de som senare både ska vara med och formulera föränd-

ringsåtgärder och genomföra dem 
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Utvärderarens roll 
 
Karlsson (1999) menar att den traditionella utvärderaren är analytisk och har en objektivt värde-

neutral hållning till det som utvärderas. I linje med detta menar också Jerkedal (2005) att tidigare 

generationers utvärderare har sett på utvärdering i form av mätning och bedömning. Politik, etik 

och makt har ofta åsidosatts trots att det kan ha en avgörande betydelse för utfallet av utvärde-

ringen. Karlsson (1999) menar att det nu finns två generella utgångspunkter, dels den objektivt 

värdeneutrala, ofta i formen av en utomstående expert men också en subjektivt värdebaserad. I 

den senare blir utvärderaren mer av en medarbetare och kan vara förespråkare för förändring och 

rättvisa.  

 

Clarke (1999) skiljer på intern och extern utvärderare. Den externa kommer utifrån och saknar 

position inom verksamheten. Den interna är anställd inom den verksamhet som utvärderas. Det 

finns för- och nackdelar med båda. Den externa kan till exempel bidra med nya perspektiv och en 

oberoende hållning. Den interna däremot kan ha fördel av att vara bekant med verksamhetens 

historia och den rådande kulturen. Nackdelar med en intern utvärderare är till exempel att 

utvärderaren själv kan ha intresse i ett visst område eller att utvärderaren är alltför påverkad av 

verksamhetens historia. Med externa utvärderare finns istället en risk att utvärderaren är okänslig 

för verksamhetens normer och interna relationer. Dessutom finns risken att den externa 

utvärderaren är mer intresserad av rapporten i sig än av att implementera förändringar.  

 

Den externa utvärderaren är emellertid inte heller någon garant för objektivitet, enligt Jerkedal 

(2005). Även externa utvärderare har sina egna uppfattningar om verkligheten och kanske också 

sina egna intressen att bevaka. Lundahl och Öquist (2002) menar att det i sig ett riskmoment att 

utvärderaren är en människa fylld av egna passioner och intressen. För att göra ett bra jobb måste 

dessa hållas i schack. Samtidigt är det viktigt att utvärderaren inte uppträder som en robot, helt 

okänslig och oberörd för det som vill förstås. Enligt Karlsson (1999) beror valet av dessa två ut-

värderarformer av syftet med utvärderingen. Är syftet exempelvis kontroll är det en fördel med 

en extern utvärderare. Är syftet istället att främja utveckling och lärande väljs ofta en intern 

utvärderare.  

 

Förutom syfte menar Jerkedal (2005) att utvärderingsmodell får konsekvenser för utvärderaren. 

Vid en summativ utvärdering kommer utvärderarens roll att skilja sig från rollen för en utvärde-

rare vid formativ utvärdering. Vid exempelvis en formativ utvärdering av ett program arbetar ut-

värderaren i nära samverkan med de programansvariga. Utvärderaren bör kontinuerligt föra in re-
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sultat till berörda grupper så att resultaten kan stödja programmet. Vid en summativ utvärdering 

är istället uppgiften att ge beslut för om programmet ska fortsätta som det är, läggas ner eller för-

ändras. Utvärderaren ger således en slutlig bedömning av programmet. Här ser programansvariga 

ofta utvärderaren som kontrollör. De båda rollerna går enligt Jerkedal att kombinera inom ett och 

samma projekt, vilket dock ifrågasatts av andra forskare.  

 

Tidigare ansågs det, enligt Jerkedal (2005), att utvärderaren var klar när rapporten hade överläm-

nats till beställaren. Numera anses dock utvärderaren ha ett medansvar för vad som händer med 

resultaten. Vidare är det viktigt att målgrupp identifieras så att utvärderingsresultat förmedlas på 

ett sätt som blir förståeligt för de grupper som är inblandade. Lundahl och Öquist (2002) menar 

att utvärderaren kan upplevas som hotande för de som innehar makten. I all maktutövning ingår 

att vissa förhållanden hemlighålls, vissa personer är okunniga. När utvärderaren lyser upp 

terrängen kan alltså maktutövningen hotas.  

 

Makt och ansvar 
 
Makten vid utvärderingar är ofta ojämnt fördelad, vilket i mångt och mycket kan härledas ur olika 

parters varierande förmågor att uttrycka och framföra sina åsikter och viljor under utvärderings-

processen (Eriksson & Karlksson, 1998; Kylén 2008; Sandberg & Faugert, 2007). Maktobalans 

vid utvärdering kan medföra stora problem för såväl beställare som utvärderare och den utvärde-

rade verksamheten i fråga. Eriksson och Karlsson (1998) menar att verksamheten som står under 

utvärdering samt individerna vilka inkluderas i denna, som regel ligger i ett maktunderläge gent-

emot beställare och utvärderare. Oroväckande utvärderingssyften, osäkerhet rörande utvärde-

ringsresultatens effekter, dolda motiv från beställarens sida – eller misstankar om att sådana före-

ligger – kan resultera i att individerna inom verksamheten överdriver gällande förhållanden för att 

på så sätt öka inflytandet, stärka maktpositionen, samt påverka utvärderingen och dess följder i 

önskad riktning. 

 

Utvärderingsbeställaren påverkas som regel inte samma utsträckning under och efter utvärde-

ringen som individerna inom verksamheten i fråga (Eriksson & Karlsson, 1998). Utvärderingen 

kan förvisso många gånger komma att beröra beställaren på ett personligt plan, men i och med 

att de berörda inom denna grupp ofta besitter högre positioner inom organisationen sitter dessa 

också i allmänhet tryggare i verksamheten, vilket ytterligare stärker gruppens maktposition. Det 

faktum att beställaren också bestämmer över utvärderingens syfte, över vem som ska komma att 
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utföra den samt hur stora de ekonomiska medlen till utvärderingen blir, gör gruppen ännu mäkti-

gare i förhållande till andra inblandade.  

 

Oberoende av huruvida utvärderaren rekryterats internt eller externt (Kylén, 2008) är kraven, an-

svaret och makten som knyts till denne förhållandevis stora (Eriksson & Karlsson, 1998; Kylén 

2008; Sandberg & Faugert, 2007). Utvärderingsarbetet leder ofta till ansvarskänslor hos utvärde-

raren, och som regel gör denne sitt yttersta för att följderna av utvärderingen sker i enlighet med 

påvisat utvärderingsresultat, enligt Eriksson och Karlsson (1998). Utöver detta – och det faktum 

att utvärderingen vilar i händerna på utvärderaren och ingen annan – åtföljs denne dessutom av 

stöd från beställaren, ekonomiska resurser, anställningstrygghet samt de professionella anspråk 

utvärderaren kan göra i och med sin yrkesroll.  

 

Paradoxalt nog kan dock utvärderaren många gånger uppleva sig maktlös och underordnad be-

ställarens krav och styrning, vilket i värsta fall kan resultera i att denne tillskrivs ansvar som ibland 

hör hemma högre upp i organisationen, eller i att utvärderingen i slutändan inte håller önskvärd 

kvalité (Eriksson & Karlsson, 1998; Kylén, 2008). Ett av utvärderarens främsta ansvarsområden 

är därför, enligt Eriksson och Karlsson (1998) samt Kylén (2008), att handskas med de ojämlika 

situationerna som uppstår i och med utvärderingsarbetet genom att medvetandegöra skillnaderna 

rörande maktbalans inom verksamheten, samt genom att i den mån det är möjligt minimera 

maktobalans. Detta kan enligt Kylén (2008) göras genom tillämpandet av ett neutralt förhåll-

ningssätt, genom att inneha ett brett perspektiv samt genom att ge tydliga slutsatser och våga be-

skriva det observerade.  

 

En annan viktig förutsättning för att förhindra maktobalans är att underlätta för och uppmuntra 

samtliga parter att i största möjliga mån spela med öppna kort – inte bara i betydelsen av till-

handahållandet av korrekt och omfattande information, utan också genom att tydliggöra vad en 

omgestaltning, ett återupprättande eller ett bibehållande av verksamheten skulle innebära för 

samtliga inblandade (Eriksson & Karlsson, 1998). Det är också enligt Sandberg och Faugert 

(2007) viktigt att tydliggöra utvärderarens ansvar både inför beställare och verksamheten i stort. 

Detta tydliggörande bör bland annat redogöra för utvärderarens ansvar vid eventuella konsekven-

ser som orsakats till följd av utvärderingens genomförande eller av dess resultat.  

 

Utvärderingar kan få oerhörd politisk tyngd och resultaten av dem används inte sällan i politiska 

maktkamper. Det är emellertid viktigt att notera att utvärderingars funktion inte är att göra veten-

skap av politik. Dessvärre används utvärderingsresultat alltför ofta som auktoriteter, till vilka 
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exempelvis politiker och ledningsgrupper hänvisar då de politiska argumenten tryter (Vedung, 

1994). Utvärderare uppfattar inte sällan sig själva som verktyg för beställarens dolda syften, där 

utvärderingarna de genomfört förser beställaren med vetenskapligt grundade svar, vilka sedan an-

vänds som argument för impopulära beslut. Vedung (1994) poängterar att underlaget för viktiga 

beslut alltid bör grundas på värdemässiga och ideologiska ställningstaganden i kombination med 

empiri härlett ur exempelvis utvärderingar. Utvärderingar kan på så vis således bidra till underlag 

för beslutsfattande men bör inte ensamma ligga till grund för viktiga förändringar – vare sig dessa 

ligger på individ-, organisations- eller samhällsnivå.  

 

Kunskapssyn 
 
Karlsson (1999) menar att det är väsentligt för både beställaren och utvärderaren att vara medve-

ten om den kunskapssyn som förändringsprocesser och objekt för utvärdering betraktas med. 

Leeuw och Furubo (2008) pekar på att det bör finnas en överensstämmande syn bland inblan-

dade parter om vad som ska utvärderas och varför, alltså vilken typ av kunskap som söks. Det 

kan röra sig om kunskap kring vad som fungerar i en verksamhet, kunskap kring varför det fun-

gerar eller inte fungerar eller kunskap av mer processinriktad karaktär. Det kan också handla om 

att antingen få fram direkta fakta som beskriver sakförhållanden eller att söka en mer djupgående 

förståelse genom att försöka förstå mening eller avsikter med olika förhållanden eller processer i 

en verksamhet. Karlsson (1999) menar att den typ av kunskap som söks och det perspektiv som 

tas fungerar som ett filter som väljer bort viss information och fokuserar på annan, utifrån 

perspektivet relevant sådan.  

 

Karlsson (1999) beskriver tre olika sätt att se på kunskap, vilka kan sägas påverka vardera en av 

de tre huvudinriktningar som kan skönjas inom utvärderingssamhället idag. Han delar in 

kunskapssynen i tre perspektiv. Det första är en teknisk kunskapssyn som huvudsakligen 

intresserar sig kring vilka mätbara objektiva resultat som går att utröna för att sedan kunna ställa 

dessa mot uppställda mål. Upprepningsbarhet och kontroll är centrala begrepp och observationer 

och erfarenheter läggs till grund för hypoteser som sedan testas med hjälp av experiment och 

resultatkontroll. Då utvärdering sker mot mål får dessa, enligt Åberg (1997), samma ställning som 

tidigare nämnda hypoteser. Som underlag för bedömningen av resultatkontrollen ligger enligt 

Åberg kvantitativa analyser. Denna syn på kunskap uppges, enligt Karlsson (1999), ligga till grund 

för en mål- och resultatinriktning kring utvärdering.  
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Ett andra perspektiv som Karlsson (1999) beskriver är det kulturella perspektivet. Detta 

perspektiv betonar vikten av att kunna sätta utvärderingens objekt i ett sammanhang och söker 

förståelse för hur verksamheten fungerar praktiskt och metodiskt. Denna kunskap om 

verksamhetens sammanhang anses viktigt för att kunna bedöma vad som påverkar resultat och 

genomförande. Utifrån detta perspektiv riktas intresset mot beskrivande, handlingsinriktad, 

tolkande och tyst kunskap. Perspektivet genomsyrar, enligt Karlsson, den processinriktade 

utvärderingen. Detta kunskapsperspektiv innefattar också förmågan att kunna kombinera teori 

och praktik i en helhet för att skapa professionell kompetens.  

 

Det tredje perspektivet Karlsson (1999) förklarar är det politiska. Detta perspektiv inriktar sig på 

förmågan använda sin vishet och sina kunskaper på ett sätt som är etiskt omdömesfullt och för-

svarbart. Kunskapssynen är kopplat till utvärderingens politiska konsekvenser, värdemässiga in-

nebörd och det som deltagarna själva kan påverka, perspektivet ligger till grund för den tredje 

huvudinriktningen, den interaktiva utvärderingen.  

 

Etik 
 
Carlström och Carlström Hagman (2006) menar att varje studie som involverar människor också 

berör etiska frågeställningar. Enligt Vetenskapsrådet har forskaren ett ansvar för de människor 

som forskas på, både vad gäller det insamlade materialet och individernas välbefinnande 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006). De aktiviteter som definieras som forskning och ska 

etikprövas är enligt Vetenskapsrådet (Codex, 2008-12-06) vetenskapligt, teoretiskt eller experi-

mentellt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Sådan 

aktivitet som utförs inom ramen för en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå be-

rörs emellertid inte. Anledningen till detta finns i förarbetena till etikprövningslagen 

(prop.2002/03:50).  

 

Regeringen förutsätter att arbeten som utförs av studenter på högskolenivå bedrivs under etiskt 

trygga former och ansvaret ligger på utbildningsanordnaren. Detta tydliggörs i högskolelagen 1 

kap. 3 a § som säger att högskolor i sin verksamhet ska värna vetenskapens trovärdighet och god 

forskningssed. Dock finns inga hinder för att begära ett rådgivande yttrande från en etikpröv-

ningsnämnd även för arbeten som utförs av studenter (Vetenskapsrådet 2008-12-06 Hämtad från 

http://www.codex.vr.se/oversikter.html).  

 

http://www.codex.se/
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Också utredningar som inte är direkt forskning bör, enligt Carlström och Carlström Hagman 

(2006), diskutera etiska principer. I dessa fall diskuteras inte ärendet i en forskningsetisk kom-

mitté, utan snarare med handledare, på seminarium eller liknande. Det som är avgörande är att de 

som ansvarar för undersökningen förstår vikten av att skydda informanten. Vetenskapsrådet re-

kommenderar fyra kriterier enligt vilka en studie kan granskas. Dessa är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att fors-

karen ska informera de berörda angående studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och hur stu-

dien kommer att gå till. Samtyckeskravet innebär att informanten själv bestämmer över sitt 

deltagande och kan avbryta sitt deltagande utan att det för med sig negativa konsekvenser. 

Informanten får inte utsättas för påtryckningar eller vara i beroendeförhållande till den som utför 

studien. Konfidentialitetskravet för med sig att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte får del av dem och att känsliga uppgifter behandlas med sekretess. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer bara får användas för 

undersökningen och inte var till underlag för beslut som kan påverka informanten. 

 

Gullveig Alver och Oyen (1997) belyser komplexiteten i forskningsprojekt som inhämtar infor-

mation från enskilda individer. För forskaren är det viktigt att få ett så stort underlag som möjligt 

för studien. I informationsbrev till intervjupersoner finns ibland strategier för att uppnå sam-

tycke. Det kan vara löften om att resultaten från studien ger kunskap som kommer att användas 

till reformer och förbättringar för grupper där individen ingår, vilket ju kan sätta viss press på in-

formanten.  

 

Gullveig Alver och Oyen (1997) ser också ett visst samband mellan stränga rutiner för samtycke, 

som exempelvis skriftligt medgivande och bortfall. Många informanter undrar över om de kan bli 

igenkända i rapporten och löfte om anonymitet och trygg användning av insamlad data är avgö-

rande för om personen deltar i studien. Ännu en svårighet uppstår i frågan om återanvändandet 

av data, eftersom intervjupersonen oftast bara gett medgivande till att delta i den aktuella studie 

han/hon blivit informerad om. För nytt syfte och problemställning av materialet krävs ett förnyat 

samtycke, vilket dels kan vara etiskt känsligt, dels praktiskt svårt att genomföra. 

 

Litteraturgruppens reflektion 

Syftet med utvärderingen och användningen av den kan ibland vara svåra att särskilja på så sätt 

att ett dåligt utformat syfte, eller ett syfte som riktar utvärderingen mot helt fel mål, gör att utvär-

deringen blir svårare att använda. När syftet utformas måste utvärderaren och beställaren ha an-
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vändarna i åtanke för att öka chansen att resultaten tas emot och används. Att göra en utvärde-

ring av en psykologutbildning skulle kunna ha ett främjande syfte där målet skulle kunna vara att 

ta vara på de komponenter av utbildningen som fungerar och förändra det som fungerar mindre 

bra.  

 

Användarna, vilket i detta fall skulle kunna utgöras av studenter som läser utbildningen, studenter 

som gått utbildningen, framtida studenter, lärare, universitetsadministration, studierektor och 

rektor med flera, är en heterogen grupp vilket utvärderaren måste ha i åtanke när rapporten skrivs 

och resultaten sammanställs. Det verkar vara en balansgång mellan vad beställaren faktiskt är ute 

efter, vad som anses vara viktigast för verksamheten i fråga, och att resultaten sedan används. 

Vad är viktigast – att syftet blir precis så som beställaren vill ha det eller att syftet inte träffar mitt 

i prick men att resultaten går att utnyttja för användarna?  

 

Modellfrågan är stor, inte bara för att den är viktig för vilken slags kunskap som kan genereras, 

utan också för de olika krav på verksamhetsförståelse och personella resurser, både i organisatio-

nen och på utvärderarens sida om staketet, som valsituationen exponerar. När en modell för en 

utvärdering ska väljas är det enligt både Sandberg och Faugert (2007) och Karlsson (1999) viktigt 

att det syftet med utvärderingen styr valet av metod. I vissa fall kan det vara nödvändigt att åter-

vända till ritbordet när en utvärderingsfråga helt enkelt inte kan besvaras med de till buds stående 

resurserna. Att de mer aktörsfokuserade modellerna skulle kunna erbjuda fördelar vid en utvärde-

ring av ett utbildningsprogram känns närmast som en självklarhet. När fick framtida arbetsgivare 

senast vara med och påverka en utbildnings utformning?  

 

I en debattartikel införd i Dagens Nyheter 2008-11-10 kritiserar ledningen för Svenska Universi-

tets- och Högskoleförbundet i tämligen skarpa ordalag den utvärderings modell som Högskole-

verket, HSV, hittills har använt sig av. Kritikerna angriper i huvudsak två områden; bristen på en-

hetliga bedömningskriterier, och allvarligare, den glidning i användningen av utvärderingsmodel-

len. Författarna hävdar att modellen initialt användes som ett slags avancerat utvecklingssamtal, 

men att utvärderingarna numer används för att ifrågasätta examensrätter, utan nämnvärd dialog. 

 

I samband med utvärdering av ett utbildningsprogram kommer syfte och utvärderingsmodell att 

ha betydelse för vilken roll utvärderaren har. Om syftet är att kontrollera ett program eller kanske 

avgöra om det ska läggas ner är det mer aktuellt med en extern utvärderare. Om det istället 

handlar om att utveckling och lärande ska främjas verkar det mer lämpligt med en intern utvärde-

rare, exempelvis student eller anställd på programmet. Det är också viktigt att ta hänsyn till vem 
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som ska ta emot resultaten. Är det den programansvarige i syfte att förändra programmet eller 

kanske ta beslut om eventuell nedläggning? Eller är det allmänheten i syfte att hjälpa blivande 

studenter att välja utbildning? Utvärderarens uppgift blir här att kommunicera resultatet så att det 

är både förståeligt och användbart för den aktuella mottagaren.  

 

En viss makt- och ansvarsobalans kommer alltid att föreligga vid utvärderingar då någon part all-

tid beställer utvärderingen och i någon form agerar på dess resultat. Det är emellertid av högsta 

vikt att balansen mellan samtliga involverade parter, genom bland annat öppen kommunikation, 

ansvarsfördelning och tydliggörande av utvärderingens syften, blir så jämn som möjligt. Genom 

ansvarsspridning och maktfördelning torde beslut tagna till följd av utvärderingsresultat enklare 

kunna förankras i hela verksamheten. Dessutom skulle resultat härledda ur utvärderingar där 

maktbalansen upplevts som förhållandevis jämn sannolikt i högre grad avspegla verksamheten så 

som den verkligen ser ut.   

 

Att enskilda utvärderingar inte bör få alltför stor tyngd är en åsikt som förefaller delas av många. 

Vedung (1994) anser till exempel att underlaget för viktiga beslut alltid bör grundas på värde-

mässiga och ideologiska ställningstaganden i kombination med empiri. Frågan som här kan ställas 

är vems värdemässiga och ideologiska ställningstaganden som här avses? Avses den enskilda 

verksamhetens grundvärderingar eller beställarens – vare sig denna utgörs av en eller flera indivi-

der? Eller rör det sig helt enkelt om samhällets, i vilken verksamheten befinner sig? Om det sist-

nämnda alternativet görs för gällande blir nästa följdfråga hur underlaget för viktiga beslut skulle 

se ut i exempelvis diktaturer, där samhällets officiella värdemässiga och ideologiska ställningsta-

ganden inte överensstämmer med den stora massans? Detta är frågor och funderingar som inte 

förväntas besvaras av den här litteraturstudien, men som ändå bör lyftas. Kanske är det så att den 

utvärderingslitteratur som i dagsläget finns att tillgå i de allra flesta fall riktar sig mot väster-

ländska, demokratiska samhällen. Det vore av stort intresse att ta del utvärderingsrelaterad 

litteratur från samhällen där andra politiska strukturer och/eller ideal förekommer. 

 

Åberg (1997) menar att utvärderingssamhället befinner sig i ett rationellt paradigm där objektiva 

mätbara resultat allt mer efterfrågas. Ett problem i samband med mer tekniskt inriktade bedöm-

ningar av mål är att finna variabeln efter vilken mätning ska ske samt finna den nivå då målet an-

ses uppfyllt, den så kallade acceptansnivån. Ett annat problem är att mål enligt Åberg (1997) ris-

kerar att vara diffusa. Att då som utvärderare ha ett flerdimensionellt perspektivseende där de tre 

tidigare redogjorda kunskapsperspektiven integreras kan enligt Karlsson (1999) vara förtjänstfullt.  
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Karlsson (1999) menar i motsats till Åberg (1997) att andra kunskapsperspektiv än det tekniska 

vunnit mark då fler intressentgrupper medverkar i utvärderingar. Deras motsatta åsikter kan 

spegla det faktum att Karlsson (1999) har sin utgångsposition i pedagogiken och Åberg (1997) i 

sociologin. Trots att den kunskap som efterfrågas är betydande för vilken kunskapssyn som ini-

tialt används kan ibland syftet och målet med utvärderingen vara diffust eller föränderligt över tid 

till följd av kompromissande och önskemål från olika parter, således blir utvärderingen ofta en 

kombinerad bedömning av resultat, handlingar och värdeinriktad kunskap.  

 

Vid utvärdering av yrkesutbildning kan det även vara fördelaktigt att använda sig av olika kun-

skapssyn och därmed olika metoder för att mäta samma variabel, en enkät till exempel kan vara 

ett bra komplement till att studera stadgar och mål för och därmed ge en fylligare och bredare 

bild av utbildningsverksamheten. Samtidigt är detta ett utvärderingsförfarande som omfattar både 

mycket tid och stora kostnader både för utvärderare och respondenter, därtill finns det en risk att 

den teoretiska grund utvärderingen vilar på blir ostabil. Vidare kan utvärdering av en yrkesutbild-

ning som psykologprogrammet ses som ett instrument för både kontroll och utveckling samtidigt 

som utbildningen befinner sig i ett utbildningspolitiskt sammanhang, därmed torde alla de tre 

sätten att se på kunskap i någon mening vara involverad i en sådan utvärdering. 

 

Karlsson (1999) pekar också på att det kring ett politiskt perspektiv kan finnas svårigheter att av-

göra vad som är en god värdegrund eller ett bra etiskt förhållningssätt då det kan finnas delade 

meningar kring detta utifrån olika perspektiv. Att som utvärderare exempelvis hitta den mest 

rättvisa lösningen på ett dilemma kan bli ett svårhanterligt uppdrag då ett resultat kan ge rätt i vis-

sas ögon men inte i andras. Etikdiskussionen kan ses som ständigt pågående, utan absoluta svar. 

Forskaren måste hela tiden göra en vägning mellan individens rättigheter och värdet i det för-

väntade kunskapstillskottet, med hänsyn till både långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. 
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Inledning 

Syfte 
Utvärderingens syfte var att ta reda på vilken nytta tidigare studenter och nu verksamma 
psykologer upplever sig ha haft av sin grundutbildning från Linköpings universitet. Begreppet 
nytta definierades av beställare Per-Olof Svedin som möjligheten att föra över kunskap från 
utbildningen till en verklig situation, det vill säga att tillämpa den kunskap som psykologprogrammet 
har gett. Ett vidare syfte med utvärderingen, som sträcker sig såväl över ett längre tidsspann 
som till fler personer, var att dess resultat förhoppningsvis kommer att kunna bidra till att 
förbättra och utveckla psykologprogrammet. Det blev således betydelsefullt att utvärderingen 
mätte variabler som var specifika för psykologutbildningen vid just Linköpings universitet, 
exempelvis problembaserat lärande och basperspektiv. 

Tidigare utvärderingar 
 
Linköpings psykologprogram startades 1995 och har funnits i snart 15 år. De utvärderingar 
som hittills har gjorts av psykologutbildningen kan sägas ha varit tämligen generella. De har 
mätt vad studenter tyckt under pågående utbildning och inte varit inriktade mot vad studenter 
tyckt efter utbildningen, och de har inte heller undersökt vilken användning tidigare studenter 
tycker sig ha av kunskaper de förvärvat genom utbildningen i nuvarande praktiskt arbete som 
psykologer. Högskoleverket (2004) har gjort en sådan mer allomfattande utvärdering där 
Linköpings psykologprogram inkluderats, och det externa företaget Synovate har gjort en 
annan, i samarbete med Linköpings universitet.  

Högskoleverket (2004) utvärderade Linköpings psykologprogram 2003 som en del av en 
utvärdering av grund- och forskarutbildning i psykologi och för utbildningar för 
psykologexamen. I rapporten som utkom 2004 presenterade Högskoleverket att 
psykologutbildningen vid Linköpings universitet var god och likvärdig de andra 
psykologutbildningarna i landet trots sitt relativt nya etablerande. Förslagen som gavs för 
förbättringar av programmet skilde sig inte nämnvärt från de rekommendationer som gavs för 
andra psykologprogram. Dessa innefattade bland annat: att informera studenterna om 
programmets inriktning - om basperspektivet i Linköpings fall -, att underlätta utlandsstudier, 
att förbättra återkoppling, att uppnå jämnare könsfördelning samt att utöka utbildningens 
forskningsanknytning.  

”Nöjd Student Index”, NSI, är en webbaserad enkät som utformades av företaget Synovate i 
syfte att utvärdera arbetsmiljöfrågor för studenter som 2008 studerade vid Linköpings 
universitet på grund- eller avancerad nivå. Resultaten visade att studenterna i stort sett var 
nöjda med att studera vid Linköpings universitet, även om exempelvis lokalerna kunde 
förbättras till antalet och kvalitén och utökad återkoppling från lärarna efterlystes.  
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Frågeställning 
 
Vi och vår beställare har ämnat tillgodose ett behov av att analysera psykologutbildningen vid 
Linköpings universitet på en mer specifik nivå än vad som gjorts i de utvärderingar som nämnts 
ovan. Därtill var vi nyfikna på vilken nytta tidigare studenter har av utbildningen i sitt praktiska 
psykologyrke. Vår frågeställning blev därför som följer: Vilken nytta har psykologer i sin 
yrkesverksamhet av psykologutbildningen från Linköpings universitet? 

Metod 

Procedur 
 
Arbetet med den enkätundersökning som ligger till grund för denna delrapport inleddes med 
att uppdraget formulerades och fastställdes. Därefter utarbetade vi en preliminär arbetsordning 
för att enkelt kunna strukturera upp gruppens arbetsuppgifter och fördela ansvar. I samråd med 
Per-Olof Svedin utarbetades förslag på intresseområden, samt vilka frågor som det slutgiltiga 
materialet skulle kunna svara på. Frågorna utformades till stor del med en 5-gradig Lickert-skala 
där svarsalternativen gick från antingen ”Ingen alls” till ”Väldigt mycket” eller från ”Inte alls” 
till ”Mycket” beroende på respektive frågas utformning (”Psykolognytta”, 2008). Då frågorna 
tagits fram godkändes de av beställaren innan de distribuerades till respondenterna. 
Respondenterna kontaktades via brev (se bilaga 1), där de uppmanades att besöka den hemsida 
där enkäten fanns tillgänglig. I brevet beskrevs syftet med, och proceduren för undersökningen 
och respondenternas anonymitet i undersökningen tydliggjordes. Adresser till respondenterna, 
uppdaterade enligt folkbokföringsregistret, inhämtades via psykologprogrammets 
programadministratör. En vecka efter att enkäten hade administrerats skickades 
påminnelsebrev (se bilaga 2) ut till samtliga respondenter, i syfte att snabbt få svar från så 
många som möjligt. Då tiden för att svara passerat, det vill säga efter en dryg vecka, fördes den 
insamlade datamängden in i SPSS, där den sedan analyserades. Totalt analyserades datamaterial 
från 113 personer (61,08 % av populationen). I samband med att arbetet med utvärderingens 
olika delar fortlöpte tillhandahölls löpande handledning av Johan Näslund i form av träffar 
mellan representanter för de tre olika utvärderingsdelarna. 

Populationsdata 
 
Populationen bestod av 185 personer, varav 124 var kvinnor (67%) och 61 var män (33%). 
Fördelningen över vilket år personerna tog examen var följande: 

Tabell 1:  
Fördelning utifrån examens år i populationen 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totalt 

Antal 14 27 23 19 26 42 34 185 

Procent 7,6 % 14,6 % 12,4 % 10,3 % 14,1 % 22,7 % 18,4 % 100,0 
% 

 



 

19 
 

 

Urval 
 
Eftersom den totala populationen uppgick till 185 personer valde vi att gå ut med enkäten till 
samtliga utav dem. Något urval i statistisk mening föreligger därför ej. Inkludering i studien 
baserades på fyra kriterier: 

• Att personen påbörjat och slutfört sin psykologutbildning på psykologprogrammet vid 
Linköpings universitet 

• Att personen påbörjat utbildningen år 1996 eller senare 
• Att personen tagit examen från utbildningen 2007 eller tidigare 
• Att personen varit yrkesverksam minst ett år, det vill säga har fullgjort sin PTP 

 

Det sista kriteriet tillfördes vid bearbetningen av data på begäran av beställaren. Detta kriterium 
innebar att endast de respondenter som varit yrkesverksamma i minst ett år skulle inkluderas, 
vilket innebar att respondenterna skulle ha färdiggjort sin PTP-tjänstgöring för att få inkluderas 
i studien. Detta var information som inte fanns tillgänglig vid distribuerandet av enkäten, utan 
enkäten gick ut till samtliga som tagit sin psykologexamen från Linköpings universitet, och de 
som ännu inte fullgjort sin PTP-tjänstgöring togs bort från undersökningen först vid 
bearbetningen av resultatet. 

Bortfall 
 
En person kunde inte nås på folkbokförd adress. Två svar togs bort. Det ena på grund av att 
enkäten fyllts i två gånger av samma person. Det andra på grund av att respondenten inte 
uppfyllde kriterierna för att ingå i studien. Resultaten för respektive fråga har beräknats utifrån 
de som svarat och för en överblick över partiella bortfall hänvisas till bilaga 4. 



 

Resultat 

Demografiska data 
 
Den undersökta gruppen fördelade sig över Sveriges län på nedanstående sätt. 

 

Figur 1:  

Länsvis fördelning av svarande 

Som synes är 38% av respondenterna kvar i Östergötlands län. I Stockholmsregionen finns 
också en stor andel av de svarande, 23%. Skåne och Västra Götaland har båda 7%. 

Könsfördelningen bland de svarande var 64% kvinnor och 36% män. Detta ligger nära 
fördelningen i hela gruppen, som var 67% kvinnor och 33% män. Utifrån detta är det rimligt 
att anta att svarsgruppen är representativ vad gäller könsfördelning. 

I utvärderingen har endast hänsyn tagits till de som har avlagt sin examen från 2001 till 2007. 
Hur examensår har fördelats i gruppen svarande framgår av tabell 2 nedan. 

Tabell 2:  

Fördelning av examensår i svarsgruppen 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totalt 

Antal 12 19 11 13 22 20 16 113 

100,0 
% Procent 10,6 % 16,8 % 9,7 % 11,5 % 19,5 % 17,7 % 14,2 %

De svarande är i huvudsak tillsvidareanställda (88%) och jobbar heltid (88%). Vad gäller 
huvudsaklig arbetsgivare, är 52% av respondenterna verksamma inom landsting, 13% inom 
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kommun, 11% inom stat, 16% inom privat verksamhet och 3% är verksamma som 
egenföretagare.  Av psykologerna som har svarat är 72% verksamma inom klinisk psykologi, 
18% inom arbetspsykologi, 12% inom pedagogisk psykologi, 9% med forskning och 11% med 
annat. Notera att det i enkäten var möjligt att svara att man var verksam inom flera av de ovan 
nämnda områdena. 19% av psykologerna, svarade att de arbetade inom fler än ett 
verksamhetsområde. Förutom de fasta svarsalternativ psykologerna hade att välja mellan fanns 
ett alternativ där de själva fick skriva vilket fält de arbetar inom. De svar som framkom här var 
habilitering, forensisk psykologi, skolpsykolog, MVC/BVC-psykolog och neuropsykolog. 

När de svarande påbörjade sin utbildning var det 74% som trodde att de skulle arbeta inom 
klinisk psykologi. 11% trodde arbetslivets psykologi och 2% pedagogisk psykologi. 11% visste 
inte och 2% trodde att de skulle arbeta inom annat område. Utifrån dessa demografiska data 
kan den typiska Linköpingspsykologstudenten beskrivas. Hon är kvinna, arbetar heltid i 
Östergötland och är tillsvidareanställd inom landstinget. Innan studierna påbörjades trodde hon 
att hon efter utbildningen skulle arbeta med klinisk psykologi, vilket hon också gör. 

Upplevd nytta av utbildningens olika områden 
 
I utvärderingen framkom att respondenterna upplever sig ha ”En del” till ”Mycket” nytta av 
områdena Kognitiv och biologisk psykologi (medelvärde 3,88), Utvecklingspsykologi (3,70), 
Grupp- och organisationspsykologi (3,43), Praktik (3,75) samt Forsknings- och metodstrimmor 
(3,06). Den upplevda nyttan av examensarbetet var i genomsnitt 2,95, vilket alltså ligger nära 
”En del” nytta. Respondenterna uppgav en genomsnittlig upplevd nytta av det kliniska blocket 
med ett medelvärde av 4,21, vilket ligger mellan ”Mycket” nytta och ”Väldigt mycket” nytta. De 
uppmätta medelvärdenas standardavvikelse spred sig mellan 0,864 och 1,169. Ovanstående 
redovisas i nedanstående tabell.  

Tabell 2:  

Medelvärden och standardavvikelser för upplevd nytta
Nytta i nuvarande arbete av:  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kognitiv och biologisk psykologi 112 2 5 3,88 0,878 
Utvecklingspsykologi 112 1 5 3,7 1,161 
Grupp- och organisationspsykologi 112 2 5 3,43 0,908 
Klinisk psykologi 112 1 5 4,21 0,864 
Praktik 111 1 5 3,75 1,013 
Examensarbetet 112 1 5 2,95 1,169 
Forsknings- och metodstrimmor 112 1 5 3,06 0,903 
Basperspektivet 111 1 5 3,38 1,244 
Problembaserat lärande (PBL) 112 2 5 4,1 0,88 

Viktigt i sammanhanget är att eftersom det i enkäten användes en Lickert-skala, så kan de olika 
medelvärdena inte jämföras med varandra. För resultat av en jämförelse av upplevd nytta 
mellan de olika delarna av psykologprogrammet se tabell 3 nedan. 
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Tabell 3:  

Rangordning av upplevd nytta
Nytta i nuvarande arbete av:  Medelrang 

Nytta i nuvarande arbete av Klinisk psykologi 6,60 
Nytta av PBL i det yrkesverksamma livet 6,29 
Nytta i nuvarande arbete av Kognitiv och biologisk psykologi 5,73 
Nytta i nuvarande arbete av Utvecklingspsykologi 5,30 
Nytta i nuvarande arbete av praktik 5,18 
Nytta av basperspektivet i arbetet 4,72 
Nytta i nuvarande arbete av Grupp- och organisationspsykologi 4,42 
Nytta i nuvarande arbete av forsknings- och metodstrimmor 3,42 
Nytta i nuvarande arbete av examensarbetet 3,34 

Med Friedmans rangsummetest togs ovanstående ranger mellan den upplevda nyttan av 
psykologprogrammets olika delar fram. Den inbördes skillnaden mellan rangerna var signifikant 
(Chi-två, p < 0.001). Den parvisa skillnaden mellan olika delar testades sedan med Wilcoxons 
rangsummetest för parvisa data. Tanken med detta var att visa på en uppdelning mellan vad 
som hade upplevts som mer nyttigt bland områdena. Tabellen ovan visar att respondenterna 
upplevde blocket Klinisk psykologi och PBL som lika nyttiga och att dessa två i sin tur 
upplevdes signifikant mer nyttiga än Kognitiv och biologisk psykologi, Utvecklingspsykologi 
och praktiken, som inbördes inte skiljer sig åt vad gäller upplevd nytta. Dessa områden kan 
således placeras i två åtskilda grupper, som i tabellen skiljs åt av linjer. På samma sätt som ovan 
utkristalliserades ytterligare två grupper, där den upplevda nyttan skilde sig åt. 
Sammanfattningsvis syns alltså fyra grupper, som skiljer sig åt signifikant vad gäller upplevd 
nytta. 

Vad gäller upplevelse av basperspektivet, beskrivs det generellt av respondenterna som ett 
teoretiskt synsätt med fokus på så kallade ”common factors” (d.v.s. vill säga icke-skolspecifika 
faktorer eller det som verkar vara gemensamt för alla inriktningar) och att det har inneburit att 
de har lärt sig ”lite om mycket”. Upplevelsen bland de svarande är vidare att det finns både 
positiva och negativa följder av detta. Det positiva är att de som färdiga psykologer upplever att 
det finns en bredd i kunskapsbasen, de har lärt sig om vikten av relationen till klienten, kritiskt 
tänkande och har en öppenhet för alla olika inriktningar. Det negativa är att det är svårt att 
applicera i en verklighet och att det är svårt att söka arbete utifrån basperspektivet eftersom 
arbetsgivare inte vet vad det handlar om. Flera av psykologerna anger dessutom att de anser att 
basperspektivet egentligen handlar om resursbrist på utbildningen, fruktan för osämja och att 
det egentligen vilar på en psykodynamisk grund men att detta inte har uttalats. Flera anger att 
de trots basperspektivet inte har upplevt handledningen som vilande på detta, utan att 
klientarbetet snarare fick samma inriktning som handledaren hade. 

När respondenterna svarade på frågan om nytta av problembaserat lärande erbjöds de fylla i ett 
fritextsvar. Många angav där att de har nytta av självständighet. I övrigt angav de att de har 
nytta av kreativitet, att kunna anta flera olika perspektiv, tålamod, förmåga till konflikthantering 
och modet att kasta sig in i något och sedan lära sig det, alltså att stå ut med kaos.  Vidare anser 
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de att det är av värde att veta hur de själva fungerar i grupp, att kunna sätta upp mål och arbeta 
lösningsinriktat och slutligen att sortera ut och förmedla relevant information. 

Upplevelsen av programmet som helhet 
 
Psykologerna som svarade är överlag nöjda med sin utbildning som helhet. 88,5% svarade att 
de är ”Ganska nöjda” eller ”Mycket nöjda”. 84.1% skulle rekommendera programmet till en 
vän, 13,3% vet inte om de skulle göra det, medan endast 1,8% inte skulle göra det. 

Respondenterna kände sig väl förberedda för arbetslivet när de hade tagit examen. 78.8% kände 
sig mycket eller väldigt mycket förberedda. Samtidigt upplever 78.8% av de svarande också att 
det finns områden där utbildningen inte har gett dem tillräckliga kunskaper.  

25,7% tyckte att utbildningen inte har gett dem tillräckliga kunskaper inom Kognitiv och 
biologisk psykologi, 6,2% inom Utvecklingspsykologi, 2,7% inom Grupp- och 
organisationspsykologi, 20,4% inom Forsknings- och metodstrimmor och 38,1% inom Klinisk 
psykologi. Det var på denna fråga möjligt att svara att man saknade tillräckliga kunskaper inom 
flera områden. Några röster som kom fram i det fritextsvar som fanns om otillräckliga 
kunskaper gällde i huvudsak testmetodik. Andra upplevda brister handlar om företagsekonomi, 
utredningar och konsultation. Några anger också att de saknar kunskap om sex och samlevnad, 
genus, psykiatriska diagnoser och entreprenörskap. 

Psykologerna fick också frågan om vad de skulle ha velat ha mer av på programmet. På denna 
fritextfråga svarade 92%. En sammanfattning av de vanligaste svaren följer. Många angav att de 
saknade kunskaper i testmetodik efter utbildningen. De hade velat ha mer övning i testning 
samt mer av både tolkning och analys av test.  Vidare hade psykologerna velat lära sig mer 
neuropsykologi och forskningsmetodik. Ett tydligt önskemål som också framkom var ett större 
kliniskt block med tydlig inriktning i handledningen. Flera ville ha generellt högre krav på 
examinationer och basgruppsarbete och mer praktisk förankring med verksamma psykologer.  
Annat som togs upp var mer sexologi, statistik, diagnostik, genus, öppna föreläsningar, högre 
nivå på föreläsningar och att barnbehandling och bemötande borde få större fokus i 
utbildningen. 

Övrigt 
 
Respondenterna fick möjlighet att ge egna kommentarer sist i enkäten. Det ämne som 
omnämndes i de flesta av kommentarerna är PBL. De svarande har mestadels skrivit positiva 
synpunkter, så som att det slit som PBL innebar visade sig vara värt det eftersom resultatet blev 
en självständig psykolog. Det förekom också enstaka negativa tankar kring PBL och då handlar 
det om att fokus läggs just på metoden och mindre på innehållet i kursen. Några av 
psykologerna angav på samma sätt att basperspektivet kan ses som både positivt och negativt. 
Det finns flera som menade att det är bra eftersom det ger en bredd, medan andra påpekade att 
det kan vara svårt att hävda sig bland andra psykologer som har tydliga inriktningar i sitt 
behandlingsarbete. Övervägande delen av psykologerna som har lämnat kommentarer har gjort 
positiva anmärkningar kring sin utbildning i stort och anser att de har ett roligt yrke! 
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Diskussion 

Resultatdiskussion och åtgärdsförslag 

Tro om framtida sysselsättning 
Ett intressant resultat är att hela 74% av respondenterna vid utbildningens början trodde att de 
skulle komma att arbeta inom klinisk psykologi. Detta kan antas återspegla synen på 
psykologen som i första hand terapeut som vi upplever vara vanlig i samhället. Eftersom 
psykologprogrammet vid Linköpings universitet har en grupp- och organisationspsykologisk 
del som är lika omfattande som den kliniska delen kan det tänkas att programmet skulle tjäna 
på att verka för att sprida kunskap i samhället om de många områden en psykolog kan vara 
yrkesverksam inom, för att locka fler sökande. 

Huvudsaklig sysselsättning 
Hela 72% av respondenterna uppger att de i huvudsak är verksamma inom klinisk psykologi 
och endast 18% har sin sysselsättning inom arbetspsykologi. Detta kan ha flera orsaker. 
Fördelningen liknar ovanstående om var respondenterna vid utbildningens början trodde att de 
skulle arbeta. Det är alltså möjligt att studenterna varit mycket bestämda redan tidigt i 
utbildningen om kärriärsinriktning och hållit fast vid denna plan. Vi vet dock inte om det är 
samma personer som vid utbildningens början trodde att de till exempel skulle arbeta kliniskt, 
som faktiskt gör det. Det kan alltså inte uteslutas att respondenterna av olika anledningar ändrat 
åsikt under utbildningens gång. En annan möjlig förklaring är att det helt enkelt är inom klinisk 
psykologi som det finns flest tjänster för psykologer. I enkäten frågas inte om vilket område 
respondenterna i nuläget helst skulle vilja arbeta inom. Det kan tänkas finnas en dissonans 
mellan var respondenterna arbetar och var de vill arbeta. Även om majoriteten arbetar kliniskt 
behöver det inte betyda att utbildningen inte har väckt respondenternas intresse inom flera 
områden. Det kan vara värt för programmets ledning att fundera över hur de vill förhålla sig till 
detta faktum. Bör kanske den kliniska delen i utbildningen vara större än den grupp- och 
organisationspsykologiska, eftersom det är där studenterna både tror att de kommer arbeta och 
sedan även arbetar? Eller bör kanske ännu mer fokus läggas på att skapa förutsättningar för en 
karriär inom arbetspsykologi?  

Upplevd nytta 
Det område inom utbildningen som respondenterna upplever sig ha haft allra störst nytta av 
var klinisk psykologi. I kombination med att en klar majoritet vid utbildningens start var 
inriktade mot att arbeta kliniskt kan det här ha förelegat ett starkt intresse och en stor 
motivation för ämnet, vilket gett det en fördel gentemot de andra delarna i utbildningen. Det 
kan självklart också vara så att det kliniska blocket faktiskt håller högst kvalitet och att det är 
anledningen till att det upplevs som nyttigast. Samtidigt är mer klinisk psykologi något som 
efterfrågas specifikt av några respondenter i fritextsvar, och hela 38,1% av respondenterna 
tycker att utbildningen inte gett dem tillräckliga kunskaper inom området klinisk psykologi. 
Detta kan, tillsammans med föregående resultat, tolkas som att respondenterna tycker att det 
de fick inom klinisk psykologi var bra men att de hade velat ha mer. Det kan vara värt att fråga 
sig om det över huvud taget är möjligt och eftersträvansvärt för utbildningen att ge studenterna 
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all den kunskap inom till exempel klinisk psykologi som de skulle vilja ha, det är möjligt att 
behovet skulle kvarstå hur många och stora kurser som än lades in i utbildningen.  

Ett område som respondenterna inte upplever sig ha fullt lika mycket nytta av var forsknings- 
och metodstrimmor. Detta kan tänkas hänga ihop med att endast 9 % har forskning som 
huvudsaklig sysselsättning. Vi anser dock att det finns en klar relevans av goda kunskaper inom 
forskning och metod inom vilken sysselsättning psykologen än befinner sig; att det är något alla 
respondenter har nytta av. Om så är fallet är det tänkbart att forsknings- och metodstrimmorna 
hållit en lägre kvalitetsnivå än exempelvis klinisk psykologi. Det är också tänkbart att 
undervisningens form, genom utbildningen återkommande strimmor, gjort det svårt att 
särskilja dem från annan undervisning och att respondenterna inte är på det klara vad som 
ingick i strimmorna och inte. I Högskoleverkets utvärdering från 2004, vars målgrupp var 
befintliga studenter och lärare under pågående utbildning, framkom ett liknande resultat – det 
vill säga att det fanns ett behov för ökad forskningsanknytning samt aktiva insatser för att 
attrahera studenter till forskningsarbete. Förslaget presenterades dock i en sammanställning av 
rekommendationer för samtliga nationella psykologprogram, och kan inte enbart tolkas som 
specifik brist för utbildningen vid Linköpings universitet. Detta innebär att analysnivån 
möjligen ska lyftas ett steg: Vad kan göras på nationell nivå för att öka forskningens 
attraktionskraft och användbarhet? 

Ytterligare ett område som de svarande inte ansåg sig ha haft lika mycket nytta av som det 
kliniska, men ändå en del, var grupp- och organisationspsykologi. Till skillnad från forsknings- 
och metodstrimmor, där 20,4 % av de svarande inte tyckte de fått tillräckliga kunskaper, ansåg 
sig dock endast 2,7 % inte ha fått kunskapsbehovet tillgodosett inom grupp- och 
socialpsykologi, vilket är en viktig skillnad områdena emellan. Dessa siffror kan tolkas som att 
det inte beror på faktorer som utbildningen kan kontrollera att nyttan inte upplevs som 
maximal, då de svarande inte tycker sig sakna kunskaper i området, utan att anledningen snarare 
ligger i de nuvarande arbetsuppgifterna. Att hela 97,3% tycker sig ha fått tillräckligt med 
kunskap inom området kan självklart tolkas positivt, men det kan även tyda på mättnad och 
överinlärning; att man fick mer inom området än vad man behövde. Kanske hade siffran varit 
lika hög även med färre kurser i ämnet, det kan vi utifrån vårt resultat endast spekulera i. Vad vi 
säkert kan säga är att en utökning av grupp- och organisationsblocket inte är befogad utifrån 
vårt resultat. 

Som kan ses i resultatet upplever sig respondenterna i genomsnitt ha minst ”en del” nytta av 
alla utbildningens områden, vilket kan ses som ett gott betyg. Det finns inget område som vi 
utifrån våra resultat kan uppmuntra till nedskärningar inom, däremot vill respondenterna ha 
mer av mycket, se resultat. Att få in mer av något utan att skära ner på något annat är självklart 
problematiskt så länge inte undervisningstakten eller arbetsbelastningen höjs. En sådan höjning 
ser vi visst stöd för från några respondenter som efterfrågar högre krav, men vi manar ändå till 
försiktighet och undersökning av hur väl förankrat detta är bland studenterna innan åtgärder i 
dessa riktningar vidtas. 
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Problembaserat lärande 
Undervisningsmetodiken problembaserat lärande (PBL) sticker ut som en aspekt av 
utbildningen som respondenterna är mycket nöjda med. Detta kan vara värt att beakta i 
marknadsföringen av programmet, då denna undervisningsmetodik är något unikt för 
psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Det verkar vara en metodik värd att både 
bevara och utveckla. En intressant iakttagelse är att ingen av respondenterna uppgav att PBL-
arbetet huvudsakligen gett dem kunskap om att leda grupper, vilket fanns som ett 
svarsalternativ. Om man vill att PBL ska ge denna sorts kunskap kan detta alltså vara något att 
förtydliga och arbeta vidare med. 

Basperspektivet 
Basperspektivet är ännu en Linköpingsspecifik faktor som det i svarsgruppen verkar finnas en 
stor ambivalens till nyttan av. Detta syns dels genom de såväl mycket positiva som mycket 
negativa fritextsvaren, dels genom att det är den undersökta aspekt som har störst 
standardavvikelse, det vill säga spridning inom svaren. Ambivalensen och den känsla av 
oklarhet som vissa studenter upplever i samband med basperspektivet återspeglas till viss del 
också i resultat från Högskoleverkets rapport från 2004. Högskoleverkets rapport (2004) kan 
dock bidra till att kontrastera ambivalensen till basperspektivet en del. Detta för att rapporten 
presenterade att flera psykologutbildningar uppvisat liknande oklarheter kring sina 
profileringar, och förtydliganden kring utbildningarnas profilering därmed utgick som allmän 
rekommendation. Eftersom basperspektivet dessutom är i omvandling har vi valt att inte 
föreslå förbättringsåtgärder i denna rapport. Vi rekommenderar att det upplägg som ersätter 
basperspektivet utvärderas så snart det är möjligt. 

Geografisk spridning 
Utvärderingsbeställaren var intresserad av den geografiska spridningen hos respondenterna och 
som synes i resultatet är hela 38 % yrkesverksamma i Östergötlands län, alltså samma län som 
de genomfört utbildningen i. Vi vet dock inte hur många som redan fanns i länet vid 
utbildningens start; det är alltså tänkbart att dessa 38 % tillbringat hela livet i Östergötland och 
inte har några andra planer än att fortsätta med det.  Ett annat tänkbart alternativ är att 
respondenterna prioriterar arbete före region och att det är i Östergötland de flesta studenterna 
har knutit kontakter (exempelvis i och med praktikplatser) och att det således är där de har 
lättast att få arbete. Om denna hypotes stämmer, så är det möjligt att antalet före detta 
Linköpingsstudenter som är yrkesverksamma i Östergötland minskar allteftersom de knyter 
kontakter på olika håll i landet med olika arbetsgivare. En annan hypotes är också självklart att 
respondenterna helt enkelt trivts så bra där de bott under sin studietid så att de söker 
tillgängliga arbeten i regionen för att kunna bo kvar; att de prioriterar region före typ av tjänst. 
Om hypotesen att studenterna har trivts bra i Linköping stämmer, så skulle det delvis kunna 
bero på studiesociala aktiviteter som anordnats med uppmuntran och ekonomiskt stöd från 
programmet.  

Psykologprogrammet vid Linköpings universitet är användbart! 
Det är glädjande att sammanfattningsvis konstatera att de svarande i huvudsak rapporterar att 
de är nöjda med sin psykologutbildning vid Linköpings universitet; 88,5% svarar som tidigare 
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nämnts att de är "Ganska nöjda" eller "Mycket nöjda". Detta är ett resultat som återspeglas i 
såväl utvärderingen från Högskoleverket (2004) som från Synovates Nöjd- Student-Index 
(2008), vilka har vänt sig till studenter under pågående utbildning. Detta skulle kunna vara ett 
tecken på att utbildningen helt enkelt håller god kvalitet, och att mycket i programplanen med 
trygghet kan bevaras. Slutligen vore det intressant att jämföra siffrorna för hur många som 
skulle rekommendera psykologprogrammet vid Linköpings universitet till en vän med 
motsvarande siffror för andra orter.  Att endast 1,8 % av respondenterna inte skulle göra det 
tycker vi är ett mycket bra betyg som är värt att marknadsföra! 

Metoddiskussion 
Flera aspekter av den använda metoden hade kunnat utföras annorlunda. Dock bör den knappa 
tidsrymd som stod till förfogande för utförandet av denna utvärdering tas i beaktande. 

Enkätutformning 
Till följd av lite tid för förberedelser fanns litet utrymme för gruppen att tillgodogöra sig 
tidigare utvärderingar av liknande karaktär, exempelvis utvärderingar av psykologutbildningar 
från andra orter. Detta hade kunnat vara till stor fördel, eftersom de hade kunnat ge vissa 
möjligheter till jämförelser mellan olika utvärderingar och kanske mellan olika orters 
psykologprogram. De två utvärderingar vi ändå tagit del av; Högskoleverkets (2004) från 2003 
och Synovates från 2008, har varit mer generella och utformats för studenter under pågående 
utbildningen. På grund av dessa skillnader i målgrupp och utvärderingsvariabler har inte dessa 
utvärderingar alltid varit lämpliga för jämförelser med föreliggande studie. 

Därtill kan även svarsalternativen i Lickert-skalorna som använts ha varit vilseledande. Då två 
olika Lickert-skalor använts finns risk för viss värderingsförvirring mellan olika frågor. Den ena 
Lickert-skalan hade svarsalternativen ”Ingen alls”, ”Nästan ingen”, ”En del”, ”Mycket” samt 
”Väldigt mycket” medan den andra Lickert-skalan hade svarsalternativen ”Inte alls”, ”Till viss 
del”, ”Varken eller”, ”Ganska” samt ”Mycket”. Det kan vara svårt att värdera just vari 
skillnaden mellan ”Till viss del”, ”Varken eller” och ”Ganska” finns samt att olika respondenter 
kan ha olika uppfattning om de olika ordens betydelse i praktiska sammanhang. Då antalet 
respondenter är förhållandevis litet får varje feltolkning en relativt stor inverkan på det slutliga 
resultatet och kan således vara en felkälla som ger missvisande resultat. Även skillnaden mellan 
”En del” och ”Nästan ingen” får anses vara upp till varje respondents personliga tolkning, och 
få samma inverkan som tidigare nämnda värderingsförvirring. 

Bortfallsanalys 
Bortfallet av 72 personers datamaterial bör analyseras. Två respondenter av dessa föll bort av 
naturliga förklaringar. Dock återstår att fundera varför övriga 70 personer inte har deltagit i 
studien. Då de data som totalt sett samlats in inte kan anses vara orimligt viktad åt något håll i 
fråga om positiva eller negativa åsikter om fokus för utvärderingen verkar det rimligt att anta 
att bortfallet inte beror på att man inte vill ha med Linköpings universitet att göra. Dock går 
det givetvis aldrig att till fullo fastställa varför 70 personer valt att inte besvara enkäten. Ett 
annat scenario skulle kunna vara att de som haft åsikter om Linköping universitet valt att 
framföra dessa, medan de som är neutrala inte ansett sig ha någon anledning att uttrycka sin 
åsikt. Givetvis skulle vissa bortfall kunna förklara någon eller båda av dessa scenarion. Dock 
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verkar det mer sannolikt att tiden för att genomföra denna utvärdering inte funnits, för de icke 
svarande respondenterna, inom ramen för svarstiden. Värt att notera i samband med 
bortfallsanalysen är det faktum att svarsfrekvensen väsentligt skiljt sig åt mellan olika 
avgångsklasser. Orsakerna till detta är okända, men en förklaring skulle kunna gå att finna i att 
utbildningen justerats lite för varje år, och att utbildningen således inte har varit lika för alla 
som gått psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Om detta har haft någon inverkan på 
svarsfrekvensen är inte möjligt att fastställa, men rimligt att anta.  Vidare kan en del av 
förklaringen ligga i att förfrågan om att delta i studien gått ut via brev, men att undersökningen 
sedan genomfördes via internet. Detta innebär ett extra moment för respondenterna då de 
själva måste skriva in adressen från brevet i adressfältet på webbläsaren för att kunna fylla i 
enkäten. Bättre hade varit att kontakta respondenterna via e-post, men då alla adresser inte 
fanns tillgängliga, samt att tillförlitligheten i att rätt person kontaktades och att e-postadressen 
fortfarande användes inte kunde fastställas hade detta snarare kunnat resultera i en lägre 
svarsfrekvens. Mest önskvärt hade varit om ett befintligt e-postregister hade kunnat användas, 
men något sådant finns inte att tillgå från Linköpings universitets sida. 

Representativitet 
Resultaten från den här studien visar en könsfördelning där 64 % av respondenterna var 
kvinnor och 36 % var män. Liknande siffror återfinns i studiens totala population där 67 % var 
kvinnor och 33 % var män. Resultaten återspeglas vidare i Psykologförbundets senaste 
lönestatistik från 2007, som visade att 75 % av medlemmarna var kvinnor och 25 % var män. 
Utifrån detta kan gruppen svarande i föreliggande studie anses vara representativ i relation till 
såväl studiens population som för populationen psykologer på nationell nivå i Sverige idag.  

Den huvudsakliga arbetsgivaren för respondenterna i studien var Landstinget, där 52 % av de 
svarande uppgav sig jobba. Detta stämmer väl överens med fördelningen bland 
psykologförbundets medlemmar, där 57 % arbetar inom Landstinget, vilket kan tolkas som ett 
tecken på att undersökningen fått fram representativa data i detta avseende. Fördelningen 
mellan övriga arbetsgivare skiljer sig något åt mellan förbundets statistik och resultatet från 
föreliggande studie. Ett exempel på detta är att 16 % av respondenterna i studien är verksamma 
inom privat sektor, medan motsvarande siffra från förbundet är 9 %. En möjlig förklaring till 
detta kan vara det privata företaget Psykologpartners nära samarbete med psykologprogrammet 
i Linköping. Företaget startades av bland annat Linköpingsstudenter och kan tänkas ha blivit en 
naturlig arbetsgivare för färdigutbildade psykologer från Linköpings universitet.  

Bland studiens svar var det endast 3 % av respondenterna som uppgav att de huvudsakligen 
arbetar som egenföretagare, vilket kan ställas mot 10 % på nationell nivå. En tanke är att 
studiens låga siffra kan bero på att det finns en vilja att exempelvis skaffa sig yrkeserfarenhet, 
etablera ett nätverk och bli trygg i sin profession innan man blir egenföretagare och att 
majoriteten av Linköpingsstudenterna inte har hunnit med detta ännu.  

Utifrån anställningsform kan svarsgruppen sägas vara representativ, då resultatet visar att 88 % 
av de svarande är fast anställda, vilket även gäller för psykologförbundets medlemmar. 
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Analys av ordinaldata 
I analys och behandling av resultaten har medelvärden för olika items beräknats, detta trots att 
insamlade data är på ordinalnivå. Ur en strikt statistisk vetenskap är detta vanskligt att göra med 
ordinaldata (snarare än med intervall- samt kvotdata) då resultatet till viss del kan bli 
missvisande till följd av statistiska beräkningsmetoder för medelvärden inte är anpassade för 
ordinaldata. Dock har dessa medelvärden rangsummetestats i syfte att signifikanspröva om 
resultaten är åtskiljda och på så sätt undvika problemet med missvisande medelvärdesresultat.  

Samarbete med beställare och psykologprogrammet 
Positivt är det nära samarbete med beställaren som funnits, då detta tydliggjort vilka frågor som 
det insamlade materialet förväntades kunna besvara. Det har även varit till stort gagn då 
beställaren i detta fall haft stor erfarenhet av att utföra liknande utvärderingar. Beställaren har 
på så vis även varit en resursperson att tillgå vid utformningen av enkäten. Vidare var även de 
löpande träffarna med kontaktpersonen för denna utvärdering av stort värde, då de 
tillhandahållit en sammanhållning av utvärderingen som helhet. 

Det har funnits stora brister i den ursprungliga informationen rörande möjligheterna att 
distribuera enkäten till respondenterna. Dock kunde dessa svårigheter genom kontakt med 
tidigare terminer på psykologprogrammet överkommas. Viktigt är dock att till framtida 
utvärderingar klargöra möjligheterna till distribuering, vilka resurser som finns att tillgå samt 
vad dessa resurser består i. 

Etiska reflektioner 
Att vara utvärderare i föreliggande studie har inneburit dubbla roller i egenskap av att samtidigt 
vara student på det program som har utvärderats. Vi har behövt visa lojalitet gentemot framtida 
kollegor, framtida studenter, tidigare studenter, beställare och kursansvarig. Att momentet 
dessutom examineras, samt att beställaren av utvärderingen är vår programstudierektor, innebär 
en beroendeställning för oss och därmed en också en begränsning i frihet vad gäller exempelvis 
förhandlingsutrymme. Beställaren kan dock sägas vara styrande i alla utvärderingar eftersom 
denna person efterfrågar uppdraget. Specifikt för den här studien är att det genom att vara 
interna utvärderare för den, finns risk att missgynnas i studentrollen om inte beställarens krav 
uppfylls. Samtidigt tar beställaren en risk i att låta utvärderingen skötas internt, då vi som 
utvärderar kan välja att förse beställaren med enbart tillfredsställande resultat. Vidare tillfaller 
inte resultaten från denna studie oss utvärderare utan kursansvarig. Detta bör lyftas då 
kursansvarig innehar en maktposition och potentiellt sett kan styra utvärderingen i enlighet 
med sina egna syften, exempelvis för framtida forskning. I arbetet med föreliggande studie har 
vi inte erfarit några tydliga konflikter gällande dessa frågor, men vi ser vikten av att notera och 
problematisera dilemmat. 
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Bilaga 4 - Resultatsammanställning 

Samtliga procentsatser nedan har inte tagit hänsyn till bortfall utan bortfallet anges i sista 
kolumnen.  Procentsatserna visar således upp 100 % av alla svar men inte 100 % av alla som 
fyllt i där det finns internt bortfall. En persons bortfall representerar 0,9 %. 
Kön Kvinna;  

63,7 % 

Man: 

36,3 % 
      

Examensår 2001:  

10,6%  

2002:  

16,8% 

2003:  

9,7% 

2004:  

11,5% 

2005:  

19,5% 

2006:  

17,7% 

2007:  

14,2% 
 

Antal verksamma år 1:  

10,6% 

2:  

18,6% 

3:  

24,8%  

4:  

9,7% 

5:  

10,6% 

6:  

13,3 % 

7:  

12,4% 
 

Grad av anställning Deltid:  

9,7% 

Heltid:  

87,6% 

Jobbar ej:  

2,7% 
     

Anställning Ej anställd: 

2,7% 

Tillfälligt 
anställd:  

8,0% 

Tillsvidare: 

87,6% 

Timanställd
: 

0,9% 

    

Huvudsaklig arbetsgivare Egen 
företagare:  

2,7% 

Kommun: 

 13,3% 

Landsting: 

52,2% 

Privat:  

15,9% 

Stat:  

10,6% 
   

Verksamhetsområde Klinisk 
psykologi:  

71,7 % 

Arbetslivets 
psykologi: 

17,7% 

Pedagogisk 
psykologi: 

12,4% 

Forskning: 

8,8% 

Annat:  

10,6% 
   

Antaget område att hamna 
inom efter utbildningen 

Klinisk 
psykologi:  

74,3% 

Arbetslivets 
psykologi: 

10,6% 

Pedagogisk 
psykologi: 

1,8% 

Forskning: 

0% 

Annat:  

1,8% 

Visste ej:  

11,5% 
  

Nytta av Kognitiv 
psykologi, Biologisk 
psykologi och 
Neuropsykologi 

1:  

0% 

2:   

4,5% 

3:  

31,3% 

4:  

35,7% 

5:  

28,6% 

Bortfall: 

 0,9% 
  

Nytta av Utvecklings-
�psykologi 

1:  

5,4% 

2;  

8,9% 

3:  

27,7% 

4:  

26,8% 

5:  

31,3% 

Bortfall:  

1 st 
  

Nytta av Grupp och 
�organisationspsykologi 

1:  

0% 

2:  

15,2% 

 3:  

40,2% 

4.  

31,3% 

5:  

13,4% 

Bortfall:  

1 st 
  

Nytta av Klinisk psykologi 1:  

0,9% 

2:  

3,6% 

3:  

12,5% 

4:  

39,3% 

5: 

43,8% 

Bortfall: 

1 st 
  

Nytta av Praktik (ej PTP) 1:  

1,8% 

2:  

7,2% 

3:  

34,2% 

4:  

27,9%  

5:  

28,8% 

Bortfall:  

2 st 
  

Nytta av Examensarbete 1:  

9,8% 

2:  

28,6% 

3:  

31,3% 

4:  

17,3% 

5:  

12,5% 

Bortfall:  

1 st 
  



 

33 
 

Nytta av Forsknings och 
metodstrimmor 

1:  

1,8% 

2:  

25% 

3:  

45,5% 

4:  

20,5% 

5:  

7,1% 

Bortfall: 

1 st 
  

Utifrån din definition 
�vilken nytta har du 
haft�av basperspektivet? 

1:  

12,6% 

2;  

9,0% 

3:  

24,3% 

4:  

36% 

5: 

18% 

Bortfall: 

2 st 
  

Hur nöjd är du med att ha 
haft PBL som arbetsform 
under utbildningen? 

1:  

0,9% 

2:  

6,3% 

3:  

7,1% 

4:  

27,7% 

5:  

58% 

Bortfall: 

1 st 
  

Hur mycket nytta har du 
haft i ditt yrkesverksamma 
liv av att ha haft PBL som 
arbetsform på 
psykologutbildningen? 

1:  

0% 

2:  

3,6% 

3:  

23,2% 

4:  

33% 

5:  

40,2% 

Bortfall: 

1 st 
  

Vilka färdigheter anser du 
att arbetet med PBL har gett 
dig?  

(Kryssa i de tre viktigaste) 

Söka 
relevant 

information
:  

77,9% 

Samarbeta 
med andra i 

grupp: 

72,6% 

Leda och 
organisera 

möten: 

78,8% 

Kritiskt 
värdera 

kunskap: 

78,8% 

Självreflekt
ion:  

39,8% 

Annan: 

23.9% 

Inga 
färdigheter: 

0% 

 

Hur väl förberedd för 
arbetslivet kände du dig när 
du hade tagit din examen? 

1:  

0,9% 

2:  

11,6% 

3:  

8% 

4:  

50% 

5:  

29,5% 

Bortfall:  

1 st 
  

Utifrån ditt nuvarande yrke, 
anser du att det finns 
områden där utbildningen 
inte gett dig tillräckliga 
kunskaper? 

Ja:  

78,8% 

Nej:  

15,9% 

Vet ej:  

3,5% 
     

Om ja, inom vilka 
områden? 

Kognitiv 
psykologi, 
biologisk 
psykologi 

och 
neuropsyko

logi  

25,7% 

Utvecklings
psykologi: 

6,2% 

Grupp- och 
organisatio

ns 
psykologi: 

2,7% 

Klinisk 
psykologi: 

38,1% 

Praktik (ej 
PTP): 

5,3% 

Examensar
bete: 

0% 

Forsknings- 
och 

metodstrim
mor:  

20,4% 

Annat: 

31,9 % 

Om du skulle läsa 
psykologprogrammet igen, 
finns det något du skulle 
vilja ha mindre av? 

Kognitiv 
psykologi, 
biologisk 
psykologi 

och 
neuropsyko

logi: 

1,8% 

Utvecklings 
psykologi: 

13,3% 

Grupp- och 
organisatio
nspsykologi

:  

23,9 % 

Klinisk 
psykologi: 

0,9% 

Praktik (ej 
PTP): 

0% 

Examensar
bete: 

0% 

Forsknings- 
och metod-
strimmor: 

3,5% 

Annat:  

8% 

Utifrån din upplevelse av 
utbildningens innehåll, 
skulle du rekommendera en 
vän att studera på 
Psykologprogrammet i 
Linköping? 

Ja:  

84,1% 

Nej:  

1,8% 

Vet ej:  

13,3% 
     

Hur nöjd är du med din 
utbildning från Linköpings 
universitet 

1:  

0% 

2:  

3,6% 

3:  

7,1% 

4:  

47,3% 

5:  

42% 

Bortfall:  

1 st 
  

Har du besvarat alla frågor? Ja:  

85,8% 

Nej:  

11,5% 
      

Län 
Blekinge:  

2,7% 

Dalarna:  

2,7% 

Gävleborg:  

4,4% 

Halland:  

1,8%

Jämtland:  

3,5%

Jönköping:  

2,7%

Kronoberg:  

0,9%

Skåne: 

7,1% 

Stockholm: 

23% 
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 Södermanland: 

2,7% 

Västra Götaland: 

7,1%

Örebro: 

2,7% 

Östergötland: 

38,1%
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Psykolognytta 

Intervjustudien 
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Sammanfattning 
Detta är intervjugruppens rapport över den utvärdering av psykologprogrammet vid Linköpings 

universitet som har ägt rum under hösten 2008. Utvärderingen har initierats av Johan Näslund 

och beställts av Per-Olof Svedin med syftet att granska utbildningens effektivitet vad gäller att 

rusta studenter inför det kommande yrkeslivet. Frågeställningen för utvärderingen har varit 

följande: Har yrkesverksamma psykologer utexaminerade från Linköpings universitet nytta av sin 

utbildning? Om så är fallet, på vilket sätt? 10 intervjuer med tidigare psykologstudenter vid 

Linköpings universitet har genomförts. I rapporten redovisas 10 intervjuberättelser samt en 

diskussion av dessa.  Aspekter av psykologprogrammet så som PBL, grupparbeten, 

basperspektivet och programmets organisation med flera behandlas. Även psykologernas egna 

resor mot yrket behandlas. Psykologernas åsikter gällande psykologprogrammet, och dess nytta, 

är mycket varierande.  
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Inledning 
Vad du just nu har framför dig är en delrapport över den utvärdering av psykologprogrammet vid 

Linköpings universitet som har ägt rum under hösten 2008. Utvärderingen har initierats av Johan 

Näslund och beställts av Per-Olof Svedin med syftet att granska utbildningens effektivitet vad 

gäller att rusta studenter inför det kommande yrkeslivet. Denna rapport ämnar redogöra för det 

resultat som intervjugruppen har kommit fram till. 

 

Den övergripande frågeställningen för utvärderingen har varit följande: Har yrkesverksamma 

psykologer utexaminerade från Linköpings universitet nytta av sin utbildning? Om så är fallet, på 

vilket sätt? 

 

I rapporten nedan kommer först intervjugruppens metod att beskrivas, varpå 10 olika intervjuer 

kommer att redovisas. Rapporten avslutas sedan med en diskussion av materialet i intervjuerna. 

Observera att de namn som nämns på personer som har intervjuats ej överensstämmer med vad 

personerna i verkligheten heter.  

 

Metod 

Intervjugruppen, bestående av 10 studenter på termin 8 på psykologprogrammet vid Linköpings 

universitet, har under hösten 2008 genomfört 10 separata intervjuer med 10 olika 

intervjupersoner. Samtliga individer som har intervjuats har tidigare varit psykologstudenter vid 

Linköpings universitet och är idag yrkesverksamma psykologer sedan minst ett år inklusive PTP.  

 

Intervjuerna har skett med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide bestående av tre teman 

med underrubriker (se Bilaga A). Temana har fokuserat på tankar och förväntningar före, under 

och efter utbildningen samt hur den yrkesverksamme kan använda sig av utbildningen. De teman 

och underrubriker som intervjuguiden bestått av härstammar utifrån uppdragsgivarens önskemål 

men också utifrån intervjugruppens egen nyfikenhet. 

 

De olika intervjuerna har genomförts av olika intervjuare och på olika sätt. Vissa intervjuer har 

genomförts över telefon, andra med intervjuperson och intervjuare i samma rum. Ibland har 

intervjuaren varit ensam och ibland har två personer från intervjugruppen varit närvarande. Alla 

intervjuer utom två är inspelade. Inspelning har skett med diktafon. 
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Varje intervju har sedan bearbetas med en enkel kvalitativ analys där varje intervju har analyserats 

av minst två personer. Varje intervju har sedan av intervjuaren sammanställts till en berättelse, 

vilka senare i rapporten kommer att presenteras. Då dessa berättelser är skapade utifrån 

intervjuarens uppfattning av intervjumaterialet är varje berättelse således färgad av sin skapare, 

exempelvis i fråga om vad som tas med, och inte tas med i berättelsen. Intervjugruppen har sedan 

utifrån dessa berättelser gemensamt fört en djupare analys av materialet på gruppnivå. 

 

Det faktum att medlemmarna i intervjugruppen själva studerar på det program som är föremål 

för utvärderingen har givetvis påverkat resultatet, i både utförande av intervjuguide, intervju och 

analys. Medlemmarna i intervjugruppen har dock strävat efter att försöka lägga sina personliga 

åsikter åt sidan.   

 

Berättelser 

Nedan följer de 10 berättelser som sammanställts för varje intervju. Som ovan nämnt 

överensstämmer ej namnen med vad personerna i verkligheten heter. Alla berättelser har olika 

författare varför de till sitt upplägg kan se olika ut. 

 

 

”Jesper” 
 
Redan i högstadieåldern blev Jesper intresserad av psykologi och på gymnasiet hade han 

psykologi som tillvalsämne. Efter studentexamen gick han vidare till att, efter avslutad 

militärtjänstgöring, läsa fristående kurser i psykologi vid universitetet i sin hemstad. Han ansökte 

därefter till flera universitets psykologprogram, och när han vid intervjun i Linköping förstod att 

man där använde sig av PBL blev han övertygad om att det var den utbildningen han ville läsa. 

Då han fick beskedet att han blivit antagen tackade han ja direkt, utan att avvakta besked från de 

andra orterna. Innan han påbörjade utbildningen hade han höga förhoppningar på den 

problembaserade pedagogiken, men kände oro dels inför att påbörja en så pass lång utbildning 

och även inför de spärrtentor som han då hört talas om.  

 

Då Jesper kom till psykologprogrammet var han allra mest intresserad av socialpsykologi, detta 

intresse har han behållit såväl genom utbildningen som efter den. Det kliniska blocket, och 

arbetet, var det som allra mest fångade honom under programmet. Han berättar att även grupp- 

och organisationsblocket intresserade honom mycket. Jesper hade höga förväntningar på PBL, 
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och redan från början en mycket positiv inställning till pedagogiken trots att han på ett tidigt 

stadium inte riktigt visste vad den skulle innebära. Dessa förväntningar menar han infriades och 

han är övertygad om att PBL medförde mycket positivt såväl under utbildningens gång som i 

yrkeslivet efter examen. Han berättar att han nu har en stor fördel av att ha arbetat i så många 

olika gruppkonstellationer, han är duktig på att arbeta i grupp och att strukturera gruppuppgifter. 

En annan konsekvens av PBL-pedagogiken är att han är bekväm med, och finner det naturligt 

och enkelt, att söka ny kunskap då han ställs inför frågeställningar han inte kan besvara. Han 

menar att PBL är en av utbildningens främsta styrkor. Generalistperspektivet, att han lärde sig att 

hantera olika perspektiv och metoder, ser han också som en stor styrka och något som han har 

nytta av varje dag i sitt arbete. Under utbildningen fick han gå ut på praktik tre gånger, det 

medförde att han fick en bra inblick i vad en psykolog är och hur olika man kan arbeta. Detta ser 

han som en stor styrka. Vidare menar han att programmets småskalighet, som tillät honom att 

utveckla en personlig relation till många av sina föreläsare och att det alltid fanns någon att dryfta 

teoretiska funderingar med, var en mycket positiv aspekt av utbildningen. Hans farhågor inför 

spärrtentan i utvecklingspsykologi infriades, då flera av hans klasskamrater hade stora svårigheter 

att klara denna och få tillåtelse att fortsätta utbildningen. För Jesper gick detta dock bra. Oron 

inför att påbörja en femårig utbildning släppte, och han menar att de fem åren gick fort.  

 

När Jesper tittar i backspegeln är han på det stora hela nöjd med sin utbildning, även om han 

idag anser att den saknade vissa väsentliga bitar. Han skulle ha önskat än mer kontakt med 

yrkesverksamma psykologer då han var student, förslagsvis hade ett mentorskapsprogram 

kunnat öka hans förståelse för hur yrkeslivet kan te sig och en mentor hade även kunnat bidra 

till hans professionella utveckling. Jesper lyfter bristen på ett genusperspektiv och 

genusmedvetenhet som en stor svaghet med utbildningen. Han är glad att han hade 

klasskamrater som besatt kunskaper i genus och som delade med sig av dessa till honom, men 

anser att det är något som även programmet skulle ha bidragit med. Han är överlag nöjd med 

hur han genomförde utbildningen, men tycker idag att han hade kunnat vara förtjänt av att ha 

haft mera egen struktur på sina studier. Road berättar han också att han kan tycka att han borde 

ha varit mera tacksam för hur bra han hade det med den fria tillgången till universitetets 

databaser.  

 

Efter att Jesper tagit examen var han fast besluten att unna sig ett rejält lov efter sin långa 

studietid. Därför var han inte så snabb med att söka ptp-tjänster, och när han efter ett par 

månader ordentligt tog itu med arbetssökandet hade många av tjänsterna redan tillsatts av hans 

kurskamrater, ”det var som om någon hade gått med en dammsugare”. Efter att ha gått på några 
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intervjuer blev han erbjuden flera av de tjänster han sökt, och idag arbetar han kvar inom det 

område där han gjorde sin ptp. Han har inte arbetat tillsammans med så många kollegor från 

andra utbildningsorter, och har därför svårt att uttala sig om hur hans utbildning står sig mot 

psykologer utbildade vid andra universitet. Han känner att steget från student till yrkesverksam, 

via ptp, gick bra. Ptp-året ser han tillbaka på som ett viktigt läroår, där han testade, applicerade 

och byggde på sina kunskaper och utvecklades i sin professionella roll. Jespers bild av 

psykologyrket har förändrats över tid, när han gick på högstadiet och hans resa mot yrket 

påbörjades var det bilden av den hypnotiserande psykologen som fanns på hans näthinna. Idag, 

efter många år av studier och arbete, är hans bild såväl betydligt bredare som djupare än så. Han 

trivs med sitt yrkesliv och den utbildning som fört honom dit.  

 

”Petra” 
 
Petra sökte till Psykologprogrammet ett och ett halvt år efter att hon tagit studentexamen, men 

att arbeta som psykolog är något Petra velat göra ända sedan studenten. Petra kände redan under 

denna tid att hon hade en bra insikt i vad en psykolog arbetar med eftersom hennes mamma är 

psykolog. Petra upplevde att psykologyrket skulle passa vem hon var som person då hon ville 

arbeta med människor och tyckte om att tala med människor om viktiga saker. Hon kände sig 

väldigt glad och förväntansfull när hon blev antagen till Psykologprogrammet vid Linköpings 

universitet. De förväntningar Petra hade på utbildningen var att den skulle bli intressant och rolig 

då hon älskar att lära sig nya saker.  Petra hade inga speciella farhågor inför utbildningen, däremot 

tyckte hon inte att Linköping skulle bli den roligaste staden att studera i, men hon bestämde sig 

för att studera i Linköping eftersom det var där hon blev antagen.  

 

När Petra berättar om tiden under utbildningen förmedlar hon en övervägande negativ inställning 

till metodiken PBL. Petra menar att alla i klassen var förvirrade i början gällande PBL och att 

metoden blev ett stressmoment där det hela tiden gällde att hitta rätt litteratur. Petra berättar att 

hon hellre hade läst en traditionell utbildning än en utbildning med PBL som metodik. Däremot 

tyckte Petra mycket om att arbeta i grupp. Petra upplevde att det var en organisatorisk oordning 

under stora delar av hennes utbildning, men att andra halvan av utbildningen var bättre än den 

första halvan av utbildningen. Utbildningen hade då styrt upp sig och att det fanns nu en bättre 

kontakt mellan blocken. I Petras berättelse framkommer både positiva och negativa erfarenheter 

av utbildningen. Hon menar att det var en väldigt varierande kvalité i utbildningens kurser och 

block. Framförallt upplevde hon att grupp-, organisation- och samhälleblocket hade låg kvalité i 

förhållande till det stora antalet poäng detta block tar i anspråk. Petra tyckte också att 
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forskningsmetodik var extremt eftersatt långt in utbildningen. Klassen fick en nödkurs i slutet av 

utbildningen som visserligen höll en hög kvalité men som kom för sent. Petra lyfter fram det 

kliniska blocket som välorganiserat med bra föreläsningar och kursanordnare. I Petras berättelse 

finns dock en genomgående kritik gentemot basperspektivet. Petra beskriver basperspektivet som 

en försöksverksamhet som aldrig utvärderades med forskning. Petra säger att det inte kändes som 

en seriös satsning, att kliniken borde utnyttjas som en forskningsresurs i klinisk psykologi. 

Basperspektivet var väldigt debatterat när Petra skulle börja det kliniska blocket och det förekom 

många diskussioner där föreläsare och ansvariga bjöds in. Petra beskriver sin egen utveckling 

under utbildningen som att hon fick bra erfarenheter av att arbeta i grupp. Petra beskriver att hon 

innan utbildningen var mer individualistisk och tyckte om att arbeta själv men att hon utvecklades 

mot att se stora fördelar med att arbeta i grupp.  

 

Det är idag snart tre år sedan Petra avslutade sin utbildning på Psykologprogrammet. Petra 

förmedlar en bild av tiden efter utbildningen som en tid med högt tempo. Under sin PTP 

arbetade Petra femtio procent på två olika arbetsplatser och var samtidigt timanställd på en tredje 

arbetsplats. Petra säger att hon lärt sig mycket av att arbeta på olika arbetsplatser och beskriver 

yrket psykolog som stimulerande, lärorikt och stressigt. Petra menar att det är en stor skillnad 

mellan att vara student och att arbeta som psykolog, men att övergången från utbildningstiden till 

yrkeslivet var relativt smidig då slutet av utbildningen påminde om yrkeslivet. Den stora 

skillnaden mellan utbildningstiden och yrkeslivet är, berättar Petra, att hon idag har större frihet 

och mycket mer ansvar. Petra menar att det gick bra att omsätta sina kunskaper till praktik i 

verkligheten. Petra säger att hon hela tiden fortsätter att lära sig och att det är lättare att lära när 

hon samtidigt arbetar, då hon har något att hänga upp kunskapen på, en tydlig referensram. Petra 

menar att hon skulle vilja läsa hela utbildningen igen men då arbeta samtidigt på grund av 

drivkraften och förförståelsen hon idag har. Petra berättar att den största förändringen i hennes 

bild av psykologyrket inträffade i samband med arbetet med det kliniska blocket, då hon såg vilka 

stora motsättningar som finns inom psykologkåren. Petra förstod då att yrkeskåren är otroligt 

uppdelad mellan de olika teoretiska perspektiven, något hon även ser på sin arbetsplats idag. 

Petra tycker att utbildningen på Linköpings universitet står sig ganska bra jämfört med andra 

utbildningar på andra utbildningsorter, men att Linköpings universitet inte har den bästa 

Psykologutbildningen, att det finns en lägre lägsta nivå på Linköpings universitet. Petra menar att 

det inte finns någon tydlig sammanhållen tanke om Psykologprogrammets organisation förutom 

PBL. Petra hävdar att det skulle behövas en mer sammantagen vision om vad 

Psykologprogrammet i Linköping ska vara. Däremot säger Petra att hon tycker att programmet 

fostrar väldigt självständiga studenter och att hon kan hantera när en arbetsuppgift är otydlig 
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bättre än vissa av hennes kollegor som har studerat på andra orter. Petra tycker att hon har fått 

med sig nyttiga teoretiska kunskaper från utbildningen och att hon dessutom har fått med sig en 

kunskap om hur hon söker information, en förståelse för en kontinuerlig lärandeprocess. Petra 

berättar att hon under en lång tid hade starka negativa känslor inför sin utbildning, då hon 

upplevde att den hindrade henne från att aktivt ta in information då det gick åt mycket tid åt 

onödiga saker. Petra säger att hon idag har en mer neutral syn på sin utbildning. 

 

”Oskar” 
 
Oskar ville tidigt under gymnasiet läsa till psykolog. Han upplevde att han hade en fallenhet för 

att tala med människor och ett intresse av varför människor gör som de gör, känner som de 

känner och tänker som de tänker. Oskar berättar att han hade dåliga betyg under gymnasiet och 

därför svårt att komma in på Psykologprogrammet. Han beslutade sig för att släppa tankarna på 

psykologutbildning och sökte därför en teknologutbildning. Under denna tid gjorde Oskars 

flickvän honom uppmärksam på att det fanns en psykologutbildning i Linköping med 

intervjuintag. Oskar sökte och kom in. Oskar funderar idag på om det är så att många blir 

antagna på Linköpings psykologutbildning som inte blir antagna på andra psykologutbildningar 

eller om det är så att intervjuintaget gör att de som verkligen är lämpade för att utbilda sig till 

psykolog blir antagna. Oskar ger ett intryck av att ha haft många förväntningar på 

Psykologprogrammet. Förväntningar att det skulle bli svårt men också att utbildningen skulle ha 

en viss status, att programmet skulle ha inställningen att utbildningen var viktig. Oskar beskriver 

inga farhågor förutom att det alltid är speciellt att flytta till en helt ny stad.  

 

Oskars beskrivning av sin studietid rymmer en viss besvikelse över att hans förväntningar inte 

införlivades. Oskar tyckte inte att utbildningen kändes svår, han beskriver att han inte hade svårt 

att vara i grupp eller producera texter, vilket han uppfattade som en stor del av utbildningen. 

Oskar berättar att han hade en naiv eller ofullständig bild av psykologyrket, att han trodde att alla 

på utbildningen skulle brinna för det de gjorde, men att han inte upplevde det så. Oskar beskriver 

en förlust av känslan av att vara utvald som han kände under intervjun, att utbildningen bestod av 

mycket mer ”common sense” än vad han trodde att den skulle göra. Oskars uppfattade PBL både 

som bra och dåligt. Han beskriver en grundinställning av att PBL är bra men att det under 

utbildningen ofta var frustrerande att arbeta i grupp. Oskar berättar att han i slutet av 

utbildningen uppfattade basgruppsarbetet som att det var samma snurr om och om igen.  Han 

upplevde aldrig basgruppsarbetet som en gemensam lärandeprocess utan som att han lärde sig 
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själv. Oskar säger att PBL är jättebra och jättefritt men att nackdelen är att när motivationen 

sviktar finns det ingen struktur som fångar upp en.  

 

Oskars berättelse avslöjar ett stort intresse för klientarbetet. Oskar berättar att klientarbetet var 

allt han kunde önska att det skulle vara och att det införlivade hans förväntningar. Oskar 

beskriver psykologutbildningens styrkor som att utbildningen är föregångare inom metodiken 

PBL och har ett dynamiskt förhållningssätt till kunskap som andra utbildningar inte har. Oskar 

menar att detta förhållningssätt gjorde honom modig. Oskar beskriver också en hel del svagheter 

med utbildningen som även dessa, liksom dess styrkor, rör utbildningens frihet. Oskar anser att 

det behövs ett visst mått av tvingade i en utbildning för att man verkligen ska lära sig de grunder 

man behöver. Oskar menar att en annan nackdel med utbildningen är att den har ett sådant stort 

fokus på det akademiska att praktiken blir lidande och att utbildningen på det sättet blir 

verklighetsfrånvänd. Oskar tycker att ytterligare en nackdel med psykologutbildningen i 

Linköping är att den är relativt liten. Det är svårt att upprätthålla kvalité i fem år med en sådan 

liten organisation. Oskars beskrivning av hans egen utveckling under utbildningen är en 

utveckling mot att bli professionell. Oskar beskriver att han utvecklats mot att kunna möta andra 

människor på ett bra sätt och att kunna begränsa vissa delar av sig själv.  

 

Oskar förmedlar att övergången från att vara student till att vara yrkesverksam var relativt enkel. 

Oskar berättar att han kände sig redo att börja arbeta och att han kände en trygghet efter den 

sista praktiken och klientarbetet. Oskar beskriver att hans bild av psykologyrket har förändrats 

gällande hans medvetenhet om hur andra uppfattar psykologer, hur psykologer tas emot i den 

stora världen. Oskar berättar att han var oförberedd på att psykologer blir upphaussade i vissa 

yrkessituationer men att psykologer i andra yrkessituationer betraktas som att de knappt kan ta 

hand om sig själva. Oskar menar att om man försöker göra en stark profession av psykologyrket 

har man hamnat i en svår sits. Han exemplifierar med att vissa psykologer slutar att kalla sig 

psykologer och istället börjar kalla sig KBT-terapeuter. Oskar tycker att psykologutbildningen vid 

Linköpings universitet står sig helt okej i jämförelse med psykologutbildningar på andra orter. 

Han upplever det dock som sorgligt att det inte finns en psykologiinstitution vid Linköpings 

universitet, att psykologutbildningen inte är kärnverksamheten för institutionen. Oskars bild av 

psykologutbildningen vid Linköpings universitet rymmer såväl för- och nackdelar i jämförelse 

med andra psykologutbildningar. Oskar beskriver fördelar med att förhålla sig reflektiv till 

kunskap, men nackdelar med att kunna mindre än andra psykologstudenter. Oskar skulle önska 

sig mer stolthet över utbildningen på institutionen. Oskar funderar över vad han skulle ha kunnat 

ha gjort annorlunda under utbildningen. Här för Oskar ett resonemang om utbildningens frihet 
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som både positiv och negativ, att han själv skulle ha skapat sig ett sammanhang för lärande, då 

han tycker att utbildningen inte gav ett tillräckligt stöd.  Det blir då lätt så att studenterna sviktar i 

kunskap som faktisk är central. Oskar berättar att man under utbildningen vill ha någonting att 

hålla fast i och då lätt blir insnöad i en viss teori och inriktning mitt i all frihet. Oskar menar att 

han är glad och stolt över att han utbildat sig till psykolog. 

 

”Linda” 
 
Det är fokus på grupp och organisationspsykologi, tillsammans med det problembaserade 

lärandet (PBL) och slumpen som får Linda att välja Linköpings universitet. Hon lämnar livet som 

chef, en karriär som följde fyra år av ekonomistudier. Denna vändpunkt i livet uppstår som 

resultatet av en livskris, det krävs en ny riktning i livet och intresset för psykologi erbjuder Linda 

en ny linje att följa. Det var ett genuint intresse för hur grupper och ledarskap fungerar som drev 

utvecklingen och däri låg även de förväntningar som Linda hade på Psykologprogrammet i 

Linköping. I samtalet framkommer att hon inte hade några egentliga farhågor inför utbildningen, 

utan det var först under utbildningens första månader som en övergående osäkerhet och ett 

tillfälligt tvivel växte fram. Miljöbytet blev tydligt och Linda kände sig något vilsen i och med 

kulturkrocken som uppstod när chefen i henne mötte argument från Plogbillsrörelsen kring hur 

arbetet skulle ledas i hennes första basgrupp. 

 

PBL var en anledning till varför det blev Linköpings universitet och det är också något som 

Linda lyfter fram som en styrka så här i efterhand, både för henne själv och för utbildningen. 

Förmågan att lösa problem, kritiskt granska fakta, söka upp kompletterande kunskap och känna 

en trygghet i sig själv är något som PBL starkt har bidragit till, enligt Linda. Som med det mesta 

har dock även PBL en baksida och Linda beskriver det som ofta kallas för PBL-ångest, en känsla 

av osäkerhet om nivån och kvaliteten på det inlästa materialet räcker till inför diskussioner och 

examinationer. 

 

Den tydliga önskan som Linda hade om att få arbeta med grupper och organisationer var 

tongivande under hela hennes utbildning. Till skillnad mot många av sina klasskamrater som 

ansåg att utbildningen närmast började på riktigt först i och med det kliniska arbetet, behöll hon 

sitt eget intresse och fasade snarare inför klientarbetet än såg det som målet med de fem åren. 

Linda betonar dock tydligt hur hon med tiden har insett vilken otrolig tillgång det kliniska arbetet 

har inneburit för henne i arbetet inom företagshälsovården. I arbetet ingår att Linda utför en hel 

del psykologisk testning, det är trots allt något som till stor del är exklusivt för psykologer. Här 
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uppkommer avslutningsvis något av en svaghet i utbildningen enligt Linda, då träningen i att 

utföra psykologisk testning är underdimensionerad i utbildningen. 

 

Generellt är Linda mycket nöjd med sin utbildning till psykolog vid Linköpings universitet. Det 

hon saknade mest under utbildningen är något som kommer upp flera gånger under vårt samtal 

och det är en tydligare kontakt med yrkesverksamma psykologer och relevanta verksamheter. 

Linda föreslår att det skulle kunna avhjälpas genom att ha fler externa basgruppshandledare och 

föreläsare, även om det kan tänkas innebära en ökad kostnad. 

 

Linda var drygt 30 år när hon påbörjade sin utbildning och hade en trygghet i sig själv, men 

utbildningen lämnade henne inte oberörd utan hon upplever sig ha förändrats i det att livets 

prioriteringar har förändrats och hennes tempo har lugnats ner. De tidigare studierna innebar att 

Linda behövde arbeta för att finansiera sina psykologstudier. Parallellt med ett strukturerat sätt att 

ta itu med arbetsuppgifter medförde det att övergången från arbete till studier och vice versa inte 

innebar någon särskilt stor förändring i den dagliga rutinen för familjen. Den största skillnaden 

var att lönen åter steg i utbyte mot en minskning av den frihet som studentlivet hade erbjudit 

henne. 

 

Linda trodde aldrig att hon skulle sluta som den stereotypa psykologen med sitt hummande och 

kliande på hakan, och det gjorde hon inte heller. Det är snarare andras föreställningar som Linda 

får hantera i vardagen, men det är något hon ger intrycket av att kunna klara av utan problem. 

Det ligger en balanserad stolthet i hennes röst när hon talar om hur hon står för vem hon är och 

vad hon kan. Som psykolog på sin arbetsplats är Linda representant för en av flera professioner 

och hon står tryggt i sin, enligt henne själv bland annat tack vare den kurs kring professioner hon 

läste under sin åttonde termin på utbildningen. 

 

Retrospektivt upplever Linda sig ha blivit väl förberedd inför sitt arbete. Hon visste tidigt vad 

hon ville arbeta med och kunde därmed även styra sin utbildning åt det hållet. Denna fokus till 

trots höjer Linda generalistaspekten av psykologutbildningen som något mycket positivt, då det 

ger en bredd utifrån vilken hon sedan med hjälp av litteratur och kollegor kan fördjupa sig ifrån 

när det behovet uppstår. Här kommer PBL upp igen och känslan av att kunna stå framför 

hyllorna med psykologilitteratur i en stor bokaffär är något stärkande, då hon där kan se hur 

många böcker hon trots allt har haft i sina händer under utbildningens fem år. Utöver PBL så är 

basperspektivet något Linda lyfter som en av Linköpings psykologutbildnings styrkor. Att kunna 
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möta det behov som finns på arbetsplatsen, oavsett om det nu är mer psykodynamiskt eller 

kognitivt, är en tillgång som inte alla psykologer får med sig från sin utbildning tror Linda. 

 

Det finns inte mycket som Linda ångrar med sin utbildningstid. Hon var inte särskilt aktiv inom 

studentföreningen Stimulus, den biten hade hon klarat av under sina ekonomistudier och nu 

fanns det som var viktigare för henne. Det är dock något hon lyfter som en tillgång att ha med sig 

från utbildningen. Det nätverk Linda påbörjade redan under ekonomistudierna har utvecklats och 

finns fortfarande kvar som en resurs i hennes arbetsliv. 

 

När vi avrundar samtalet efter ungefär en timme är det totalt sett en mycket positiv bild som har 

framträtt, en bild av en utbildning med potential. 

 

”Klara” 
 
Klaras intresse för psykologi väcktes vid 19 års ålder då hon läste en kurs i psykologi på 

gymnasiet. Efter en tid utomlands ville hon se hur hon kunde gå vidare för att börja jobba inom 

ämnet och tyckte då att Psykologprogrammet verkade vara en gedigen och lång utbildning som 

resulterade i en variation i arbetsmöjligheter. Efter fyra år av att målmedvetet söka till 

programmet och samtidigt läsa upp sina betyg kom hon in via intervjuintaget. Klara hade inför 

utbildningen tagit reda på mycket information, både om yrket och utbildningen och hon såg fram 

emot en utbildning som skulle ge en bredd i användningsområden, oavsett på vilken arbetsplats 

man tillslut hamnar. Att studieformen inte var så styrd, utan att det problembaserade lärandet 

skulle ge en frihet i att söka information var också något Klara såg som en fördel. Några speciella 

farhågor inför utbildningen hade Klara inte då hon under tiden hon sökte till 

Psykologprogrammet gick en annan kurs för att se om hon kunde hantera studier på 

universitetsnivå. Att den kursen också var vid samma universitetsområde gjorde att Klara ansåg 

sig ha en god bild av studiemiljön, samt att hon redan kände flera av lärarna som hon sen skulle 

möta.  

 

Under sin andra termin på utbildningen blev Klara gravid, något hon anser hjälpte henne i 

studiesituationen. Hon beskriver att det innan graviditeten var väldigt viktigt för henne att hon 

var duktig, men när hon blev gravid var hon tvungen att ta det lugnare och prioritera ordentligt. 

Hon lät bli att stressa upp sig inför tentor och liknande till skillnad från en del studiekamrater 

som blev sönderstressade och sov dåligt. När hon kom tillbaka efter sin mammaledighet var 

hennes studiemotivation på topp, men hon säger att hon fick en bra balans och att det var skönt 
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att kunna släppa studierna när hon kom hem till sin son. Att studera enligt PBL trivdes Klara 

verkligen med, hon tyckte mycket om basgrupperna och de stimulerande diskussioner som var 

där, något som Klara anser hjälpte till att hålla studiemotivationen uppe. Hon tycker också att 

PBL-sättet att lära är väldigt verklighetstroget, för i yrkeslivet finns det inga givna sidor i böcker 

utan där gäller det att leta sig fram efter information. Klara beskriver sig själv som en person som 

blir väldigt uppslukad av det hon håller på med just i stunden och därför tyckte hon alltid att den 

kursen hon läste just för tillfället, var den som var mest intressant. Men hon säger att hon nu i 

efterhand förstår att hon fastnade speciellt för neuropsykologi, neurobiologi och forensisk 

rättspsykiatri. Klara tror att detta beror mycket på de föreläsare som var inom dessa områden, att 

deras intresse och engagemang smittar av sig under föreläsningarna.  

 

Klara berättar vidare att de förväntningarna hon hade på utbildningen i stort sett införlivades.  

Hon säger att hon till en början kunde tycka att fem år var en lång tid, men att hon sen förstod 

att det är så mycket som man ska lära sig, så den tiden behövs verkligen. Klara säger att tiden hon 

fick att växa in i den psykoterapeutiska rollen, egenterapin och allt det som händer vid sidan av 

skolan, som att bli mamma, blev ett lärande på många olika plan. Klara hade dock förväntat sig 

att det skulle bli mer praktik än vad utbildningen erbjöd, samt att fler yrkesverksamma skulle 

komma och berätta mer om hur de jobbade. Klara tycker att man kanske tappar lite då många av 

föreläsarna var akademiker ifrån universitetet som håller på med sin forskning, men som kanske 

inte varit ute i yrkeslivet på många år. Klara berättar att det märktes att psykologprogrammet 

ändå fortfarande var ganska nytt när hon studerade, det blev ofta omkastningar i teman och 

kurser från en termin till en annan, något hon anser gav upphov till onödig stress. Klara menar 

att det inte räcker att lärarna har stort engagemang och kunnande om inte själva programmet 

fungerar som det ska. Det Klara och hennes kurskamrater lärde sig av detta var att protestera 

högt och driva igenom saker själva, om man inte säger ifrån så får man helt enkelt stå ut menar 

Klara. Klara tycker att det inom psykiatrin är mycket som relaterar till missbruk, men att detta var 

något hon själv fick läsa in sig på efter utbildningen, och hon efterlyser större fokus på detta 

område. Hon skulle också önska att hon under utbildningen fick större möjlighet till föreläsningar 

av människor med olika diagnoser, för att få se fler utav de nyanser som böckerna inte lyckas 

fånga.  Annars säger Klara att hon tyckte att det var bra fokus på den terapeutiska rollen och att 

hon fort kunde använda detta förhållningssätt i olika möten när hon började arbeta.  Hon tycker 

också att man under utbildningen fick träna på psykologrollen och att hennes personliga 

utveckling under utbildningens fem år gör att hon idag vet vad hon kan och inte kan, att hon inte 

tvekar att ta sig an utmaningar på arbetet då hon vet att hon kan lära sig det hon inte redan vet.  
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Det tog tre månader för Klara att få sin PTP, men då lyckades hon få en plats där hon allra helst 

önskade. Hon berättar att hon trivdes väldigt bra redan första dagen och att hon fortfarande efter 

nästan 2,5 år åker till jobbet med ett leende. Övergången från student till yrkesverksam var lite 

nervös, men gick väldigt bra. Hon säger att hon nog inte tidigare förstått vilken status 

psykologyrket har bland andra yrkeskategorier. Att hon inte var riktigt beredd på det ansvar hon 

skulle få av äldre kollegor i andra yrkeskategorier, hon tror att det nog mer beror på den status 

psykologyrket har än på henne som person. Klara anser sig ha god användning för det hon lärde 

sig vid Linköpings universitet men tycker att det är svårt att jämföra de olika utbildningsorterna, 

utan säger att det nog mer handlar om de enskilda individernas nyfikenhet och kompetens. Om 

Klara skulle ha gjort något annorlunda under utbildningen säger hon att hon skulle ha lärt sig att 

fatta sig kort, träna på att ta fram det som är viktigt när man skriver utlåtande och liknande.  

 

Klara avslutar med att säga att det var kul att hon blev kontaktad för den här utvärderingen, då 

hon inte tänkt på utbildningen på länge. Hon säger att hon under studietiden var helt uppslukad 

av utbildningen, men att hon nu har släppt det och gått vidare. Det tycker jag känns fint, när hon 

pratar får jag en bild av utbildningen som en trygg bas att utgå ifrån, men som också vet när det 

är dags att släppa taget och låta sin student pröva sina vingar i verkligheten. 

 

”Rickard” 
 
Rickard gick ut psykologprogrammet bland de senare av de intervjuade. Han berättar att han varit 

intresserad av psykologi sedan 19-20-årsåldern, och velat arbeta med människor och omvårdnad. 

Rickard hade ingen tydlig bild av vad yrket skulle innebära, däremot var han intresserad av terapi 

och hade läst böcker i populärpsykologi och fristående kurser i psykologi på universitetet. Han 

ville även i arbetet få utveckla sig själv, arbeta med sig själv som verktyg, och valde därför 

psykologyrket. Anledningen till att han valde Linköpings universitet var helt enkelt att det var där 

han kom in, via intervju. Betygen räckte inte till någon annanstans. Han hade inga farhågor inför 

studierna eller yrkesvalet, däremot hade han förväntningar på att utbildningen skulle vara en hjälp 

för honom att bli en bra psykolog.  

 

Rickard var mest intresserad av det kliniska blocket och arbetet där, vilket han upplever som 

anledningen till att han läste till psykolog. Här infriades hans förväntningar. Dessutom 

intresserade han sig för grupprocesser och gruppdynamik. Basgrupperna var till hjälp i det 

området, han kunde tillämpa läsningen på det han själv erfarit i grupp. Den erfarenheten av 

grupper har även varit till hjälp efter utbildningen.  
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Rickard menar att PBL-läsningen på ett sätt var en nackdel eftersom den gjorde att han inte 

kunde tillgodoräkna sig tidigare kurser. Samtidigt ser han fördelen med studiemetoden eftersom 

han hade kunskaper innan, han kunde koncentrera sig på det som var intressant och uppskattade 

valfriheten när det gäller litteratur. Han ser PBL-metoden som en av programmets styrkor, 

eftersom man som student inte bara matas med information, utan fokus ligger på den egna 

inlärningsprocessen och man får ta eget ansvar över det. Metoden gjorde även att man fick öva 

att bolla personliga åsikter med andra vilket underlättade att informationen assimilerades. Rickard 

betonar vikten av att kunskapen gjorts till ens egen i mötet med klienter och andra professioner, 

så att det inte bara blir presenterande av information utan förmedlas på ett bra sätt. Här har PBL 

varit en hjälp att integrera kunskapen.  

 

Rickard kan inte ange några svagheter med programmet. Han menar att inga kunskaper han fått 

med sig därifrån är onödiga, även om han inte får användning av allt. Och att han måste läsa till 

kunskaper i efterhand ser han som naturligt eftersom programmet är en generalistutbildning. Det 

han däremot saknar är en starkare koppling till yrkesvärlden under utbildningen. Han upplever att 

det han läste inte var förankrat i den praktiska världen. Där skulle utbildningen kunna ta in mer 

externa föreläsare, menar Rickard, inte bara för att berätta om exempelvis 

personlighetsstörningar, utan om hur det dagliga praktiska arbetet går till. Rickard tycker att 

glappet för dem som kommer ut är stort. Inte ur en teoretisk aspekt utan en praktisk: att 

samarbeta med olika yrkesgrupper och hantera sin roll och position som psykolog.  

 

En sak som Rickard har att anmärka på basperspektivet är att det inte tillämpas fullt ut. I 

klientarbetet körde handledare sina egna inriktningar och han menar att det borde antingen 

ändras så att basperspektivet följs helt och hållet, eller så skulle utbildningen upphöra att utgå 

ifrån ett basperspektiv och istället låta studenterna välja inriktning. I övrigt anser Rickard att 

basperspektivet är bra och att man inte bör välja och rikta in sig när man ännu är på studienivån.  

 

Rickard menar att det är svårt att säga hur utbildningen påverkat hans egen utveckling. 

Egenterapin har varit betydelsefull och han har lärt sig efterhand att skapa bättre strukturer och 

utveckla sitt skrivande. Men dessutom har saker utanför programmet haft stor betydelse, som att 

han träffade en tjej och fick barn.  

 

I övergången till yrkeslivet märkte Rickard att de kunskaper han fått med sig inte är 

allmänkunskap, att han under studierna lärt sig mycket och fått specialkompetens. Detta skapade 
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en trygghet i den egna förmågan, men innebar även att han är tvungen att övertyga människor 

som utgår ifrån andra inriktningar, inte minst medicinsk/biologiskt. Med dessa blir det lätt 

polarisering och maktkamp. Då är det viktigt menar Rickard att ha på fötterna, att kunna ange 

forskning och ha inblick i forskningsmetodik.  

 

Bilden av psykologyrket har breddats, från att ha setts som att uppgifterna skulle bestå av 

behandling och handledning till att se att det är så mycket mer: kontakter med andra professioner 

i team, samordning av insatser, handledningar, datamanualsråd, kontakter med skola, 

journalskrivning, administration, utbildning med mera. En skillnad han ser mellan att vara student 

och yrkesverksam är att det inte längre finns lika mycket utrymme för reflektion – i 

”verkligheten” efterfrågar folk ofta konkreta råd och tips. Han menar att det är bra att kunna 

arbeta med sokratiska frågor, men det finns inte alltid utrymme för det i en snabb kontakt. Detta 

kände Rickard sig inte bekväm med i början utifrån det synsätt han fått med sig från 

utbildningen, men har fått utveckla denna förmåga. Han kopplar denna färdighet till tryggheten i 

yrkesrollen, han ser att man som psykolog har expertkunskap och något att erbjuda. 

 

Rickard tycker att det inte går att svara på frågan om hur utbildningen står sig i jämförelse med 

andra. De psykologer han arbetar med från andra utbildningar har arbetat längre tid och har 

därmed naturligt mer kunskap och erfarenhet, vilket gör det svårt att avgöra vilken betydelse 

universitetet haft. På frågan om vad han hade velat göra annorlunda under utbildningen menar 

Rickard att man alltid önskar att man hade läst mer. Han hade också hoppats på att utbildningen 

skulle vara av mer emotionell karaktär, att han under utbildningen skulle få utrymme att arbeta 

med emotionalitet och grupprocesser.   

 

Till slut säger Rickard att han såhär i efterhand trots den kritiska hållning han tränats i under 

utbildningen inte har mycket kritik att ge – han är nöjd med vad han fått därifrån. 

 

”Lisa” 
 
Lisa, nu 32, var 20 år gammal och hade nyligen gått ut gymnasiet när hon påbörjade 

psykologprogrammet. Det var intresset för psykologi som fick henne att välja 

psykologutbildningen, och hon valde Linköping som studieort för att hon ville fortsätta att bo 

nära sin pojkvän. Lisa hade inga specifika förväntningar på psykologutbildningen i sig, men 

upplevde ämnet psykologi som fascinerande och spännande. Den farhåga Lisa kände rörde den 

betoning på grupparbeten som finns på psykologprogrammet, och huruvida denna skulle bli 
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svårhanterlig för henne. Hennes specialintresse inför, och under utbildningen, var 

neuropsykologi. Lisa gick under utbildningen i två olika klasser eftersom hon tog ett 

studieuppehåll på ett år. 

 

PBL  möjligheter och begränsningar. ”Den här frågan ska ni svara på. Här är biblioteket.” 

Lisa ingick i en av de första klasserna på utbildningen, vilken då fortfarande var under 

utprövning. Studenterna var engagerade och det pågick livliga diskussioner. Lisa upplevde att folk 

vågade pröva nya saker och att det fanns utrymme för kreativitet både hos lärare och hos 

studenter. Lisa beskriver dock att vissa lärare bättre än andra förstod vad PBL innebar. Hon 

uppskattade verkligen de lärare som vågade utnyttja PBL-metodiken för att pröva nya 

pedagogiska grepp och skapa roliga tentor. Hon upplevde det dock samtidigt som problematiskt 

att hantera de lösa ramar och krav på självständighet som PBL kräver, då hon inte upplevde sig 

vara tillräckligt mogen för det. Lisa upplevde att utbildningen inte innehöll ramar och 

avgränsningar för läsandet. Hon beskriver att hon läste hur mycket som helst och hur djupt som 

helst, och uttrycker att hon under utbildningen hade gott om utrymme att göra saker för jobbiga 

för sig. Hon påpekar vidare att hon nu kan se att det handlade om förmågan att skilja på vad som 

bör vara eget ansvar från vad som bör vara utbildningens ansvar, när det gäller att sätta gränser 

för arbetet. Lisa menar att hon som student till stor del hade ett eget ansvar för att sätta gränser 

för arbetet, även om det var svårt för henne. Ytterligare en aspekt som Lisa kan se när hon idag 

tittar tillbaka på utbildningen är att hon trodde att det bara var i Linköping som studenterna 

kunde påverka sin utbildning, vilket hon idag vet inte stämmer. Lisa beskriver att hon i sitt 

yrkesliv som psykolog har haft stor hjälp av att ha tillägnat sig PBL-metodiken. Hon säger att den 

kan användas till det mesta och lyfter fram förmågan att samarbeta och att lösa problem som 

exempel på vad hon fått med sig från PBL ut i yrkeslivet. 

 

 Normer,  konflikter  och  meningsskiljaktigheter. ”Det var en ganska stor 

konflikt, det var just när dom här strömningarna med kognitiv terapi just kommit […] och klassen innan och 

några i vår klass drev ju den här frågan väldigt hårt med kognitiv handledning och det var väldigt mycket 

konflikter.” Lisa beskriver hur hon och hennes medstuderande som nyblivna psykologstudenter 

fick höra att de inte var de bäst lämpade, utan de minst olämpliga, för yrket. Hon jämför detta 

med hur en vän till henne samtidigt, vid Chalmers tekniska högskola, fick höra att 

Chalmersstudenterna var de bästa i Sverige, att de var utvalda. Vad hon vill belysa med detta 

exempel är att hon anser att psykologkåren är mycket självgranskande, och att psykologer ofta är 

mycket hårda mot sig själva och sina kollegor istället för att vara mer bekräftande. Lisa berättar 
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vidare att hon hade svårt att uttrycka att hon gick på psykologprogrammet för att i framtiden 

kunna hjälpa människor, vilket hon säger sågs som fult att säga högt.  

 

Det fanns i den första klassen Lisa gick i en konflikt rörande specifika teoretiska strömningar 

vilken påverkade henne negativt. Dessa konflikter var mellan ledningen och de studenter som 

drev frågan om kognitiv terapi och psykoterapihandledning. Denna fråga påverkade enligt Lisa 

hela klassen och studenter upplevde att de hamnade i kläm. Hon beskriver att hon själv var 

neutral i frågan men upplevde att konflikterna medförde en negativ stämning i klassen.  

 

 Bilder av psykologen. ”Det var en tjej, jag hade just träffat henne och var tvungen att gå 

på toaletten och så hör jag hur det knackar på dörren och det är då hon som har kommit tillbaka för att tiden 

inte passade, och där sitter jag: Nej, nej, nej jag har psykodynamisk inriktning!” Lisa upplevde inga problem 

med att gå från att vara student till att vara yrkesverksam psykolog. Hon beskriver dock att 

hennes bild av en psykolog är mer avslappnad idag. Hon har insett att utbildningen inte kan 

förbereda en för alla typer av situationer. Under utbildningen fanns det mer tid att fördjupa sig i 

teori än vad det gör inom den praktiska verksamheten. Den tvärsäkerhet hon upplevde att hon 

hade under utbildningen är borta och hon har blivit mer flexibel och bättre på att hitta nya vägar 

under sin tid som yrkesverksam. Vidare beskriver Lisa att hon upplever att det under 

utbildningen talas för lite om att varje psykolog kommer att göra misstag. Oavsett förberedelser 

så uppstår misstag som måste ställas till rätta så gott det går. Det finns ingen psykolog som aldrig 

skadar eller sårar någon, säger Lisa. 

 

”Hannes” 
 
Lite var det slumpen, som enligt Hannes gjorde att han började läsa till just psykolog och just i 

Linköping. Från början var det språkvetenskap som lockade, och Linköping blev det av den enkla 

anledningen att det var där Hannes fick en bostad. Efter en tid av studier i bland annat språk och 

pedagogik upptäckte Hannes att det fanns intervjuintag till psykologprogrammet, vilket lockade 

honom att söka eftersom det då var möjligt att bli antagen utan skyhöga betyg. Psykologiämnena 

verkade intressanta, men även möjligheten att få läsa en hel utbildning med ett mål upplevdes av 

Hannes, efter många strökurser, som givande. Hannes upplever idag att han innan utbildningen 

hade en ganska traditionell bild av vad en psykolog är och arbetar med, men att han nog inte 

riktigt visste vad utbildning skulle leda till. Han minns inga direkta förväntningar eller farhågor, 

förutom en svag rädsla att bli bedömd som olämplig till psykolog. 
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Hannes spontana åsikt angående PBL på psykologprogrammet är att introduktionen till 

metodiken borde ha varit mycket mer omfattande. Han upplevde i början av utbildningen att 

tanken med PBL var mycket otydlig och att detta gick ut över ämneskunskaperna. Hannes önskar 

att metodiken hade förankrats bättre hos studenterna för att undvika den vilsenhet som han, och 

många med honom, upplevde. Det var enligt Hannes till exempel otydligt vilken roll handledaren 

skulle ha, samt huruvida lärare borde lämna ut litteraturtips. Hannes upplevde att lärarna ibland 

var rädda för att ge sin egen syn på PBL vilket på ett sätt bidrog till vilsenheten. Han upplevde 

även att man från utbildningens håll tenderade att förklara studenternas vilsenhet med PBL-

processer, när det egentligen enligt Hannes kanske handlade om att de inte fått tillräckligt med 

information om metodiken. Hannes inställning till PBL som metodik är dock mycket positiv. Det 

passar honom att få välja och vraka i litteratur och han upplever att det givit honom en förståelse 

för att psykologi inte är en fast kunskap som finns representerad i ett antal givna böcker. Hannes 

upplever även att PBL givit honom verktyg för exempelvis att arbeta i grupp och för att hantera 

ovisshet på exempelvis en ny arbetsplats. Vidare upplever Hannes att PBL gjort honom mer 

ansvarstagande och självgående. 

 

Förutom de åsikter som kretsar kring PBL har Hannes många andra tankar kring vad som under 

utbildningen varit positivt och negativt. En svaghet med utbildningen är enligt Hannes det starka 

fokus på vuxna som han upplever genomsyrade utbildningen. Hannes saknade mer inriktning 

mot barn, ungdomar, äldre, genus samt kulturella aspekter. Hannes hade även önskat mer 

neuropsykiatri, diagnostik samt att fler verksamma psykologer kom och berättade hur man 

arbetar på olika arbetsplatser. De olika blocken i utbildningen upplevdes inte speciellt integrerade 

utan det dröjde ända till termin 6 innan bitarna på nått sätt föll på plats och Hannes kunde se hur 

olika kurser hängde ihop. Vidare framkommer att Hannes upplever att programmet inte hade 

tillräckligt med uppföljning i situationer då det startats känsliga processer.  

 

Styrkor med utbildningen är enligt Hannes bland annat att det fanns många bra lärare och 

basgruppshandledare. Hannes uppskattade även alla de praktiska moment som förekom, 

framförallt praktikperioderna. Det faktum att man som student kastades ut på praktik redan i 

termin 3 tycker Hannes är mycket positivt och är dessutom något som stärker uppfattningen att 

man kan ta ansvar tidigt utan att behöva vara färdiglärd. Hannes nämner även att de levande 

vinjetter som ibland förekom var mycket givande. Vidare är Hannes mycket nöjd med steg 1-

utbildningen och den handledare han hade där. 
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Hannes tyckte att det kändes mycket bra att börja arbeta. Den bild han hade av psykologyrket 

innan han påbörjade utbildningen hade vid det här laget förändrats till att bestå av en större 

variation av arbetsområden och ett yrke däri man utvecklas hela tiden. Hannes rädsla för att bli 

bedömd att vara olämplig som psykolog försvann i samband med att bilden av vad en psykolog 

är breddades och avmystifierades. Hannes känner sig trygg med sin kunskap och känner att om 

han inte har kunskap om något så vet hur han ska skaffa den. Hannes upplever att han är glad att 

han under utbildningen aldrig fick det där ”kvittot” på en komplett kunskap inom ett område, 

utan idag tänker han att det kanske är en del av att vara psykolog att förstå att man faktiskt inte 

kan allt. I förhållande till arbetsgivare tänker Hannes att psykologer från Linköping, i jämförelse 

med psykologer från andra utbildningsorter, kanske står sig lite sämre då de inte är lika tydliga i 

sin inriktning. Hannes själv trivs dock med att hålla många perspektiv och tror att det är positivt 

att ha sökt av ett stort område.  

 

”Hanna” 
 Tankar inför utbildningen. Hanna upplever att hon inför utbildningen hade en 

naiv bild av psykologyrket som mestadels baserades på de erfarenheter hon hade av arbete inom 

organisationen Rädda Barnen via barnterapeuter. Ett arbete som delvis gick ut på att skaffa sig ett 

års arbetslivserfarenhet inför sökandet till psykologutbildningen. Hanna kom sedan in två år efter 

avslutad gymnasieutbildning. Hennes förväntningar på utbildningen utgick därför mycket ifrån 

vad hon i gymnasiet fått läsa i psykologi men farhågor fanns om att utbildningen skulle bli 

betydligt mer krävande. Yrkesvalet baserades på att psykologi var ”det roligaste ämnet i skolan” och 

kärleken är det som för Hanna just till Linköping för att påbörja sin karriär.  

 

 Tankar under utbildningen. Hannas första reaktion vid ämnet studietiden är 

att den är lång och att mycket hinner hända i livet under tiden. Mest intressant tycker Hanna att 

det kliniska blocket varit men hon upplever även att utbildningen gett mersmak för fler ämnen 

och framförallt insikt i hur mycket man kan göra som psykolog. PBL-arbetet upplever Hanna 

som givande men frustrerande då man gick miste om mycket kunskap i form av föreläsningar 

och på grund av det ständiga egna sökandet efter kunskap. Hur givande grupperna var berodde 

på vilken grupp man för tillfället tillhörde då vissa elever valde att glida med i grupparbeten. 

Framförallt upplever Hanna att hon fick lära sig att kompromissa och att ge utan att alltid få 

något tillbaka. Hanna poängterar dock att detta inte är unikt just för PBL utan för allt arbete som 

sker i grupp. Jämfört med studier på andra orter tror Hanna att utbildningen i Linköping blir mer 

vad man själv gör den till vilket kräver ett större ansvar av eleverna. Över lag tycker Hanna att 
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utbildningen blev betydligt bättre under den senare halvperioden då ett paradigmskifte mot mer 

evidensbasering ägde rum. Detta och de många kontakter som ges under utbildningen ses som 

den stora behållningen.  

 

 Tankar  efter  utbildningen. Glappet från att vara student till att bli 

yrkesverksam ser Hanna inte som så stort som alla talar om. Till svårigheterna i yrket hör att sätta 

gränser liksom i utbildningen. Bilden av vad man kan göra som psykolog har breddats även om 

Hanna idag fortfarande är mest intresserad av klinisk verksamhet men på området hjärnskador. 

Yrkeslivet påverkas i stor utsträckning av vilken roll man har på sin arbetsplats och hur stort 

inflytande som rollen medför. Hanna är nöjd med sin position förutom att lönen inte motsvarar 

det ansvar hon har. Överbelastningar i arbete kan vid tillfällen leda till att psykologer och andra 

yrkesverksamma får ta del av uppgifter som läkare har betalt för att utföra vilket kan vara 

frustrerande. Över lag tycker Hanna att utbildningen i Linköping möjligen har gett utrymme för 

reflektion och tillfällen att använda sig av alla typer av kunskaper och erfarenheter, men att dessa 

fördelar totalt inte överväger nackdelarna i form av missad kunskap. Som förberedelse inför 

yrkeslivet har detta gjort att Hanna fått veta ”lite om mycket” på bekostnad av de 

specialistkunskaper som hon fått skaffa sig på egen hand. Som en brasklapp lägger hon dock in 

att det kanske borde gå några år till efter utbildningen i syfte att få distans och att kunna se vad 

man fått med sig i efterhand. På frågan om vad Hanna själv hade velat göra annorlunda under 

utbildningen önskar hon inte hade förlitat sig så mycket på skolans auktoriteter utan tidigare sökt 

sig till personer och kunskap som hon själv var intresserad av. Vad universitetet kunnat göra 

annorlunda vore att erbjuda mer kontakt med HU och andra samarbetspartners i ”det verkliga 

livet”. Dessutom upplever Hanna att högre krav hade varit bra.  

 

”Lotta” 
 
Lotta, 36 år, jobbade och pluggade några år innan hon sökte till psykologutbildningen i 

Linköping. Hon kom först in i Umeå men valde att tacka nej till den platsen på grund av att hon 

inte ville flytta dit. Året därpå kom hon sedan in på psykologprogrammet i Linköping, vilket 

passade bättre med tanke på att det geografiskt låg lämpligare till för henne. Hon var 27 år när 

började på psykologprogrammet och hade då inga direkta förväntningar eller farhågor rörande 

utbildningen. Hon funderade heller inte så mycket över inriktning och hade inga särskilda 

intressen rörande utbildningen. 
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Konstigheter och bemötande. ”Vi blev behandlade illa helt enkelt av vissa lärare.” Redan 

tidigt på programmet upplevde Lotta utbildningen som turbulent och jobbig. Hon beskriver att 

det var ”konstigheter” som drabbade hennes kurs. Hon anser att hon och hennes kurskamrater 

blev behandlade som lite mindre vetande och utsatta för kränkande behandling, vilket upplevdes 

som mycket stressande för henne själv och många andra. Hon beskriver att hon förvånades över 

att vissa lärare, dock inte alla, betedde sig på ett sätt mot studenter som hon inte tyckte hörde 

hemma på psykologprogrammet. Lotta beskriver samtidigt utbildningen som mycket bra ur ett 

kunskapsperspektiv och säger att det fanns många kunniga lärare. Konstigheterna, som hon 

beskriver dem, låg på ett annat plan än det rent kunskapsmässiga och var inte ständigt 

förekommande utan varierade med de olika ämnesblocken och dess inbegripna lärare. 

 

Styrkor. ”Jag är inte uppstoppad med en massa kunskap, men jag tar reda på det jag inte kan helt 

enkelt.” Lotta beskriver att mycket av styrkan med Linköpings universitet ligger i 

självständigheten, vilket hon även anser vara en uppfattning hon delar med andra kursare. 

Ytterligare styrkor med utbildningen anser hon vara att studenterna tränas i att jobba i grupp, och 

hon poängterar att hon genom grupparbete lärt sig att hålla en röd tråd i samtal, identifiera vad 

ett samtal handlar om samt utvecklat sin förmåga att fånga upp vissa saker och korta ner andra. 

 

Hon beskriver även att den praktiska träning som gavs under utbildningen kring att genomföra 

utredningar, författa olika saker, utföra test och skriva utlåtanden bringat henne kunskaper hon 

haft stor nytta av i yrkeslivet. Hon utrycker även att utbildningen givit henne mycket kött på 

benen och att hon nu i efterhand kan säga att hon har en nyfikenhet, vilket hon tycker är en 

viktig egenskap för psykologer att ha. Vidare tycker hon att praktikperioderna under utbildningen 

avdramatiserade och underlättade övergången från student- till yrkesliv, så även om hon kände 

sig ”grön” när hon började arbeta som psykolog upplevde hon det främst som roligt och 

nervkittlande. 

 

Teorikrig och basperspektiv. ”Lägg ner de här teorikrigen!” Lotta berättar att det flera av 

hennes kurskamrater upplevde att det fanns för lite KBT-inriktning i utbildningen vilket de ansåg 

vara en brist. Lotta delar inte denna upplevelse med sina kurskamrater. Hon uppger istället att 

hon inte saknade någon specifik teoretisk inriktning utan kände sig fri att läsa vad hon själv ville 

och att hon såg basperspektivet som en möjlighet att tillägna sig en bredare kunskapsbas. Snarare 

såg hon kampen kring olika teoretiska inriktningar, det som hon kallar för teorikrig, som en 

svaghet under utbildningen. Denna uppfattning har sedan stärkts under yrkeslivet där hon anser 

att detta teoretiska krig inte finns, utan där olika kompetenser istället ses som en styrka, och 
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kollegor respekterar varandra och hjälps åt. Lotta vill snarare lyfta fram en ödmjukhet inför 

olikheter och de möjligheter som skapas genom att psykologer samarbetar och fokuserar på det 

gemensamma. Hon menar att det är viktigt att psykologer håller samman, att de värnar sitt 

utrymme i förhållande till andra yrkesgrupper och kämpar för sitt tolkningsföreträde i vissa 

frågor. Hon vill dessutom gärna att psykologer håller i flera behandlingsperspektiv och vill själv 

närma sig ett mer eklektiskt förhållningssätt. Sammanfattningsvis kan sägas att Lotta vill framföra 

att psykologutbildningen inte borde uppmuntra till teoretisk inriktning utan snarare främja en 

mer generell, bred och gemensam grund för psykologer att stå på. 

 

 

Diskussion 

Under intervjuerna beskrevs olika, och ibland direkt motsatta, upplevelser av tiden före, under 

och efter utbildningen. Nedan sammanställs och diskuteras olika aspekter som framkommit 

under samtalen med tidigare psykologstudenter vid Linköpings universitet.  

 

Tankar och känslor inför utbildningen 
 
Anledningarna till att de intervjuade valde psykologyrket var flera, vilket kan spegla hur det är 

möjligt att närma sig utbildningen från olika utgångspunkter. Exempelvis ville de utveckla sig 

själva, använda sig själva som ”redskap”, och arbeta med människor. Ett generellt intresse för 

psykologi nämndes av flera, och några hade redan i tonåren bestämt sig för att välja 

psykologyrket. Andra utvecklade intresset efter att ha arbetat eller studerat en tid innan. Några 

uttrycker att de hade en önskan att studera något som leder fram till ett yrke. Ett par av de 

intervjuade hade haft nära kontakt med en psykolog eller psykoterapeut tidigare, vilket medförde 

att de kände att psykologyrket skulle kunna passa dem.  

 

De intervjuade beskriver olika anledningar till valet av Linköping som utbildningsort. Några valde 

Linköping på grund av orten låg bra till geografiskt i förhållande till bostadsort eller familj. Andra 

valde aktivt Linköping på grund av PBL och någon var specifikt intresserad av grupp- och 

organisationsinriktningen som finns i Linköping. För ett par styrde slumpen valet, och för 

ytterligare några var intervjuintaget den enda möjligheten att komma in på en psykologutbildning 

då betygen inte räckte till. En bred bild av skälen att välja Linköping framkommer alltså under 
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intervjuerna och ger en mångfacetterad bild av orsakerna bakom valet av Linköping som 

utbildningsort. 

 

De intervjuade beskrev både förväntningar och farhågor de hade inför utbildningen. Några hade 

positiva förväntningar på PBL, medan andra trodde att det skulle bli svårt och krävande att arbeta 

utifrån den metodiken. Det fanns också hos några en förväntan om att utbildningen skulle 

förmedla en yrkesstolthet; att det arbete psykologer utför är betydelsefullt.  Ett par hoppades att 

utbildningen skulle bidra till personlig utveckling. Vissa hade inga konkreta förväntningar alls 

utan räknade med att utbildningen skulle göra dem till bra psykologer. Någon trodde att det 

skulle bli svårt att arbeta i grupp i den stora utsträckning som krävs, andra uttryckte farhågor 

inför att det skulle bli mycket att studera och att utbildningen var lång. Några var även rädda att 

under utbildningens gång bli bedömda som icke lämpliga att bli psykologer. Det 

intervjupersonerna beskriver skulle kunna gå att se som att det hos flertalet fanns blandade 

känslor inför utbildningen, och att flertalet ställde in sig på att utbildningen både skulle innehålla 

positiva och negativa aspekter. Återigen speglar svaren en spridning hos studenterna avseende 

tankar och känslor inför utbildningen. 

 

 

Tankar och känslor under utbildningen 
 
Det problembaserade lärandet som är centralt i Linköping fanns det många olika åsikter om. 

Någon menade att metodiken gav upphov till mycket stress, att det saknades organisatorisk 

struktur, och att den övergripande upplevelsen av PBL som arbetssätt var kaotisk. Ett par tyckte 

att det saknades stöd för den egna lärandeprocessen vilket resulterade i att de läste för mycket 

eller gjorde det svårare för sig själva än de hade behövt. Friheten i metodiken beskrevs som en 

nackdel av dem som upplevde svårigheter att själva skapa sammanhang mellan olika kunskaper 

och att strukturera läsningen. Utbildningen upplevdes inte heller hjälpa till att knyta samman 

kunskaperna från de olika blocken. En av de intervjuade menade att det hade varit bättre utan 

PBL eftersom arbetssättet skapar kunskapsluckor och efterfrågade därför en mer traditionell 

undervisning. Någon menade att metodiken har fler nackdelar än fördelar. Denne ansåg att teorin 

om PBL är god, men då den bygger på studentens engagemang och nyfikenhet fungerar den inte 

under en lång utbildningsperiod, eftersom det är svårt att vara motiverad i fem år. Andra ställde 

sig positiva till metodiken, men inte till hur den implementeras här på Linköpings universitet, och 

efterfrågar en mer gedigen introduktion till arbetssättet samt tydligare och mer stödjande 
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bemötande från lärare. Det fanns å andra sidan flera intervjuade som i hög grad uppskattade 

PBL. Någon menade att metoden gör en modigare och tränar studenter i självständigt tänkande 

och bidrar till en kontinuerlig lärandeprocess. Flera uppskattade också den stora friheten att själva 

söka den litteratur som var intressant, skapa sina egna strukturer, och ta ansvar för sitt eget 

lärande. Studenter som gick psykologprogrammet när det nyss hade startat berättade att vissa 

lärare verkligen kunde använda sig av PBL, medan andra inte hade samma förståelse för 

metodiken och därmed inte kunde föra den vidare till studenterna med bibehållen kvalitet. En 

iakttagelse som här kan göras är att det tycks som om förvirringen kring PBL var större under de 

år då utbildningen var nystartad vilket gjort att senare studenter på programmet är mer nöjda med 

användningen av PBL.  

 

När det kommer till området basgruppsarbete förmedlade de intervjuade två motsatta 

upplevelser. Den ena var övervägande positiv och innebar att gruppen var ett redskap för att 

förstå, assimilera och integrera kunskap. Dessutom framhölls att studenten lär sig mycket om 

grupper och samarbete genom att arbeta i så många olika gruppkonstellationer. Andra menade att 

gruppen inte skapade mervärde, och att det inte per automatik är så att lärandet blir större i grupp 

utan pekar på att det kan vara lätt att glida med gruppen utan att själv tillföra den något. Det 

framhölls också att arbete i grupp inte var något specifikt för psykologprogrammet utan 

förekommer i många olika sammanhang.  

 

Som en styrka med programmet angavs det så kallade basperspektivet. Flera intervjuade menade 

att det var mycket bra.  Som förklaring angavs att det var viktigt att ha en terapeutisk bredd 

eftersom det på flera platser bara finns en psykolog att tillgå. Att välja terapeutisk inriktning redan 

på psykologprogrammet menar en av de intervjuade är alldeles för tidigt, och anser att det är bra 

att få med sig lite av allt under grundutbildningen.  Det ses av flera som positivt att inte bli låst i 

ett arbetssätt utan att kunna anpassa sig efter klienters olika behov och kunna byta perspektiv 

efter situationen. En svaghet som framkom i intervjuerna angående generalistperspektivet är att 

det inte implementerades fullt ut på utbildningen, framför allt under handledningen i psykoterapi 

där handledare i stort utgår ifrån sina egna inriktningar. En person var extremt kritisk till 

basperspektivet och menade att det inte var beforskat. Ett par av de intervjuade berättade att det 

trots basperspektivet förekom teorikrig på utbildningen, vilket upplevdes som negativt. En annan 

negativ aspekt på basperspektivet ser några i att det är svårt att ange sin terapeutiska 

huvudinriktning för arbetsgivare, vilket betyder att det är svårt för dem att bedöma hur 

psykologen arbetar när det gäller psykoterapi. Men även här finns den motsatta åsikten att 

basperspektivet är en fördel då arbetsgivaren ser att psykologen kan integrera sina kunskaper och 
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har en bred förståelse. Basperspektivet bidrog även till att psykologerna hade känslan av att inte 

vara låst i ett fack utan har förmåga att göra vad som helst på arbetsplatsen. Upplevelsen av 

nyttan med basperspektivet är alltså mycket disparat med både starkt positiva och starkt negativa 

åsikter.  

 

Ett par av dem som intervjuades berättade att de vid utbildningens början kände sig utvalda och 

stolta över sitt yrkesval. Denna känsla av utvaldhet suddades dock bort under utbildningen, och 

de fick istället höra att de som psykologstudenter inte var de bästa, snarare de ”minst olämpliga”. 

En svaghet med utbildningen som omnämns i en intervju är att det inte finns någon 

kärnorganisation, och ingen sammanhållande yrkesstolthet bland de blivande psykologerna. 

Vidare sades att psykologer är dåliga på att lyfta varandra, och både bland verksamma psykologer 

och på utbildningen saknas i vissa fall en bekräftande inställning både till det egna och till andras 

arbete.  

      

Ett par av de tidigare studenterna talade om att det förekommit kränkningar på gruppnivå samt 

problem som studenterna upplevde vara svåra att tala om. Grupprocesser som var utelämnande 

för studenterna kunde startas från utbildningens håll. Dessa följdes sedan inte upp ordentligt från 

ansvariga. Likaså upplevdes de konflikter som förekom mellan vissa studenter och programmets 

ledning som besvärande av studenter som upplevde sig bli indirekt påverkade av dem.  

 

Som en styrka med programmet anges praktikperioderna. Någon säger att det är positivt att gå ut 

på praktik redan termin 3. Att tidigt prova på yrket skapade en känsla av det är möjligt att göra ett 

bra arbete trots att mycket återstår att lära. Sista praktiken, klientarbete samt examensarbete 

skapade enligt några en god förberedelse till yrkeslivet. Dessa ansåg även att alla praktiska 

moment och teststrimmor var goda förberedelser för yrkeslivet. En iakttagelse som kan göras 

utifrån de intervjuade är att de som haft fler praktiktillfällen är mer nöjda med kopplingen till 

verkligheten och övergången till den egna yrkesverksamheten.  

      

En svaghet med programmet ansågs vara bristen på förebilder.  Flera av de intervjuade menade 

att utbildningen tillhandahöll alltför få kopplingar till yrkesverksamheten som psykolog och till 

andra yrkeskategoriers arbete. Det efterfrågades fler verksamma psykologer på utbildningen som 

kunde tala om sin arbetssituation, samt fler personer med någon form av psykiatrisk diagnos som 

kunde berätta om hur det är att leva med någon form av specifik problematik.  Någon ansåg att 

utbildningen var för akademiskt präglad. Angående området testmetodik tyckte ett par att det var 

lagom mycket undervisning, medan andra tyckte detta område var för tunt. En iakttagelse som 
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här kan göras är att de intervjuade psykologerna som började när utbildningen var nyuppstartad 

ansåg att de fick tillräckliga testkunskaper medan de som började senare kände att de fick 

bristfälligt med testmetodik. En person menade att det var alldeles för lite fokus på barn och 

ungdomar samt tryckte mycket på att det saknades perspektiv rörande genus, kultur och äldre. 

 

De intervjuade berättar vidare att utbildningen bidrog till deras utveckling genom att den hjälpte 

dem att hitta ett professionellt förhållningssätt. Egenterapin anges också av flera som 

betydelsefull. Ett par sade att det var svårt skilja ut inverkan av livet utanför universitetet från den 

utveckling som utbildningen bidragit till. Ändrade familjeomständigheter eller 

boendeförhållanden bidrog också till att ändra livets prioriteringar under utbildningens gång.  

 

Tankar och känslor efter utbildningen  
 
De flesta av intervjupersonerna upplevde inte att det var något problem att gå från att vara 

student till att bli yrkesverksam psykolog. Ett par talade dock om ett slags glapp mellan 

utbildning och yrkesliv eftersom de upplevde att det var skilda förhållningssätt som 

karaktäriserade de båda. Yrkeslivet upplevdes inte initiera reflektion och teoretisk diskussion i lika 

hög grad som utbildningen gjort, utan där var det mer konkreta råd och praktisk kunskap som 

efterfrågades. PTP-perioden beskrivs av ett par av de intervjuade som ett mellansteg mellan 

student- och yrkesliv eftersom denna period uppmuntrade till ett fördjupat utforskande av 

psykologyrket med tydligt stöd av handledare. Ett par studenter pekar också på att PBL som 

metodik genererar en syn på lärandet som något kontinuerligt, vilket skulle kunna tänkas bidra till 

att yrkeslivet ses som en ny plattform för ytterligare lärande. Det skulle kunna vara så att PBL-

studenter på psykologprogrammet i någon mån har relativt lätt att gå från student- till yrkesliv då 

de under utbildningen tränas i att befinna sig i olika situationer där de självständigt behöver 

inhämta ny kunskap för att kunna hantera en uppgift, något som de sedan kan implementera i sitt 

yrkesliv. 

 

Under intervjuerna framkommer vikten av att som nyutbildad psykolog kunna stå upp för sin 

kompetens i mötet med andra professioner. Detta är något som flera av de intervjuade tycker att 

de fått träna sig i under utbildningen. Stolthet över att vara psykolog framhålls också i något fall, 

vilken ses som ett stöd i samarbetet med andra yrkesgrupper. Flera intervjupersoner pekar dock 

på att aspekter av yrkesstolthet och yrkesidentitet är något som skulle behöva förmedlas till 

studenterna under utbildningen i allt högre grad än de upplever att det gjordes under deras 

utbildningstid. Det framkommer också i en intervju att det under utbildningen borde talas mer 



 

62 
 

om att varje psykolog kommer att begå misstag i sitt yrkesliv. Trots att utbildningen stimulerar till 

eftertanke tycks det alltså finnas ämnen som är väsentliga att diskutera, men som riskerar att 

hamna i skymundan. Ett förslag från tidigare studenter är att frågor om psykologprofessionen, 

närliggande professioner och psykologarbetet kunna diskuteras under hela utbildningen, och 

gärna redan under början av den. 

 

I efterhand upplever psykologerna att tiden som PBL-student har inneburit olika saker för dem. 

Flera intervjupersoner beskriver ett antal fördelar de har av PBL i sitt nuvarande yrkesliv. Det 

talas bland annat om att PBL gör psykologen till en bättre problemlösare. Likaså nämns att PBL 

generar en självständighet samt en förmåga att perspektivisera och att kunna hålla en röd tråd. 

Den träning på att arbeta i grupp som ges under utbildningen ses också i flera fall som en stor 

tillgång i arbetslivet. Någon beskriver PBL som både negativt och positivt i den bemärkelsen att 

det är en god metodik om studenten kan sätta sin kunskap i ett sammanhang och få en överblick 

över den. Denna person uttrycker att det i efterhand blivit tydligt att det gäller att skapa sig det 

här sammanhanget på egen hand, eftersom utbildningen inte stöttar studenten i att koppla 

samman och integrera all kunskap. Ytterligare en fråga som framkommer under intervjuerna är 

huruvida PBL skapar en kunskapsbas som är densamma för alla studenter, och om en sådan är 

önskvärd. Någon uttrycker att PBL bidrar till att studenterna riskerar att få otillräckliga 

grundkunskaper och genererar en stor spridning i kunskapsnivå mellan studenterna. Andra före 

detta studenter poängterar att det viktiga inte är att ha intakta faktakunskaper, utan att veta hur 

det är möjligt att ta reda på saker och att vara nyfiken på att lära sig mer. Det skulle således kunna 

vara en fråga om olika syn på kunskap hos studenterna, där frågan blir om det är önskvärt att ha 

med sig så mycket teoretisk kunskap som möjligt eller om den verkliga kunskapen utgörs av en 

förmåga att vilja och kunna tillägna sig ny kunskap kontinuerligt. Medan någon student hade velat 

ha med sig mer grundliga faktakunskaper i vissa ämnen ut i yrkeslivet, tycker flertalet att det är 

skönt att veta att det inte går att bli fullärd och att tryggheten som psykolog inte ligger i att ha ett 

kvitto på att man kan alla fakta, eller ”kan allt” som någon uttrycker det. 

 

Flera av de intervjuade beskriver att deras bild av psykologen idag är mindre naiv och mer 

realistisk än den var under studenttiden. Det framkommer också att bilden blivit mer avslappnad. 

Någon uttrycker att tvärsäkerheten under studenttiden i yrkeslivet ersatts av en större ödmjukhet, 

medan någon beskriver förloppet som det motsatta. Någon beskriver hur osäkerheten från 

utbildningen går över i en trygghet i det yrkesverksamma livet. Bilden av att psykologkåren är 

splittrad framkommer också och frågan uppkommer huruvida psykologer skulle arbeta mer på att 
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försöka ena psykologkåren, och framställa psykologyrket som något som står sig starkt i 

förhållande till andra professioner som exempelvis läkare 

 

På frågan om vad de intervjuade önskar att de hade gjort annorlunda ges lite olika svar. Någon 

uttryckte att det hade varit bra att skapa sig en bättre struktur i läsandet medan någon annan 

skulle ha velat läsa mer. Någon hade velat vara mer aktiv i Stimulus och även velat bygga upp 

och/eller varit delaktig i andra nätverk. Några av de intervjuade beskriver att de hade velat nyttja 

friheten som PBL-student annorlunda för att göra det enklare för sig att sovra bland information 

och skapa sig sammanhang av kunskapen. Någon uttrycker att det hade varit fruktbart att inte 

lyssna så mycket på auktoriteter, utan mer på sig själv och följa sitt intresse. Någon annan 

beskriver att det hade varit lättare att veta hur PBL skulle kunna användas idag och att det i 

efterhand går att se hur det hade gått att göra saker annorlunda. Någon uttrycker att hon eller han 

skulle ha varit mer tacksam över utbildningen och dess möjligheter om utbildningen pågick här 

och nu. Således kan de flesta studenter i efterhand se vad de skulle ha kunnat göra annorlunda 

under utbildningen. Det kan spekuleras i huruvida studenterna hade kunnat få stöd i att göra 

vissa saker annorlunda redan under utbildningen, eller om de insikter de tidigare studenterna gjort 

är sådana som kommer först då en utbildning är avslutad och kan ses tillbaka på, och reflekteras 

över. 

 

Hur de intervjuade upplever sin utbildning i dag varierar också. Några är mycket nöjda eller 

nöjda, någon annan beskriver det som att det känns ok eller ”sådär”, medan någon annan länge 

upplevde negativa känslor inför utbildningen efter att den var avslutad, mest för att PBL 

förhindrat kunskapsinhämtningen, och att det tog ett par år innan det kändes som att 

utbildningen ändå varit ok. Någon uttrycker också att det var förskräckligt med de kränkningar 

som förekom. Ett par av de intervjuade säger också att de meningsskiljaktigheter, teorikonflikter 

och konflikter på institutionen är något de fortfarande upplever vara en mycket negativ del av 

utbildningen. Således tycks det vara skilda bilder de intervjuade har av sin utbildning i efterhand 

vilket skulle kunna spegla individernas olikheter, men kanske också att de har läst ett föränderligt 

psykologprogram vid olika tidpunkter och att detta skulle kunna ha lett till att de har mycket olika 

upplevelser av programmet. Olika berättelser speglar olika delar av utbildningen vid olika 

tidpunkter. De som deltagit i intervjuerna beskriver en utbildning där det stundom blåst mycket 

hårt och stundom hägrat ett relativt lugn.  
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Appendix 

Bilaga A 
 

Intervjuguide 
  

Innan utbildningen 
 
Berätta om tiden från det att du bestämde dig för att bli psykolog tills dess att du kom in 
på utbildningen. 
 
• Vilka förväntningar hade du på utbildningen? 
• Vilka farhågor fanns? 
• Varför blev det just i Linköping? 
• Varför psykolog? 
 

Under utbildningen 
 

Berätta om din studietid på psykologprogrammet? 
 

• Vad blev du mest intresserad av i utbildningen? 
• Vilken var din inställning till PBL? 
• Stämde dina farhågor och förväntningar? 
• Styrkor och svagheter med utbildningen? 
• Hur ser du på din egen utveckling ut under utbildningen? 

 
Efter utbildningen 

 
Berätta om tiden efter examen. (från PTP) 
 

• Hur kändes det att gå från student till yrkesverksam? 
• Hur har din bild av psykologyrket förändrats från utbildningstiden fram tills idag? 
• Hur tycker du att din utbildning står sig i jämförelse med psykologer som läst vid 

andra utbildningsorter?  
• På vilket sätt/hur har utbildningen förberett dig för yrkeslivet? 
• Hur upplever du din psykologutbildning idag? Hur har den bilden förändrats? 
• Vad önskar du att du gjort annorlunda under utbildningen? 

 
Förslag till intro:  
 
Jag skulle vilja att vi pratade lite om hur du ser på din utbildning och vad du tycker att du fått 
med dig. Därför vill jag ställa några frågor till dig både om vad du tänkte inför utbildningen, 
under utbildningen och hur du ser på utbildningen nu i efterhand. 
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