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Sammanfattning 
 
En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer av 12 respondenter, varav sex nuvarande 
och sex utexaminerade studenter på en PA-utbildning. Syftet med denna studie var att 
undersöka nuvarande och utexaminerade PA-studenters upplevelse av sin egen förmåga att 
hantera olika arbetsrelaterade uppgifter. Detta gjordes med hjälp av teorierna Work Self-
efficay och Self-efficacy. Man undersökte också om det har skett någon förändring sedan 
respondenterna påbörjade sina studier eller arbeten. Med hjälp av Work self-efficacy 
inventorys (WS-Ei) förbestämda skalor undersöktes en rad olika upplevelser av teman 
såsom effektiv inlärning, arbetsuppgifter, problemlösning, stress/tidpress, team/grupp, 
rolluppfyllning, mål/resultat och regler/företagskultur. Ur empirin växte det sedan fram 
kategorier såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, självkännedom, personlighet och 
stöd/feedback. Dessa kategorier ansågs vara avgörande för nuvarande och utexaminerade 
studenters upplevelser av sin WSE. De var även samma kategorier som ansågs vara orsaken 
till varför respondenterna upplevde en förändring sedan de börjat studera/arbeta.  
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Inledning 
 

Utgångspunkten för denna studie är att undersöka hur nuvarande och utexaminerade 
PA-studenter upplever sin egen WSE. Genom att använda oss av teorierna Self-efficacy och 
Work self-efficacy samt tidigare forskning som berör dessa teorier vill vi undersöka om 
nuvarande och utexaminerade PA-studenters upplevelse av sin egen WSE har förändrats 
sedan de började studera eller arbeta. I så fall, vill vi även undersöka vilka orsaker det kan 
finnas för denna förändring. Vi vill även undersöka om det finns några skillnader mellan 
dessa två grupper. Den tidigare forskning som undersökt WSE är av kvantitativ ansats, där 
av väcktes intresset av att undersöka ämnet i kvalitativ ansats. Vi anser att vår studie är unik, 
eftersom vi gör en jämförelse mellan nuvarande och utexaminerade PA-studenter, vilket inte 
har gjorts tidigare.  
 
Self-efficacy 

Judge, Jackson, Shaw, Scott och Rich (2007), visar att begreppet self-efficacy 
studerats i mer än 10 000 undersökningar dem senaste 25 åren. Bara under 2004 har det 
publicerats ett genomsnitt på 1,67 artiklar per dag om self-efficacy. Därför är det rimligt att 
säga att self-efficacy är ett av de mest omtalade begreppen i modern psykologisk forskning. 

Self-efficacy är ett begrepp som formades av Albert Bandura och förklaras som en 
upplevelse av den känsla eller den förmågan en individ har inför att utföra något specifikt 
(Bandura, 1997). Self-efficacy definieras vidare som individens upplevelse av sin egen 
kapacitet eller förmåga att organisera och utföra olika handlingsförlopp som krävs för att 
uppnå en bestämd typ av föreställning, exempelvis som att uppnå olika mål i livet (Federici 
& Skaalvik, 2011), eller upplevelsen av den förmåga eller tillit en individ har för att 
exempelvis lösa en specifik uppgift (Berntson, 2008). Samtliga artiklar som vi har tagit del 
av har visat på att self-efficacy påverkar människors prestationer, envishet och motivation 
vad gäller utförandet av olika uppgifter (Pajares & Urdan, 2006). Idag finns det ingen direkt 
översättning av ordet self-efficacy på svenska. För att inte förlora själva innebörden väljer vi 
därför att använda oss av ordet på engelska. 

Det förekommer enligt Bandura (1997), fyra olika faktorer som kan påverka en 
individs self-efficacy. Den första faktorn är vilken erfarenhet en individ har av en händelse 
sen tidigare. Det är exempelvis mer sannolikt att en individ som ofta lyckas med en uppgift 
fortsätter att lyckas med samma uppgift även i framtiden och därför kan denna upplevelse 
leda till att behålla eller förhöja en hög eller positiv upplevelse av self-efficacy. Att vi 
människor blir påverkade av andra människor runt omkring oss som antingen lyckas eller 
misslyckas är den andra faktorn. Denna upplevelse kan leda till att vår egen self-efficacy 
antingen höjs i de fall vi ser någon lyckas, eller sänks i de fall vi ser någon misslyckas. 
Influensen av det sociala samspelet är den tredje faktorn som påvisar att andra människor 
kan påverka vår egen self-efficacy genom att antingen uppmuntra eller motarbeta och 
avskräcka oss. När andra människor i vår omgivning uppmuntrar oss så leder detta till att vi 
upplever att vår self-efficacy höjs. Men om de istället motarbetar eller försöker avskräcka 
oss från att utföra en handling leder det till att vår self-efficacy försämras eller sänks. 
Bandura (1997), menar att det är mycket lättare för andra individer att påverka oss vad gäller 
det senare av dessa. Den sista faktorn är den fysiologiska faktorn där fysiologiska effekter 
påverkar self-efficacy. Exempel på sådana faktorer kan vara stress, självständiga 
prestationsförmågor det vill säga hur väl en individ klarar av autonoma arbeten, humör eller 
vilken allmän fysisk hälsa en individ har. En individ som utsätts för till exempel en hög 
stress inför en uppgift kan uppleva sig som okapabel till att utföra denna uppgift och därmed 
även uppleva en minskad self-efficacy, samtidigt som en annan individ kan uppleva raka 
motsatsen och därmed klarar av att utföra uppgiften som i sin tur leder till att individen 
upplever en förhöjning av sin self-efficacy. 
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Federici och Skaalvik (2011), refererar till tidigare forskning, bland annat till 
forskning av Bandura (1997), som har påvisat att en hög eller positiv self-efficacy i sin tur 
bidrar till att bygga upp positiva uppfattningar om ens egen förmåga och i och med detta kan 
leda till att vår förmåga att utföra en viss handling faktiskt påverkas. En annan aspekt av 
detta är att människor som har en positiv eller hög upplevelse av sin self-efficacy tenderar 
att betrakta svåra uppgifter som utmaningar och karaktäriseras av att de sätter utmanande 
mål för sig själva och strävar efter att uppnå dessa genom att utföra och upprätthålla en 
ansträngning. De individer som däremot upplever en låg eller negativ self-efficacy, tenderar 
att mer betrakta svåra uppgifter som ett hot och har därför lättare för att ge upp och drar sig 
tillbaka när de stöter på svåra uppgifter. Vilket leder till att de inte anstränger sig tillräckligt 
när det kommer till en svår uppgift (Federici & Skaalvik, 2011). Denna aspekt är flera 
forskare överens om. Även Banduras forskning har påvisat att en positiv bild och en hög 
förtroende till sin egen self-efficacy kan främja motivationen och leder till att förmågan att 
visa engagemang i olika aktiviteter och uppgifter förhöjs (Bandura, 1997). Forskning tyder 
på att den upplevelse en individ har vad gäller sin self-efficacy påverkar dem beslut 
individen tar. Detta påverkar hur individer ser och reagerar på möjligheter och hinder, 
exempelvis som nämnt ovan, inför en specifik uppgift som individen vill utföra. Dessa 
föreställningar påverkar i sin tur vilket val av handling individen väljer att ta, och även hur 
mycket ansträngning individen är villig att lägga på denna aktivitet när saker och ting inte 
går på räls. En hög self-efficacy kan, enligt tidigare forskning, leda till minskad stress och 
mindre risk för psykiska sjukdomar (Federici & Skaalvik, 2010). 

Judge m.fl (2007), undersökte istället individens personlighetstyper och self-
efficacys gemensamma influenser på individen, för att i sin tur se om de kunde hitta en 
koppling mellan dessa och påverkan på individens prestationer. De undersökte om en 
individs personliga egenskaper kunde påverka deras self-efficacy. Ett exempel på 
personlighetsdrag som undersöktes var om en individ med en extrovert personlighet hade 
lättare eller svårare för att utföra specifika uppgifter och om detta i sin tur ledde till att dessa 
individer upplevde sin self-efficacy som högre eller lägre än en individ med en introvert 
personlighet. Deras undersökning visade att en individs personliga egenskaper kan påverka 
en individs upplevelse av self-efficacy.  

Med tanke på att våra respondenter är, eller har varit, studenter är det intressant att 
tidigare forskning enligt, Federici & Skaalvik (2011), vad gäller self-efficacy, har visat att 
det finns ett samband mellan self-efficacy och det val av högskola eller karriär som 
studenter tar och att det vidare även finns ett samband mellan den motivation och prestation 
studenter visar inom skolan med tanke på deras upplevelse av self-efficacy.   
 
Work Self-Efficacy   

Work Self-efficacy undersöker individens förtroende till sin egen förmåga att 
hantera arbetsrelaterade uppgifter, till exempel individens förmåga att vara samarbetsvillig, 
ödmjuk, hantera företagskulturen och förmåga att hantera pressade situationer. I Raelin m.fl. 
(2011), studie använde man sig av WSE för att se om studenter har tillräckligt med 
förtroende till sin egen förmåga att hantera de krav som är nödvändiga för att nå framgång 
på en arbetsplats. Resultatet av denna undersökning visade att de studenter som nådde 
framgång på arbetsplatsen upplevde att deras förtroende till att prestera förstärktes. 

Work self-efficacy inventory (WS-Ei) utvecklades av Raelin (2010), för att med 
hjälp av förbestämda skalor och arbetsrelaterade övningar som krävs för att uppnå framgång 
på arbetsplatsen försöka fånga olika beteendemönster som kunde uppstå. De sju förbestämda 
WS-Ei inventory skalorna var: inlärning, problemlösning, press/stress, 
kommunikation/rollförväntan, teamwork, känslighet och företagskultur/politik (Raelin m.fl., 
2011). 
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Eftersom en individs self-efficacy är formbar och ökar genom erfarenheter, finns det 
metoder som har visat att studenter som arbetar vid sidan av sina studier och når framgång 
på arbetsplatser ökar sitt förtroende till sin egen förmåga genom att de presterar och utför 
arbetsrelaterade uppgifter (Raelin m.fl., 2011). 

Vidare menar Raelin m.fl. (2011), att när en students eget förtroende för att lösa en 
uppgift är begränsat, exempelvis vid ett väldigt avancerat tekniskt arbete utanför ens 
kompetens kan ett lyckat genomförande av att lösa ett problem, arbeta i ett team eller att lära 
sig en helt ny uppgift vara en bidragande faktor till att ens Work self-efficacy stärks över tid. 
Raelin m.fl. (2011), undersökte även effekter av Cooperative Education det vill säga 
arbetsintegrerad utbildning “arbete i samverkan med studier”. Arbetsintegrerad utbildning 
går ut på att man varvar studier med perioder av arbete. Under arbetsperioden erhåller 
studenten lön. I studien av Raelin m.fl. (2011) la man fokus på tre dimensioner av self-
efficacy; work self-efficacy (WSE), career self-efficacy (CSE) och academic self-efficacy 
(ASE). Som tidigare nämnts handlar Work self-efficacy om en individs förtroende till sin 
egen förmåga att hantera olika arbetsrelaterade uppgifter. Career self-efficacy handlar 
däremot om förtroende till sin egen förmåga gällande val av karriär exempelvis min 
förtroende till min förmåga att kunna ta rätt beslut gällande den karriärsval jag väljer. 
Academic self-efficacy handlar om förtroende till sin egen förmåga att genomföra sina 
studier (Raelin m.fl., 2011). Det finns en interaktion mellan Work-, Career- och Academic 
self-efficacy, när en individ har förtroende till sin förmåga att prestera i skolan så leder det 
till en högre ASE. Detta i sin tur leder till att individen har förtroende till sin förmåga att 
även prestera på kommande arbetsplatser, som ju leder till en högre WSE. Och slutligen 
leder detta till att man även har en ökad CSE. I slutändan handlar allt om en individs Self-
efficacy, har en individ ett högt förtroende till sin egen förmåga så kommer det att resultera i 
en förstärkt Work-, Career- och Academic Self-efficacy.  

Studien av Raelin m.fl.  (2011), är relevant eftersom att undersökningen gjordes på 
studenter, precis som vi syftar till att göra och dels för att de använde sig av Work self- 
efficacy inventory (WS-Ei), vilket även vi använder oss av i vår studie. Undersökningen om 
arbetsintegrerad utbildning som gjordes av Raelin m.fl. (2011), är väsentligt, eftersom den 
påvisar att studier i samband med arbete höjer studenters WSE. De andra dimensionerna 
som förekom i samma studie, såsom career self efficacy och academic self efficacy fick man 
genom att använda sig av andra skalor. De tre self-efficacy dimensionerna, Work, Career 
och Academic visade en hög reliabilitet och validitet i denna studie. 

Vidare refererar Raelin m.fl. (2011), till tidigare forskning som visade att erfarenhet 
av arbetsintegrerad utbildning skulle förstärka en students self-efficacy och även hjälpa 
studenten med en övergång från studier till arbetslivet. Detta visar att arbete vid sidan av 
studier förstärker studenters self-efficacy och att arbete kan hjälpa studenten att komma ut i 
arbetsmarknaden efter studietiden. Utförda prestationer på en arbetsplats skulle kunna vara 
erfarenheter, där studenter behöver använda färdigheter och coping strategier för att 
genomföra sina arbetsuppgifter. Dessa erfarenheter skulle då kunna resultera i en så kallad 
”feedback loop” där en utförd prestation skulle leda till att öka self-efficacy, som i sin tur 
skulle förstärka en students prestationsförmåga och styrka deras self-efficacy (Raelin m.fl., 
2011). Arbetsintegrerad utbildning och annan erfarenhet av arbetslivet under studietiden ger 
studenter möjlighet att prova och lära sig av, samt reflektera kring sin pågående 
arbetserfarenhet. Detta leder till att studenter har lättare att komma ut i arbetslivet. Detta kan 
också resultera i att studenter blir mer benägna att prestera i skolan och därmed blir mer 
motiverade till att ta examen. De fann också Work self-efficacy hade en påverkan på 
studenters förtroende till sin egen förmåga av karriärsval, det vill säga att work self-efficacy 
påverkade career self-efficacy (Raelin m.fl., 2011). 

Raelin m.fl. (2011), fann med hjälp av Work self-efficacy inventory också att när 
studenter erbjöds anställning, en möjlighet att göra en skillnad, bli en del av ett team och nå 
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kunskap ledde det till att deras Work self-efficacy förstärktes markant. Självklart handlar det 
om vilken typ av anställning som erbjöds och om den anställningen till slut ledde till en 
heltidsanställning. Vidare syftar studien att de sju skalorna i Work self-efficacy inventory 
såsom inlärning, problemlösning, stress/press, rollförväntan/kommunikation, teamwork, 
känslighet och företagskultur/politik kan förklaras och tillämpas genom studentens 
mentorskap och arbetsplatsen som ett sätt att återskapa feedback.  

Pepe, Farnese, Avalone & Vecchione (2010), undersökte psykometriska egenskaper, 
det vill säga mätning av mental förmåga med hjälp av två Self-efficacy mått nämligen Work 
Self-Efficacy Scale (WSES) och Search for Work Self-Efficacy Scale 
(SWSES).   Respondenterna som deltog var studenter, arbetare och arbetsökande från 
Spanien och Italien. 

WSES innehöll 10 kategorier som skulle bedöma uppfattningar om specifika 
arbetsrelaterade områden, såsom förtroende till sin egen förmåga att hantera 
mellanmänskliga relationer till kollegor och överordnade, att arbeta med människor som har 
olika egenskaper och erfarenheter, att vara effektiv i arbeten, att lära sig nya arbetsmetoder, 
att arbeta mot deadline och att uppnå mål som tilldelats. 

Två faktorer som påverkade en individs SE framkom av WSES. Den första faktorn 
var viljan till relationer, alltså villighet gentemot eller uppmärksamhet till relationer med 
kollegor och överordnade till exempel, att ha goda relationer med överordnande. Den andra 
faktorn var engagemang till sitt arbete att exempelvis lära sig nya arbetsmetoder, detta 
stärkte en individs self-efficacy (Pepe m.fl., 2010). 

SWSES bestod av 12 kategorier, där varje del visade en uppfattning om en individs 
förmåga till att bygga strategier för att uppnå mål, att respektera andra människors 
kompetens, att arbeta med nya människor, att hantera tidspress och stressade situationer som 
är typiska under jobbsökning, att se misslyckande som en utmaning snarare än ett problem. 
Fyra dimensioner som påverkade en individs SE framkom av SWSES dessa presenteras 
härefter (Pepe m.fl., 2010). 

Den första dimensionen var frustration coping, vilket innebär en individs uppfattning 
av sin egen kapacitet till att hantera svårigheter under jobbsökandet, till exempel att se 
misslyckande som en utmaning snarare än ett problem. Den andra dimensionen var 
enterprising exploration, vilket innebär en individs uppfattning av att ha förmågan att aktivt 
söka efter ett arbete. Den tredje var proactive career planning, vilket är uppfattningen om 
ens förmåga att aktivt planera den yrkesmässiga framtiden, till exempel som att bygga 
strategier för att uppnå mål. Den sista dimensionen var relational integration, vilket är 
uppfattning om känslan att vara kapabel till att hantera och upprätthålla nya relationer i 
arbetssituationer till exempel som att samarbeta med dina nya medarbetare. 

Slutsatsen som ges av Pepe m.fl. (2010), är att Work Self-Efficacy Scale och Search 
for Work Self-Efficacy Scale kan tillämpas dels inom forskningsområde och dels som en 
handlingsplan i samband med anställning, jobbsökning och karriärsval. Pepe m.fl. (2010), 
påvisade att anställningsform och self-efficacy har en ömsesidig interaktion, å ena sidan kan 
arbete bidra till att främja en person känsla av self-efficacy. Å andra sidan kan känslan av 
self-efficacy bidra till effektivt arbetsökande. En anställning ökar en individs self-efficacy 
där arbete bidrar till en ökad känsla av förtroende till sin egen förmåga som i sin tur 
resulterar i en högre Work Self-efficacy. Denna studie som nämnts här ovan är relevant för 
vår studie, eftersom även den påvisar vikten av arbete i samband med studier. Och hur detta 
påverkar en individs upplevelse av WSE.  
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Syfte 
Med hjälp av tidigare forskning och teorierna Self-efficacy och Work self-efficacy 

blir det därför intressant att undersöka studenter som arbetar vid sidan av sina studier. Därför 
valde vi att intervjua nuvarande PA-studenter som idag arbetar vid sidan av sina studier. Vi 
blev också nyfikna på att undersöka relationen mellan nuvarande och utexaminerade PA-
studenter, vi ville undersöka om det fanns några förändringar eller skillnader mellan dessa 
två grupper gällande hur de upplever sin WSE. Studiens syfte blir därmed att undersöka 
nuvarande och utexaminerade PA-studenters upplevelse av Work Self-Efficacy och 
kompetens. Genom att jämföra resultatet av upplevelsen av WSE mellan dessa två grupper 
avsåg vi att undersöka om det förekommer några skillnader eller förändringar gällande deras 
upplevelse av WSE och kompetens. Om det förekommer några skillnader eller föränderingar 
bland grupperna ville vi ta reda på vad dessa kunde bero på? Syftet besvarades med hjälp av 
dessa fyra frågeställningar. 

Frågeställning 
1. Hur upplever nuvarande och utexaminerade PA-studenter sin WSE? 
2. Finns det några skillnader mellan grupperna gällande deras upplevelse kring WSE? 
3. Hur har nuvarande studenters upplevelse av sin WSE förändrats från det att de började 
studerar? Vad kan dessa förändringar bero på? 
4. Hur har utexaminerade studenters upplevelse av sin WSE förändrats från att de började 
arbeta? Vad kan dessa förändringar bero på? 
 

Metod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod som arbetsform. En anledning till 

detta var att vår undersökning i stor del bygger på hur våra respondenter upplever sig själva 
och sin vardag. Det är därför väldigt viktigt att respondenternas subjektiva upplevelse av 
detta kommer fram. För att på bästa sätt kunna bekomma detta bör man använda en 
kvalitativ ansats (Kvale & Brinkmann, 2009), därför anser vi att en kvalitativ metod 
kompletterar vår undersökning bäst. Eftersom vi undersöker respondenternas upplevelse av 
sin egen förmåga till att hantera olika arbetsrelaterade uppgifter ansåg vi att det bäst kunde 
göras genom personliga intervjuer och därmed kändes det mest relevant att använda sig av 
kvalitativ metod. Vi får ett möte, där vi personligen träffar respondenterna.  Via det 
personliga mötet skapas en ”trygghetskänsla” som leder till att vi får den information som är 
nödvändigt för att studien ska framgå och leda till ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Deltagare 
För att få kontakt med respondenter som vi sökte för vår undersökning använde vi 

oss av ett bekvämlighetsurval som kallas för snöbollurval. Där en eller flera kontakter 
hjälper till med att ordna ytterligare kontakter (Bryman, 2008). I PA-utbildningen 
förekommer det tre olika inriktningar, dessa är psykologi, sociologi och arbetsvetenskap. Vi 
valde psykologiinriktningen, för att vi vet att det finns en skillnad mellan psykologi och 
arbetsvetenskap. Skillnaden ligger i kurserna, psykologi fokuserar mer på individen då 
däremot arbetsvetenskap lägger sitt fokus mer på organisationen. Vi valde dessa två grupper 
därför att vi var intresserade av att se om det kan finnas en skillnad i vad respondenterna 
upplever även inom gruppen, vi ansåg att den största skillnaden i så fall skulle finnas hos de 
grupper vi valde. Detta för att få en bred jämförelse inom PA-utbildningen. Anledningen till 
att vi valde bort gruppen som studerar/studerat sociologisk inriktning berodde på att 
sociologi och arbetsvetenskap studerar liknande kurser, därför ansåg vi att det räckte med att 
endast undersöka en av dessa grupper. 
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Enligt May (2011), anses 12 respondenter vara tillräckligt för en sådan undersökning 
som vi har gjort därför bestämde vi oss för att intervjua tolv personer sammanlagt. Det 
innebär sex respondenter som studerar idag och sex respondenter som är utexaminerade. Vi 
kom fram till att tolv respondenter är tillräckligt många för att vi förhoppningsvis skulle 
kunna komma fram till en variabilitet som skulle kunna jämföras med populationen. Med 
detta menas att vårt urval är tillräckligt stort för att man ska kunna se en skillnad i resultat 
jämfört med den riktiga populationen (May, 2011). När det kom till utexaminerade PA-
studenter valde vi att sätta en gräns på högst fem år sedan de tog examen, detta för att vi 
ville att deras skoltid fortfarande skulle vara så färskt som möjligt eftersom våra 
intervjufrågor bland annat behandlar respondenternas upplevelser av förändringar som kan 
ha uppstått sedan de avslutade sina studier. När det gäller respondenterna så var vi väldigt 
noga med att göra allt vi kunde för att hålla anonymeten, därför anger vi varken ålder eller 
yrkestitel. 

Respondenterna bestod av nio kvinnor och tre män, där genomsnittlig ålder var 27 
år. Samtliga nuvarande PA-studenter arbetar idag, vid sidan av sina studier inom rekrytering, 
vilket vi visste i förväg och därför valde just dessa respondenter. Samtliga utexaminerade 
PA-studenter har idag tjänster inom PA och arbetar med mer kvalificerade arbetsuppgifter 
än de nuvarande PA-studenterna, det är tjänster som exempelvis personalsekreterare.     

Instrument 
Vi valde att använda oss av individuella intervjuer. Vi bestämde oss för att använda 

oss av semistrukturerad intervju. Den största anledningen till detta var att vi ville lämna plats 
öppet för följdfrågor och att vi verkligen ville skapa oss en förståelse av respondentens 
upplevelse (May, 2011). May menar också att semistrukturerade intervjuer kan leda till att 
respondenterna lättare öppnar upp sig för intervjuaren (May, 2011), vilket var precis det vi 
sökte. Frågorna börjar med vanliga bakgrundsfrågor för att sedan mynna ut i frågor som 
direkt är kopplade till vårt syfte med undersökningen. 

Vi utformade en intervjuguide som bestod av elva intervjufrågor med en fråga om 
”förändring” på varje huvudfråga. Det vill säga totalt 22 frågor (se bilaga 1 och 2, 
intervjuguide). Vi utformade två olika intervjuguider. En för utexaminerade PA-studenter 
och en för nuvarande PA-studenter. Det är ingen skillnad vad gäller huvudfrågor i dessa två 
olika guider. Den enda skillnaden är frågan om ”förändringen”. Exempelvis frågar vi de 
utexaminerade PA-studenterna, Upplever du att din förmåga att uppfylla den roll du har på 
din arbetsplats har förändrats sedan du började arbeta? Förklara på vilket sätt? Medan 
samma fråga till nuvarande PA-studenter blev Upplever du att din förmåga att uppfylla den 
roll du har på din arbetsplats har förändrats sedan du började studera? Förklara på vilket 
sätt?  

I artikeln som publicerades av Raelin m.fl. (2011) fann vi WS-Ei inventory som 
visade sig att vara mycket applicerbar i studier om människors upplevelser av sin egen 
förmåga, därför ansåg även vi att denna skala kunde vara till nytta för vår studie. I WS-Ei 
inventory fanns det sju förbestämda skalor som inlärning, problemlösning, press/stress, 
kommunikation/rollförväntan, teamwork, känslighet och företagskultur/politik. Vi använde 
oss av dessa sju skalor som teman för att skapa våra intervjufrågor, vi formulerade däremot 
om vissa teman för att de bättre skulle passa det yrket som vi valde att undersöka, det vill 
säga personalvetare. Av denna anledning är våra teman effektivitet, arbetsuppgifter, 
problemlösning, stress/tidspress, team/grupp, rolluppfyllning, mål/resultat, regler och 
företagskultur.  Därefter utformade vi en huvudfråga samt en följdfråga för varje tema. 

Då man undersöker en individs self-efficacy eller WSE bör man inte använda icke 
specifika self-efficacy skalor eftersom dessa har ett litet prediktivt värde och leder till ett 
generellt self-efficacy värde som inte går att koppla till ett specifikt område eller upplevelse 
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(Federici & Skaalvik, 2011). Slutsatsen av en undersökning med icke specifika skalor, det 
vill säga skalor som är allmänna på det sättet att de inte syftar till att undersöka en specifik 
upplevelse, blir generella till helheten av undersökningen, och det går därför inte att utläsa 
vilken specifik upplevelse av en förmåga som resultatet behandlar, vilket kan vara 
förvirrande vad gäller resultatet (Pajares & Urdan, 2006).  
 
Procedur 

Vi tog kontakt med en respondent som idag arbetar kommunalt inom en stad i södra 
Sverige som i sin tur kontaktade de andra respondenterna och frågade om de ville vara med i 
en undersökning som handlar om upplevd kompetens. Detta bidrog till att vi fick svar från 
sex utexaminerade PA-studenter som ville delta i vår undersökning. Genom vårt egna 
kontaktnät fick vi sedan kontakt med PA-studenter som studerar sista året idag och detta 
bidrog till att ytterligare sex respondenter inom den gruppen valde att delta i vår 
undersökning. Vi berättade att undersökningen skulle handla om upplevd kompetens. I vårt 
fall visste vi att vi sökte dels utexaminerade PA-studenter och PA-studenter som studerar 
sista året idag. Utmaningen var att hitta lika många respondenter som studerat/studerar 
psykologisk inriktning och arbetsvetenskapligt inriktning. 

Vi började med att, via E-mail skapa kontakt med alla respondenter. Vi tackade dem 
för att de ville ställa upp och försökte boka upp en tid som passade dem för själva intervjun. 
Vi försökte i den mån det gick att själva åka upp till respondenterna. Vi ville inte att de 
skulle behöva lägga ytterligare tid på att komma till oss. Vi båda var alltid närvarande vid 
alla intervjuer, däremot turades vi om vem som höll i själva intervjun och vem som ställde 
följdfrågor och antecknade. Vi bokade grupprum i skolan för de respondenter som kunde 
utföra intervjun på vår skola och bokade tid hos de respondenter som inte kunde komma till 
vår skola på deras arbetsplats. Innan vi började utföra själva intervjuerna utförde vi en 
pilotintervju på en utexaminerad PA-student för att kunna testa frågorna och utformningen. 
Resultatet av denna intervju är inte inräknad i resultatet. När vi därefter utformade alla 
förändringar som vi bedömde vara nödvändiga påbörjades den verkliga intervju processen. 
Vi började alltid alla intervjuer med att presentera oss och syftet med intervjun, det vill säga 
upplevd kompetens, för att ha ett informerat samtycke av respondenten (Kvale, 2009). Sedan 
informerades alla respondenter om att hela intervjun kommer att spelas in. För att förstärka 
konfidentialiteten ytterligare påbörjades alla intervjuer med att vi delade ut ett papper (se 
bilaga 3), som vi också läste högt, där vi beskriver att våra respondenter kommer att vara 
helt anonyma och vilka rättigheter och skyldigheter våra respondenter har under och efter 
hela undersökningsprocessen (Kvale, 2009). Efter att samtycket uppstått påbörjades själva 
intervjun. Vi ställde frågorna och inväntade svar. Uppstod det förvirring så försökte den som 
i första hand hade hand om intervjun att förklara frågan ytterligare. Respondenterna fick 
hela tiden tala så länge de behövde. 

När vi sedan var färdiga med våra frågor så ställde vi alltid frågan om respondenten 
ville tillägga något. Om inte, så stängde vi av inspelningen. I det mån det gick så försökte vi 
att påbörja transkriberingen så fort inpå själva intervjun som det gick. Oftast påbörjades det 
direkt därefter, därför att vi ville hålla hela processen så färskt som möjligt. 
Transkriberingen skedde ordagrant och så detaljerat (Bryman, 2008), som möjligt där 
exempelvis pauser och eller skratt skrevs ner. Vi utförde sex stycken transkriberingar var 
och vi transkriberade de personer som vi hade förstahandsintervju med. När samtliga 
transkriberingar var färdiga skrevs de ut därefter påbörjades kodningsprocess. 
 
 
 
 
 



 
 

10 

Analys 
De teman vi har använt oss av fick vi genom WS-Ei inventory, effektivitet, 

arbetsuppgifter, problemlösning, stress/tidspress, team/grupp, rolluppfyllning, mål/resultat 
och regler/företagskultur. I resultatet är det dessa teman som presenteras. Vi presenterar 
först resultatet för nuvarande och sedan för utexaminerade PA-studenter i varje tema för sig. 
Kodningsprocessen började med att vi använde oss av färgpennor, vi började koda i texten 
genom att markera allt som var svaret på frågorna. Under tiden vi analyserade den empirin 
som växte fram av detta såg vi att det fanns kategorier som var återkommande i svaren. 
Exempelvis svarade en respondent på fråga 2, ”Det tror jag är ganska, att man har en hög 
förmåga, eller att jag har en hög förmåga”. Denna respondents svar placerades i kategorin 
hög förmåga av effektivitet. Vi utgick ifrån samma process på alla följdfrågor, där svaren 
blev antingen ja eller nej och dessutom kategoriserades samtliga respondenters upplevelse 
av orsaken till att de antingen hade eller inte hade skett en förändring. Det kategorier som 
generellt var återkommande var arbetslivserfarenhet, utbildning, självkännedom, 
personlighet samt stöd/feedback (se bilaga 4,5 och 6). Det är alltså dessa kategorier som vi 
kommer att sammanfatta i slutet av resultatredovisningen och sedan diskutera i 
diskussionsdelen. Tillsammans med teman och kategorierna växte det fram ett mönster, ett 
exempel vi kan nämna är temat “problemlösning”. När det gäller problemlösning växte det 
fram i intervjuerna av respondenterna olika kategorier, exempelvis, besvarade många 
respondenter frågan om de upplever om sin förmåga till problemlösning har förändrats 
sedan de började studera/arbeta och menade att detta kunde bero på självkännedom, 
arbetslivserfarenhet och utbildning. På detta viset kunde vi se mönster som växte fram ur 
kodningen. När det kommer till intervjufrågorna, valde vi att efter kodningen, det vill säga 
inför resultatet, kombinera frågan om stress och tidspress som en fråga, samt frågan gällande 
regler och företagskultur som en fråga. Detta beror på att de flesta respondenter upplevde att 
frågorna hängde ihop med varandra och därför ansåg att de upprepade sig själva. Vi var 
noga med att se efter så vi inte förlorade någon viktig information när det gäller detta. Vi 
tror inte att detta på något sätt har påverkat vårt resultat. 

 

Resultat 

Tema: Effektivitet 

Nuvarande studenter 

Upplevelsen av sin förmåga att lära sig på ett effektivit sätt, upplevdes generellt vara 
hög bland nuvarande PA-studenter. Den mest påverkande kategori var personlighet. Det var 
endast en student som upplevde sin förmåga till att vara effektiv som låg och upplevde att 
detta berodde på kategorier som rädsla och osäkerhet.  

När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att vara effektiv på en arbetsplats sedan de började studera, upplevde de flesta att de 
skett en förändring. De upplevde att förändringen berodde på kategorier som tidigare 
arbetslivserfarenhet, ålder och personlighet. Endast en person upplevde ingen förändring alls 
gällande sin förmåga till att lära sig på ett effektivt sätt. Det fanns även en person som hade 
en splittrad upplevelse gällande sin förändring sedan den började studera. Den upplevde att 
vissa förändringar har skett gällande vissa aspekter medan andra aspekter inte alls har 
förändrast.  Den här personen upplevde att det kunde bero på kategorier som ålder och 
självförtroende. 
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Utexaminerade studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att lära sig på ett effektivit sätt, upplevdes av samtliga 
som hög. De påverkande kategorierna var vilken stöd man fick på arbetsplatsen och vilka 
förutsättningar det fanns till att bli mer effektiv. Respondenterna upplevde även att intressen 
kunde vara en påverkande kategori till upplevelsen av deras effektivitet.   

“Saker som man intresserar sig av dom gräver man ju ner sig i det finns en större lust till att 
lära sig” -Person 4. 

När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att vara effektiv på en arbetsplats sedan de började arbeta, upplevde majoriteten att 
det skett en förändring. De upplevde att förändringen berodde på kategorier som tidigare 
arbetslivserfarenhet och utbildning.  Av dessa respondenter var de en del som även upplevde 
att det inte har skett någon förändering, de upplevde att det kunde bero på kategorier som 
brist på tidigare arbetslivserfarenhet. 

“Det som jag tycker man har fått ett annat synsätt sedan man har gått en utbildning man får 
en ökad förståelse över vissa saker man blir lite mer på nått sätt ödmjuk och det kan ju vara 
kompetenshöjning, alltså man reflekterar mycket och det kanske har gjort än effektivare” - 
Person 4. 

Tema: Arbetsuppgifter  

Nuvarande studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att genomföra arbetsuppgifter, upplevdes vara hög av 
hälften av studenterna samtidigt som den andra hälften upplevde denna förmåga som låg. De 
kategorier som påverkade när förmågan upplevdes vara hög berodde på självinsikt, 
förutsättning, arbetslivserfarenhet och stöd. Och när förmågan upplevdes som låg berodde 
det på kategorier som brist på självförtroende och arbetslivserfarenhet. Några fåtal tyckte 
även att åldern kunde vara en påverkande kategori för deras upplevelse av sin förmåga att 
genomföra olika arbetsuppgifter.  

“Jag tycker att jag är ganska så duktigt på det jag gör men en än gång så märker jag det att 
ålder är de som ofta sätter käppar i hjulet på mig en än gång, jag känner mig ganska 
begränsad och jag tror att om fem år kommer jag vara en helt annan person för att jag har 
mer arbetslivserfarenhet, mer livserfarenhet överlag och då tror jag att jag kommer på så 
sätt blir det ju att göra mina arbetsuppgifter bättre för att jag kommer att växa in på min 
roll, vem jag är och mitt självförtroende och så där”. – Person 3. 

 
När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 

förmåga att genomföra uppgifter, upplevde mer än hälften att det skett en förändring sedan 
de började studera. De upplevde att förändringen berodde på kategorier som utbildning, 
kurser och självförtroende. De studenter som upplevde att de inte har skett någon förändring 
upplevde att detta berodde på kategorier som osäkerhet och brist på självförtroende.   
“Jag kan nog säga att jag har fått mer självförtroende. Jag ser en examen som en milstolpe 
i mitt liv och det tror jag syns i mitt arbetsutförande. Jag gör det med mer självsäkerhet och 
jag vågar ta egna initiativ då jag litar på mina kunskaper. Sen vet man att man aldrig är 
färdiglärd och att min förmåga att utföra mina arbetsuppgifter kommer bli allt bättre med 
åren då jag skaffar mig mer erfarenheter”. – Person 10. 
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Utexaminerade studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att genomföra arbetsuppgifter, upplevdes generellt vara hög. 
Den mest påverkande kategorin var god självinsikt. Andra bidragande kategorier var 
förutsättningar, arbetslivserfarenhet, personlighet och feedback.  

När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin förmåga 
att genomföra arbetsuppgifter, upplevde mer än hälften att det skett en förändring sedan de 
började arbeta. De upplevde att förändringen berodde på kategorier som arbetslivserfarenhet 
och utbildning. Endast en utexaminerad student ansåg sig inte uppleva en förändring av sin 
förmåga att utföra olika arbetsuppgifter sedan den började arbeta, personen upplevde att den 
påverkande kategorin var personlighet.  

Tema: Problemlösning 

Nuvarande studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att lösa problem, upplevdes som hög av mer än hälften 
av studenterna. De mest påverkande kategorierna var självinsikt och personlighet. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet kunde också vara kategorier som påverkar. De studenter 
som upplevde sin förmåga som låg upplevde att detta berodde på kategorier som brist på 
självförtroende och att de inte besatte den sortens personlighet som krävde detta  

När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att lösa problem, upplevde mer än hälften att det skett en förändring. De upplevde 
att förändringen berodde på kategorin personlighet. Även utbildning och arbetslivserfarenhet 
kunde påverka denna förändring. De studenter som inte upplevde en förändring, upplevde 
att detta berodde på kategorier som brist på självförtroende och personlighet.  

Utexaminerade studenter  
Upplevelsen av sin förmåga att lösa problem, upplevdes av samtliga studenter som 

hög. De mest påverkande kategorierna var arbetslivserfarenhet, personlighet och god 
självinsikt. 
”Det tror jag är går ganska bra faktiskt, i början så tänkte jag åh herregud kom inte in och 
fråga mig nåt, jag kan ingenting (skratt) men allt eftersom tiden går så rullar det på liksom 
och man får ju lära sig lite att…man kanske inte har svar på en gång utan man kanske får 
vänta lite på ett svar, att så samtidigt är jag nog sån som person. – Person 1. 

 
När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin 

förmåga att lösa problem, upplevde samtliga att de skett en förändring.   De upplevde att 
förändringen berodde på kategorin arbetslivserfarenhet. Andra påverkande kategorier 
upplevdes vara utbildningen och stöd. 
“Det har säkert förändrats över åren, alltså samma sak där med erfarenheten främst med 
utbildningen faktiskt att man får den här mer kritiskt reflektiva sättet att tänka på man ser 
inte allt svart eller vitt utan man kan se det lite mer nyaserat på olika situationer. Men det 
kan också vara arbetsplatsberoende dina kollegor runt omkring dig vad får du utav dom, 
vad finns det för möjligheter kring samarbete”. – Person 4. 
 
Tema: Stress/Tidspress 
Nuvarande studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att hantera stress och tidspress, upplevdes av mer än 
hälften som hög. De upplevde att den mest påverkande kategorin var självkännedom. Andra 
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påverkande kategorier var arbetslivserfarenhet och utbildning. De som upplevde sin förmåga 
att hantera stress och tidspress som låg, upplevde att detta berodde på kategorin, brist på 
självkännedom. 

 
”Det är ju lite liknande den stressfrågan koppla jag det till i alla fall och jag får väl säga 
det också att tidspress det beror lite på hur man ser det jag kanske inte är den mest 
harmoniska människan men jag presterar ändå som bäst under en okej tidspress det får inte 
bli för mycket eller under för lång tid men när det är mycket och göra till exempel är vi ska 
vi hade en rekrytering i somras så skulle tillsättas 70 personer på en och en halv vecka det 
var det roligaste jag gjorde på den sommarn i arbetet men jag får ändå säga att jag blev 
sporrad och mentalt stark och så men under en längre tid så skulle det bryta ner mig totalt” 
– Person 3.    
 

När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att hantera stress och tidspress, upplevde mindre än hälften att det skett en 
förändring. De upplevde att förändringen berodde på kategorier som självkännedom och 
arbetslivserfarenhet. Mer än hälften av respondenterna upplevde att det inte har skett en 
förändring sedan de börjat studera, de upplevde att detta berodde på kategorier som brist på 
arbetslivserfarenhet och självkännedom.  
”Det är ju lite samma som den där stressfrågan och i skolan har man ju också deadlines och 
sånt men i och med att jag upplevde att jag var bra på att liksom hålla deadlines och tiden 
innan så nej jag tror inte att det har förändrats med skolan jag tror inte på att jag har blivit 
bättre eller sämre” – Person 12. 
 

Utexaminerade studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att hantera stress och tidspress, upplevdes av samtliga 
respondenter som hög. De upplevde att den mest påverkande kategorin är självkännedom. 
Av sex personer var det en person som upplevde förmågan att hantera stress och tidspress 
som både hög och låg. Den här personen upplevde att den var hög på grund av kategorin 
utbildning och arbetslivserfarenhet, men upplevde den låg på grund av kategorin 
personlighet. 

När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att hantera stress och tidspress, upplevde mer än hälften att det har skett en 
förändring sedan de börjat arbeta. De upplevde att de påverkande kategorierna var 
självkännedom och arbetslivserfarenhet. De som upplevde att det inte har skett en 
förändring, upplevde att detta beror på kategorier som förutsättning.  
 
”Den har förändrats jag har lättare idag och att släppa än kanske tidigare men jag är 
väldigt ambitiös som person vill liksom att det ska hända grejer det har lite med det också 
att göra. Både yttre och inre faktorer, man blir ju förhoppningsvis klokare med åren. Det är 
ju lite erfarenhet också om man har varit i dessa situationer tidigare. Det blir lättare att 
släppa saker och då är det ju lättare att hantera stress” – person 4. 
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Tema: Team/Grupp  
 
Nuvarande studenter  
Upplevelsen av sin förmåga att arbeta i team och grupp, upplevdes av samtliga respondenter 
som hög. De upplevde att de mest påverkande kategorierna var självkännedom och 
arbetslivserfarenhet.  
”Jaa det tycker jag kul och bra och jag jobbar hellre tillsammans med människor än att 
sitta självständigt jobb där jag inte träffar någon eller så sen kan det vara väldigt olika 
person beroende på hur gruppen är för att jag tror ju ofta liksom att jag tar ett steg bakåt 
och lyssnar men sen om ingen om alla är lyssnande personer då kan jag vara den som tar 
ett steg upp eller förstår du att man jag tror att jag kan anpassa mig efter en gruppen eller 
så jag har ingen bekräftelse behov eller att jag måste höras eller så att jag ska höra min 
egna röst så där liksom (skratt) så att jag tror att jag kan det ganska bra just nu i och med 
att  jag tycker om att jobba med människor och upplever mig vara ganska bra på att 
KÄNNA IN MÄNNISKOR eller så där så att anpassa mig efter gruppen eller så”- Person 
12. 

 
När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 

förmåga att arbeta i team och grupp, upplevde samtliga respondenter att de skett en 
förändring. De upplevde att detta berodde på kategorier som utbildning, självkännedom och 
arbetslivserfarenhet.  

 
Utexaminerade studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att arbeta i team och grupp, upplevdes av samtliga 
respondenter som hög. De mest påverkande kategorierna var självkännedom, 
arbetslivserfarenhet och personlighet. 

När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att arbeta i team och grupp, upplevde endast en person att det skett en förändring.  
Personen upplevde att den mest påverkande kategorin var utbildning. De flesta respondenter 
upplevde att det inte har skett en förändring. De upplevde att detta berodde på kategorier 
som personlighet och tidigare arbetslivserfarenheter. 

”Vet inte, jag har ju alltid föredragit att jobba med andra. Men det är ju klart, att har man 
jobbat länge i någon position och känner sig trygg i den så har man ju mer att tillföra när 
man jobbar tillsammans. Då kan man vara den som kommer med idéer och krav på hur 
saker och ting skall fungera för man har kunskapen i ryggen som backar upp det. Sen kan 
det ju även vara en boost att jobba tillsammans med andra när det är hög arbetsbelastning, 
att man kör extra hårt, blir en lagkänsla om man säger så”- Person 9. 
 
Tema: Rolluppfyllning  
Nuvarande studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att uppfylla den roll man har, upplevdes för mer än 
hälften som hög. De upplevde att de mest påverkande kategorierna var arbetslivserfarenhet, 
god självkännedom och utbildning. Endast en person upplevde sin förmåga att uppfylla sin 
roll som låg, personen upplevde att detta berodde på kategorier som brist på 
arbetslivserfarenhet, självförtroende och ålder. 
 
“Jag har jobbat med två andra personer som har samma roll som jag har jag märkt hur 
osäker jag blir jag jämför mig med vad ser dom övriga hos mig som dom inte ser hos dom 
två och vad ser dom hos dom två som dom inte ser hos MIG och då kommer jag hela tiden 
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tillbaka till det att hade jag varit lite äldre så hade jag varit en annan person och jag vet 
inte om det är en försvarsmekanism hos mig jag tror ändå på nåt sätt att min inre lugn i att 
jag duger som jag är och jag är duktigt på det här det hade nog varit lite mer rotat när jag 
om några år jag är fortfarande lite så försöker hitta min roll i arbetslivet och det har jag 
pratat med min chef om också när vi haft utvecklingssamtal att jag tycker att det är svårt 
och veta mitt sociala jag men också min yrkesroll”. – Person 3. 

 
När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 

förmåga att uppfylla den roll de hade, upplevde hälften att de har skett en förändring. De 
upplevde att detta berodde på kategorier som god arbetslivserfarenhet samt specifika kurser 
på utbildningen, som exempelvis konfliktkursen eller svåra samtal kursen. Den andra hälften 
av respondenterna upplevde att det inte har skett en förändring. De upplevde att detta beror 
på kategorier som brister i utbildningen samt brist på praktiskt erfarenhet.  

 
Utexaminerade studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att uppfylla den roll man har, upplevdes av samtliga 
respondenter som hög. De upplevde att de mest påverkande kategorierna var god 
självkännedom, arbetslivserfarenhet och stöd. Även hur bra man anpassar sig och vilken 
personlighet man hade kunde vara andra påverkande kategorier. En person upplevde sin 
förmåga att uppfylla den roll man har både som hög och låg. När den upplevde den som hög, 
upplevde den att det berodde på kategorin utbildning samtidigt som när den upplevde den 
som låg, upplevde den att det berodde på kategorin brist på arbetslivserfarenhet.   

När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att uppfylla den roll de hade, upplevde samtliga respondenter att det har skett en 
förändring sedan de börjat arbeta. De upplevde att de mest påverkande kategorierna var 
arbetslivserfarenhet och utbildning. Andra påverkande kategorier som nämndes var, om man 
fick goda förutsättningar på arbetsplatsen och om man hade bra självförtroende. 

”Ja jag tänker att jag växer med organisationen och organisationen växer med mig, det tror 
jag var ett bra svar på den frågan”. – Person 6. 
 
Tema: Mål/Resultat  
Nuvarande studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att uppnå mål och resultat, upplevdes av mer än hälften 
som hög. De upplevde att de mest påverkande kategorierna personlighet och självinsikt. Den 
andra hälften upplevde sin förmåga att uppnå mål och resultat som låg, de upplevde att detta 
berodde på arbetslivserfarenhet och intressen.  
”Jag ställer alltid höga mål då jag jämt vill prestera och utvecklas. Och det är nog det som 
kan få mig att bli stressad ibland exempelvis. Att mina höga ambitioner ställer till det för 
mig själv. Men det är väl en träningsgrej kanske att man behöver lära känna sig själv under 
arbetets gång och därifrån veta hur mycket man kan och bör lägga på sig för att kunna göra 
ett bra jobb samtidigt som man själv är nöjd med det man har prestera och inte bara göra 
sakerna för att de bara skall göras”. - Person 10. 

 
När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 

förmåga att uppnå mål och resultat, upplevde endast en person en förändring. Den här 
personen upplevde att detta berodde på kategorin utbildning. Mer än hälften upplevde att det 
har inte skett en förändring, de upplevde att detta berodde på kategorier som brist i 
utbildningen och personlighet. 
 



 
 

16 

“Det har nog ökat skolan har nog bidragit till att man blir bättre på det för att liksom i 
skolan får man ta väldigt mycket ansvar kommer och ja ni ska ha läst det här man får ju 
mycket press på sig alltså dom bryr sig ju inte om man har gjort allting är ju till ett skäl 
eller så det kan nog ha påverkats av skolan att man har blivit bättre på det”- person 12. 
 

Utexaminerade studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att uppnå mål och resultat, upplevdes av samtliga 
respondenter som hög. De upplevde att detta berodde på kategorier som personlighet, 
självinsikt och arbetslivserfarenhet. Endast en person upplevde sin förmåga att uppnå mål 
och resultat som både hög och låg, när den var låg berodde detta på kategorin intressen.   

”Alltså jag kan säga att det är upp och ner alltså intresserar det mig väldigt mycket då är 
det ganska lätt att uppnå de men är det inte så intressant så kanske jag inte gör det helt full 
hjärtat även om det ligger på en faktiskt”. - Person 4. 

 
När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin 

förmåga att uppnå mål och resultat, upplevde mindre än hälften att det har skett en 
förändring. De upplevde att detta berodde på kategorier som utbildning, självkännedom och 
arbetslivserfarenhet. Mer än hälften av respondenterna upplevde att det inte har skett en 
förändring, de upplevde att detta berodde på kategorier som personlighet, intresse och 
förutsättningar. 
 
”Nej det tycker jag inte har förändrats faktiskt speciellt mycket hos mig själv alltså jag drivs 
väldigt mycket vad jag är intresserad av är jag intresserad av någonting så är det kan jag 
gotta ner mig i hur mycket som helst i men är det inte det så lämnar jag gärna det till någon 
annan faktiskt”.  – Person 4. 
 
Tema: Regler/Företagskultur  
Nuvarande studenter  
Upplevelsen av sin förmåga att anpassa sig till de regler och företagskultur som finns på en 
arbetsplats, upplevdes av samtliga respondenter som hög. De upplevde att de mest 
påverkande kategorierna var anpassningsbarhet och personlighet.  

När det kom till om de nuvarande studenterna upplevde en förändring till sin 
förmåga att anpassa sig till de regler och företagskultur som finns på en arbetsplats, 
upplevde mer än hälften att de skett en förändring sedan de börjat studera. De upplevde att 
den mest påverkande kategorin var utbildning. De som upplevde att de inte har skett en 
förändring, upplevde att detta berodde på kategorier som uppfostran och personlighet.   
 
”Nej det tycker jag inte att det har, kan inte komma på någonting de är väl snarare att det 
skulle bero på den uppfostran man har från grunden med sig men också kanske från tidigare 
arbetsplatser tror jag har hjälpt mig MER”. – Person 3. 
 

Utexaminerade studenter  

Upplevelsen av sin förmåga att anpassa sig till de regler och företagskultur som finns på en 
arbetsplats, upplevdes av samtliga respondenter som hög. De mest påverkande kategorierna 
var anpassningsbarhet och arbetslivserfarenhet.   
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”Ja där har jag lärt mig att de är bara att ställa sig i ledet de asså de är så inom de är så 
hierarkiskt så att de följer man de finns så mycket riktlinjer och regler som HR står för ehh 
så att då måste man föra med gott exempel så det upplever jag bra”. – Person 7. 

 
När det kom till om de utexaminerade studenterna upplevde en förändring till sin 

förmåga att anpassa sig till de regler och företagskultur som finns på en arbetsplats, 
upplevde hälften av respondenterna att de har skett en förändring sedan de började arbeta. 
De upplevde att den mest påverkande kategorin var arbetslivserfarenheten. Den andra 
hälften som upplevde att de inte har skett en förändring, upplevde att de berodde på 
kategorier som anpassningsbar och personlighet. 

Resultatsammanfattning 

För att förtydliga de mest utomstående kategorierna kommer vi nu att göra en kort 
sammanfattning kring dessa för att underlätta förståelsen av det resultat som vi fann. Vi 
kommer här att presentera generellt vad resultatet visade kring kategorierna, 
arbetslivserfarenhet, utbildning, självkännedom, personlighet och stöd/feedback.  

Arbetslivserfarenhet 

Den mest påverkande kategorin när det kommer till respondenternas upplevelse av 
WSE var arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet upplevdes vara viktig eftersom 
utbildningen i allra högsta grad varit inriktad mot teori, enbart en mindre del av utbildningen 
har varit inriktad på praktik. Samtidigt upplevdes ålder vara ett hinder för en del 
respondenter då de med tanke på sin ålder inte kunnat anskaffa sig den arbetslivserfarenhet 
som de upplevde krävdes av dem när de väl kom ut i arbetslivet. De respondenter som 
upplevde sin förmåga som låg var oftast de med en begränsad arbetslivserfarenhet. Däremot 
upplevde de respondenter med en rikare arbetslivserfarenhet en högre upplevelse av sin 
WSE. Generellt upplevde de flesta respondenter att en hög upplevelse av WSE är ett resultat 
som kommer från en kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Utbildning 

Respondenterna upplevde att utbildningen var en av de två betydande kategorierna 
när det kommer till deras upplevelse av sin WSE. I utbildningen har man läst kurser som 
man direkt har haft nytta av både i sin praktik men också senare i arbetslivet. Att ha en PA-
utbildning när man arbetar inom PA-området upplevdes vara nödvändigt men också en av de 
bidragande faktorerna till en hög upplevelse av WSE. Respondenterna upplevde inte att 
utbildningen påverkade deras WSE förrän de kom ut i arbetslivet och fick reflektera över sin 
studietid. De utexaminerade PA-studenterna kunde se en mycket större förändring av sin 
upplevelse av WSE i jämförelse med de nuvarande PA-studenterna, detta eftersom de kunde 
reflektera tillbaka till den tiden då de studerade och förstå vikten av utbildning för deras 
upplevelse av WSE. Samtidigt som de nuvarande PA-studenterna inte lika tydligt kunde 
peka ut utbildningen som en viktig kategori i sin upplevelse av sin WSE. 

Självkännedom 

De respondenter som upplevde en högre WSE hade oftast också en större 
självkännedom om sig själva. Dessa respondenter var mer medvetna kring sina upplevelser 
av de olika arbetsrelaterade förmågorna. De visste vad de var bra på samt vilka 
begränsningar de hade. Därmed upplevde många respondenter att det krävdes en god 
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självkännedom för att klara av vissa arbetsrelaterade uppgifter som exempelvis att klara av 
att arbeta i grupp/team eller att klara av stress och tidspress. Självkännedom upplevdes även 
vara en kategori som kan utvecklas och förstärkas med tiden och detta tack vare den 
arbetslivserfarenhet man har eller får, samt olika arbetsrelaterade situationer som man aktivt 
medverkar i.  

Personlighet 

Generellt upplevdes personlighet vara en bidragande kategori för upplevelsen av sin 
WSE. Personlighet var den kategorin som återkom ständigt hos respondenterna. Att 
exempelvis arbeta i team/grupp, följa det företagskultur/regler som finns eller att uppnå de 
mål och resultat som krävs av en på en arbetsplats upplevdes av respondenterna vara 
beroende av vilken personlighet man har.  

Stöd/feedback 

Resultatet visade även att stöd/feedback är av stor betydelse när det kommer till 
respondenternas allmänna upplevelser av de olika arbetsrelaterade förmågorna. Generellt 
upplevade de utexaminerade PA-studenterna mer än de nuvarande PA-studenterna att 
stöd/feedback var en viktig påverkan när det kommer till deras upplevelser av sin WSE. De 
menade att det är av vikt för deras personliga utveckling på en arbetsplats vilken form av 
stöd/feedback de hade omkring sig. Att få stöd från sina kollegor bidrog till att 
respondenternas självförtroende växte och i och med detta vågade de ta mer ansvar på sin 
arbetsplats. Att få feedback från chefer bidrog till att respondenterna kände sig tryggare i sin 
roll men också till att de kunde utveckla sin kunskap och arbetssätt till det bättre. 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka nuvarande och utexaminerade PA-
studenters upplevelser av sin WSE och kompetens samt att undersöka vilka skillnader som 
framkommer mellan dessa två grupper. Har det skett en förändering sedan de började 
studera/arbeta och i så fall vad denna förändring beror på. De kategorier som växte fram ur 
intervju materialet var arbetslivserfarenhet, utbildning, självkännedom, personlighet och 
stöd/feedback. Därför är det dessa kategorier som vi främst kommer att diskutera i denna 
del.  
 
Hur upplever nuvarande och utexaminerade PA-studenter sin WSE? 

Nuvarande och utexaminerade PA-studenters upplevelse av sin WSE och kompetens 
upplevdes generellt vara hög. Överlag rapporterade de utexaminerade PA-studenterna en 
högre upplevelse av de olika teman och då även sin egen kompetens än de nuvarande PA-
studenterna. Förmågan att arbeta i team/grupp samt förmågan att anpassa sig efter den 
företagskultur och de regler som förekommer på en arbetsplats, var de enda teman som 
upplevdes som hög av samtliga respondenter.  

Respondenternas uppfattning om orsaken till detta var att både de nuvarande och 
utexaminerade PA-studenterna, i och med skolan och det arbete de har idag, vare sig på 
heltid eller i kombination med skolan, fått en nästan lika bred livserfarenhet av just dessa 
teman. Respondenterna uttryckte alltså sina höga upplevelser av dessa teman som något som 
kommer från den arbetslivserfarenhet och den goda självinsikten som de förfogar över. Som 
tidigare forskning visar förekommer det ett samband mellan arbetslivserfarenhet och en 
individs upplevelse av sin förmåga att hantera olika arbetsrelaterade uppgifter, det vill säga 
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en individs upplevelse av sin egen WSE. Bland annat artikelförfattarna Raelin m.fl. (2011), 
och Pepe, Farnese, Avalone & Vecchione (2010), påvisade detta samband och menade att 
arbete i samband med studier förstärker en individs upplevelse av WSE. Eftersom alla våra 
respondenter antingen arbetar på heltid eller vid sidan av sina studier kan detta därför vara 
en förklaring till varför de genomsnittlig upplevde en sådan hög upplevelse av WSE. 

De flesta av respondenterna uttrycket sin höga upplevelse av WSE även i termer av 
god självkännedom, som till exempel när det kommer till förmågan att uppfylla sin roll på 
en arbetsplats eller tidspress/stressiga situationer. Med god självkännedom, menade 
respondenterna, att när det kommer till sådana teman krävs det att man har kunskap om sig 
själv och vet vad man är kapabel till att utföra och klara av, samt på vilket sätt man klarar av 
att utföra en viss situation på. Detta i sin tur leder, enligt dessa respondenter, till att man 
utför ett bättre jobb, exempelvis uppfyller sin roll på ett tillfredsställande sätt. Pepe m.fl. 
(2010), visade i sin studie, att individer med en hög WSE visar ett stort engagemang till sitt 
arbete och även att dessa individer mer var benägna än andra att uppfylla och genomföra den 
roll de hade på sina arbetsplatser genom att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Detta 
kan vara en förklaring för varför även våra respondenter som uppfyllde den roll de hade på 
sina arbetsplatser upplevde att de hade en hög WSE.  

Det är också intressant att båda grupperna, än en gång, uttryckte sin höga WSE i 
termer av kategorierna god självkännedom och arbetslivserfarenhet. Har man en god 
självkännedom medför det att man även har en medvetenhet om sina begränsningar och sin 
egen roll i på sin arbetsplats. De respondenter som uttryckte att de hade en hög WSE när det 
kommer till tidspress/stressiga situationer, menade att de hade en god självkännedom och 
därför visste de hur de skulle hantera sådana situationer. Pepe m.fl. (2010), konstaterade 
genom sin studie att framgångsrik hantering av tidspress och stressiga situationer bidrar till 
att höja en individs upplevelse av WSE. Detta styrks även av vår undersökning. Detta 
resonemang stämde även in i det fall som respondenterna upplevde en låg WSE. De menade 
att det är väldigt svårt att hantera stressiga situationer om man aldrig har utsatts för dem 
tidigare, desto mer exponerad man är för dem desto mer medveten blir man när det kommer 
till hanteringen av sådana situationer. 

De respondenter som upplevde en låg WSE, generellt inom gruppen nuvarande PA-
studenter, uttryckte detta i termer av att de upplevde att de hade brist på arbetslivserfarenhet. 
Som till exempel när det kommer till upplevelsen av förmågan att klara av sina 
arbetsuppgifter. I detta fall ansåg man att det berodde på att man inte hade tillräckligt med 
självförtroende för att utföra de arbetsuppgifter som krävdes av en på ett effektivt sätt. 
Anledning till att de hade dåligt självförtroende var att de saknade arbetslivserfarenhet. 
Därmed bar de på en osäkerhet kring vilket sätt som är rätt eller fel när det kommer till 
utförandet av en arbetsuppgift. De upplevde att de tvivlade på sig själva i utförandet av olika 
teman, detta resulterade till att de inte utförde sina arbetsuppgifter på det sätt de borde. De 
lyckades inte uppnå de mål och krav som krävdes av dem. En viktig koppling som 
framkommer av Federici & Skaalvik (2011), studie är att de individer som tvivlar på sin 
förmåga att vara effektiv oftast tenderar att betrakta svåra uppgifter som ett hot och detta 
leder till att de lättare ger upp och drar sig tillbaka när de stöter på sådana uppgifter, vilket i 
sin tur leder till att de inte anstränger sig tillräckligt mycket för att avsluta uppgiften. Detta 
kan resultera till att en individ får sämre självförtroende och blir osäker på sig själv som 
sedan kan medföra att denna individ får en låg eller lägre upplevelse av sin egen WSE. 
Denna cirkel kan vara svårt att bryta, därför är det av stor vikt att sådana individer verkligen 
får den uppmuntran eller stöd som de behöver för att kunna avbryta detta tankemönster. En 
del av denna upplevelse försvinner oftast med tiden i samband med att individen får mer 
arbetslivserfarenhet och en större självkännedom och därmed blir säkrare i sig själv.   
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Finns det några skillnader mellan grupperna gällande deras upplevelse kring WSE? 
Resultatet av vår undersökning visar att det finns skillnader mellan de nuvarande och 

de utexaminerade PA-studenters upplevelser av sin WSE. Den största skillnaden visar sig i 
att de utexaminerade PA-studenterna hade en högre upplevelse av de teman som direkt är 
arbetsrelaterade, som till exempel när det kommer till förmågan att uppfylla den roll man har 
på en arbetsplats, än de nuvarande PA-studenterna. Anledningen till detta var att de 
utexaminerade PA-studenterna erhåller mer arbetslivserfarenhet och därför även har en 
större insikt i vad deras roll på en arbetsplats medför. Vi anser att nuvarande PA-studenter 
upplevelser av samma teman kommer att bli högre när de väl har kommit ut i arbetslivet och 
därmed fått en större arbetslivserfarenhet vilket i sin tur leder till att de blir säkrare på sig 
själva när det kommer till de förmågor som är arbetsrelaterade. Med tanke på detta resultat 
samt Federici & Skaalviks (2011), forskning, drar vi den slutsatsen att de än en gång bör 
finnas ett samband mellan att de nuvarande PA-studenterna erhåller mycket mindre 
arbetslivserfarenhet än de utexaminerade PA-studenterna i förbindelse med respondenternas 
upplevelser av sin WSE och kompetens.   

En annan viktig skillnad som framkom mellan dessa två grupper är vad de relaterar 
sina upplevelser till. Det vill säga vad de anser anledningen är till varför de upplever sin 
WSE och kompetens på det sätt som de gör. Nuvarande PA-studenter relaterade sina 
upplevelser till skolan, därmed var deras starka sidor den teoretiska kunskapen som de har, 
samtidigt som de istället upplevde att den praktiska sidan inte är fullt utvecklad då de 
uttryckte en osäkerhet kring om de uppfyller kriterierna när det kommer till att arbeta som 
en personalutvecklare. Förutom utbildning så uttryckte de också att kategorin personlighet 
hade en stor relevans för deras upplevelser av sin kompetens. 

De utexaminerade relaterade sina upplevelser av sin kompetens till sina arbeten. De 
uttryckte att det var de arbetslivserfarenheten som de hade som bidrog till att de upplevde 
sin WSE och kompetens på det sättet som de gjorde. Förutom arbetslivserfarenhet uttrycket 
de att förutsättningar samt stöd/feedback från andra personer på arbetsplatsen var av stor 
betydelse för deras upplevelse av kompetens. Federici & Skaalviks (2011), forskning, 
påpekar upplevelsen av en individs Self-efficacy och sambandet mellan den och dess 
påverkan av yttre och inre faktorer. Yttre faktorer så som just stöd från andra i en individs 
omgivning påverkar en individs upplevelse av self-efficacy.  Inre faktorer så som drivkraft, 
livserfarenhet och engagemang till att lösa exempelvis en uppgift leder till att en individ 
faktiskt presterar. Därför anser vi att en hög upplevelse av en individs WSE så kräver en 
samverkan mellan yttre och inre faktorer. Det vill säga, en kombination av de faktorer som 
både de utexaminerade och de nuvarande PA-studenterna upplevde bidrog till deras 
upplevelse av en hög WSE eller kompetens. Ett exempel som styrker detta är att de 
utexaminerade PA-studenterna uttryckte att de med tanke på det stöd de fått från andra, 
alltså yttre faktorer, och att de har en hög arbetslivserfarenhet, alltså inre faktorer, faktiskt 
upplever sin WSE och kompetens som hög. 
 
Har studenternas upplevelse av sin WSE förändrats från det att de började studerar? Vad 
kan dessa förändringar bero på? 

Nuvarande PA-studenter upplevde en förändring av sin WSE och kompetens sedan 
de först började studera. Denna förändring var dock inte gemensamt för samtliga och i en 
del fall var det inte en förändring som var associerad med PA-utbildningen i sig. Dessa 
respondenter upplevde snarare en förändring vad gäller sin upplevelse av sin kompetens nu, 
jämfört med när de började skolan, som ett resultat av den personliga utvecklingen de hade 
genomgått, vilket enligt dem, berodde på att de blivit äldre, mognare, fått ett bättre 
självförtroende samt som ett resultat av att de arbetat vid sidan av skolan. 
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           Raelin m.fl. (2011), menar att erfarenhet av arbetslivet under studietiden ger studenter 
möjlighet att prova och lära sig av, samt reflektera kring sin pågående arbetserfarenhet. 
Detta leder till att studenter får det lättare att komma ut i arbetslivet. 

Eftersom en individs SE är formbar och ökar genom erfarenheter, menar Raelin 
(2011), att studenter som arbetar vid sidan av sina studier och når framgång på arbetsplatsen 
ökar sitt förtroende till sin egen förmåga genom det faktum att de får prestera och utföra 
arbetsrelaterade uppgifter. Därför är det faktum att samtliga nuvarande studenter har någon 
form av samverkan mellan arbete och studier en viktig aspekt när det kommer till deras 
upplevelser av huruvida det skett en förändring vad gäller deras WSE och kompetens sedan 
de började studera. 
De studenter som uttryckte att utbildningen var den kategorin som hade bidragit till varför 
de antingen upplevde eller inte upplevde en förändring av sin WSE och kompetens 
förklarade detta på två sätt. Antingen ansåg de att de lärde sig relevanta saker i skolan med 
tanke på de olika kurserna som de studerar idag vilket de faktiskt har användning av när de 
arbetar, eller så ansåg de att en anledning till detta kunde vara brister i utbildningen. De 
upplevde att de inte fått tillräcklig uppmuntran eller feedback i skolan för att känna sig 
tillräckligt motiverade för att uppnå de mål/resultat som de ställs inför i arbetslivet. 

Detta visar på utbildningens viktiga inslag i studenternas nuvarande och blivande 
arbetslivserfarenhet. Hur man ser på utbildningen, vilka förutsättningar man känner att man 
får genom utbildningen samt på vilket sätt utbildningen fyller sin funktion när man kommer 
ut till arbetslivet. Det är därför viktigt att PA-utbildningen är helhets täckande i relation till 
rollen som personalvetare. 

Raelin m.fl. (2011), undersökning visade precis som vår undersökning, att när det 
egna förtroendet för att lösa en uppgift är begränsad, exempelvis vid ett avancerat arbete 
som ligger utanför ens kompetens, påverkar detta individers WSE. För att utveckla sin egen 
WSE behöver individer på ett lyckat sätt genomföra olika problem som de står inför. Genom 
att arbeta i ett team med andra som har mer kompetens av samma uppgift eller genom att 
lära sig en helt ny sak om samma uppgift, det vill säga, utveckla sin egen kompetens, leder 
detta till att ens Work self-efficacy stärks över tid. Därför tror vi att de respondenter som 
studerar idag och upplevde en låg WSE kommer att uppleva en hög eller en högre WSE när 
de dels får arbeta mer med en arbetsuppgift, det vill säga får mer arbetslivserfarenhet, men 
också genom att de slutför sin utbildning. 
 
Har utexaminerade studenters upplevelse av sin WSE förändrats från att de började arbeta? 
Vad kan dessa förändringar bero på? 

De utexaminerade PA-studenternas upplevelser av sin egen WSE och kompetens har 
förändrats sedan de började arbeta. Denna förändring var i en mycket större utsträckning än 
förändringen hos de nuvarande PA-studenterna. De uttryckte denna förändring som ett 
resultat av den utbildning och arbetslivserfarenhet som de hade. De ansåg att de två 
kategorierna bidragit till att de upplever en större säkerhet i sin roll som personalvetare i 
form av att de hade en god självkännedom. De ansåg också att stöd och feedback, samt 
förutsättningar är viktiga kategorier när det kommer till en upplevelse av förändring av ens 
WSE och kompetens. Det är alltså en fråga om en kombination mellan teoretiska kunskaper, 
praktiska kunskaper samt inflytanden från ens omgivning i form av stöd/feedback. Federici 
och Skaalvik (2011), anser att den upplevelse av self-efficacy en person har påverkar oss när 
det kommer till hur vi ser och reagerar på möjligheter och hinder, exempelvis inför en 
uppgift som vi måste utföra. Dessa föreställningar påverkar i sin tur vilket val av handling vi 
väljer att ta, men också hur mycket ansträngning vi är villiga att lägga på denna aktivitet när 
saker och ting inte går på räls. Detta visar att självkännedom är en viktig egenskap för 
upplevelsen av WSE. 
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Även Pepe, Farnese, Avalone & Vecchione (2010), undersökning tar upp vikten av 
goda relationer samt stöd från andra på arbetsplatsen. De menade att feedback eller stöd från 
andra på arbetsplatsen, såsom chefer och kollegor kunde leda till en högre upplevelse av 
WSE och kompetens, vilket även stämmer med den bilden som de utexaminerade 
studenterna hade om anledningen till varför det hade skett en förändring på deras upplevelse 
av WSE och kompetens, sedan de började arbeta. Vi ställer oss därför frågan om 
anledningen till att de nuvarande PA-studenterna inte ansåg att feedback och stöd var av 
större vikt för deras upplevelse av de olika förmågorna inte kunde vara att de har en lägre 
arbetslivserfarenhet än de utexaminerade PA-studenterna. Inte förrän situationer i arbetslivet 
uppstår där respondenterna faktiskt behöver stöd och feedback från andra kan de heller 
förstå dess vikt och påverkan på dem och därmed börjar fundera över vikten med goda 
relationer med kollegor och chefer och vad detta kan betyda för deras egen upplevelse av 
WSE. Eftersom de idag studerar är det därför inte förvånande att skolan och utbildningen 
istället blir anledningen till varför de upplever en förändring av sin WSE och kompetens. 

Med tanke på att de utexaminerade PA-studenterna upplevde en förändring i mycket 
högre utsträckning än de nuvarande PA-studenterna samt det faktum att de faktiskt har mer 
arbetslivserfarenhet än de nuvarande PA-studenterna kan vi genom detta, dra den slutsatsen 
att ju mer arbetslivserfarenhet en individ har desto högre upplevelse av sin egen WSE och 
kompetens upplever den i sin roll som personalvetare. 

Den mest följdriktiga slutsatsen av vår undersökning är att det både krävs en 
utbildning och arbetslivserfarenhet för att man ska uppleva en hög eller en högre upplevelse 
av WSE och kompetens, då det krävs både teori och praktik för att kunna uppfylla en roll 
som personalvetare. Denna slutsats styrks även av Raelin m.fl. (2011), forskning där deras 
undersökning kommer fram till att exempelvis erfarenhet av arbetsintegrerad utbildning 
förstärker en students upplevelse av self-efficacy och även hjälper studenten med en mer 
lyckad övergång från studier till arbetslivet. 
 
Generella slutsatser 

Vår undersökning och tidigare forskning som vi har använts oss av har visat att 
upplevelsen en individ har av sin self-efficacy och WSE inte bara påverkar dem beslut vi tar 
men också hur vi ser på oss själva när det kommer till vår personlighet och kompetens. Detta 
borde styrka det faktum att individer, som har en hög upplevelse av WSE och tror på sig 
själva, faktiskt i slutändan utför den handling de vill utföra. Med förutsättningen att våra 
respondenter som är nuvarande PA-studenter avslutar sin utbildning och med tanke på det 
arbetslivserfarenhet de har borde det därmed också vara så att om dessa respondenter 
upplever och tror att de kan uppnå ett mål, exempelvis som att få ett arbete, bidrar detta till 
att de faktiskt uppnår detta mål. Detta resonemang styrks av undersökningen som utfördes 
av Pepe, Farnese, Avalone & Vecchione (2010), där resultatet bland annat visade att positiva 
föreställningar av en individs self-efficacy kan bidra till att individer blir mer motiverad till 
att exempelvis, som i deras undersökning, söka nytt arbete eller komma in i 
arbetsmarknaden. För att inte tala om att tidigare forskning som exempelvis Banduras 
(2007) forskning, som också styrker det faktum att en positiv bild och tilltro av ens egen 
self-efficacy leder till att främja motivation och bidrar till att individers engagemang blir 
större när det gäller olika uppgifter som de tar sig an. 

Tidigare forskning, bland annat forskningen som utfördes på studenter av Raelin 
m.fl. (2011), har påvisat att en individs förtroende och tillit till sin egen förmåga kan 
påverka individens upplevelse av WSE. Om man ser till ”feedback loopen” som vi 
diskuterade i tidigare forskning i vår undersökning, menar den att en utförd prestation leder 
till en upplevelse av ökad self-efficacy, vilket i sin tur kan förstärka individens 
prestationsförmåga och därmed styrka deras self-efficacy (Raelin m.fl., 2011). Detta innebär 
i praktiken, att man kan påverka sin egen upplevelse av WSE genom att till exempel tro på 
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sig själv, eller se till att slutföra de olika mål man har. En annan intressant upplysning som 
både vår undersökning och tidigare forskning belyser är dem personliga egenskapernas 
påverkan på individers upplevelse av self-efficacy. Vår undersökning visade att personliga 
egenskaper i allra högsta drag påverkar upplevelsen av individens self-efficacy. Detta i 
överensstämmelse med den undersökningen som Judge m.fl. (2007), utförde som också 
påvisade att människor med olika personlighetsdrag upplever sin self-efficacy som 
antingen hög eller låg beroende på just vilken personlighetsdrag de har. 
 
Slutord 

Slutligen, en positiv upplevelse kring sin WSE är bevisat att leda till att individer 
anstränger sig mer i vad det nu kan vara för uppgift som de ställs inför (Federici & Skaalvik 
2011). Exempelvis när vi nu idag står inför den stora och utmanande uppgiften att slutföra 
en av vår viktigaste uppgift genom vår skoltid, nämligen denna uppsats, har vi funderat över 
vår egen WSE. Vi har kommit fram till att vi efter att ha undersökt detta ämne närmare och 
med tanke på allt vi har lärt oss under denna tid, har fått en mycket högre WSE idag än vi 
upplevde att vi hade när vi påbörjade vår uppsats. Det är också sant att denna positiva 
upplevelse i sin tur har lett till att vi blivit mer benägna att slutföra denna utmaning (Federici 
& Skaalvik, 2011), på ett, vad vi anser, bra sätt. Därför anser vi att alla nuvarande studenter, 
bör bli mer medvetna om sin upplevelse av förmågan att klara av olika uppgifter som de 
ställs inför. Förhoppningsvis kan detta leda till att även de får en högre WSE och därav ”ser 
sin examen som en milstolpe” (Person 10) och kämpar därefter. 
 
Validitet 

Vi anser att vår undersökning tillför en hög validitet. Då vi anser att vår 
undersökning faktiskt svarar för vårt syfte och frågeställningar (Bryman, 2008). Vidare har 
vi under arbetets gång kontinuerligt funderat över validiteten och därmed hela tiden försökt 
att testa varje steg mot validiteten. Varje intervjufråga har i sin tur testats mot vårt syfte för 
att undersöka om frågan är relevant och ställt på rätt sätt. Vi har också funderat på vilka ord 
vi använder och hur vi ställer intervjufrågorna och även där använt oss av tidigare forskning 
som exempelvis Federici och Skaalviks (2011), forskning. Vi anser därför att vår 
undersökning har en hög validitet. Vi har däremot nu i efterhand insett att två av våra 
intervjufrågor tolkades på samma sätt av de flesta respondenter och därför har vi också valt 
att redovisa dessa tillsammans. Till sist, känner vi nu i efterhand att vi borde ha ställt fler 
följdfrågor i själva intervjuerna då vi tror att detta hade lett till att vi hade fått en ännu rikare 
material att arbeta med. 
 

Framtida forskning  

Vi anser att det är viktigt med framtida forskning när det gäller individers upplevelse 
av sin WSE. Vi tror att nästa steg i denna undersökning skulle kunna vara att utföra en 
kvantitativ undersökning med samma utgångspunkt för att ytterligare förstärka resultatet. En 
väldigt intressant aspekt skulle kunna vara om studenters upplevelse av sin egen self-
efficacy påverkar deras val av arbete eller om upplevelsen av studenternas self-efficacy på 
något sätt har något samband med att de inte avslutar sin pågående utbildning och kan man i 
så fall påverka detta? Det finns som sagt många vägar att gå. Vi anser att skolor, då menar vi 
allmänt alla skolor, kan ha stor användning av förståelsen av elevers upplevelser av self-
efficacy. Om exempelvis lärare kan bli mer medvetna om hur denna upplevelse påverkar 
eleverna i olika uppgifter, kan de exempelvis med hjälp av motivation eller ytterligare hjälp, 
leda elever på rätt väg och därför bidra till att eleverna får en högre upplevelse av sin self-
efficacy. En annan tanke som även slog oss är att resultatet kanske hade sett annorlunda ut 
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om våra respondenter inte hade haft någon arbetslivserfarenhet alls. Det hade vart intressant 
att undersöka två grupper där en grupp arbetade vid sidan av sina studier och en grupp som 
inte arbetade vid sidan av sina studier. Vi tror att resultatet i denna undersökning skulle 
skilja sig helt från vår undersökning, då skillnaden gällande upplevelsen av WSE skulle vara 
mer markant mellan grupperna än de vi funnit i vår undersökning.  
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Bilaga 1 

Intervjumall (arbetande) 

1. Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vilken inriktning läste du på PA-utbildningen? 

Vad har du för yrke idag? 

Hur många år har du varit ute i arbetslivet? 

2. Hur upplever du din förmåga att lära dig effektivt på din arbetsplats? 

2.1 Upplever du att din förmåga att lära dig effektivt har förändrats sedan du började 

arbeta? Förklara på vilket sätt. 

3. Hur upplever du din förmåga att genomföra olika arbetsuppgifter på din 

arbetsplats? 

3.1 Upplever du att din förmåga att genomföra olika arbetsuppgifter har förändrats sedan 

du började arbeta? Förklara på vilket sätt. 

4. Hur upplever du din förmåga att lösa olika problem som kan uppstå på din 

arbetsplats? 

4.1 Upplever du att din förmåga till att lösa olika problem på din arbetsplats har förändrats 

sedan du började arbeta? Förklara på vilket sätt. 

5. Hur upplever du din förmåga att hantera stress som kan uppstå på din arbetsplats? 

5.1 Upplever du att din förmåga att hantera stress har förändrats sedan du började arbeta? 

Förklara på vilket sätt. 

6. Hur upplever du din förmåga att arbeta i ett team/grupp på din arbetsplats? 

6.1 Upplever du att din förmåga att arbeta i ett team/grupp har förändrats sedan du började 

arbeta? Förklara på vilket sätt. 

7. Hur upplever du din förmåga att hantera tidspress på din arbetsplats? 
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7.1 Upplever du att din förmåga att hantera tidspress har förändrats sedan du började 

arbeta? Förklara på vilket sätt. 

8. Hur upplever du din förmåga att uppfylla den roll som du har på din arbetsplats? 

8.1 Upplever du att din förmåga att uppfylla den roll du har på din arbetsplats har 

förändrats sedan du började arbeta? Förklara på vilket sätt. 

9. Hur upplever du din förmåga till att uppnå de mål/resultat som förväntas av dig på 

din arbetsplats? 

9.1 Upplever du att din förmåga att uppnå de mål/resultat som förväntas av dig på din 

arbetsplats har förändrats sedan du började arbeta? Förklara på vilket sätt. 

10. Hur upplever du din förmåga att anpassa dig till de regler som finns på din 

arbetsplats? 

10.1 Upplever du att din förmåga att anpassa dig till de regler som finns på din arbetsplats 

har förändrats sedan du började arbeta? Förklara på vilket sätt. 

11. Hur upplever du din förmåga att anpassa dig till den företagskultur som finns på 

din arbetsplats? 

11.1 Upplever du att din förmåga att anpassa dig till den företagskultur som finns på din 

arbetsplats har förändrats sedan du började arbeta? Förklara på vilket sätt. 

Har du något som du vill tillägga eller diskutera ytterligare? Har du några frågor, något du 

undrar? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjumall (studerande) 

1. Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vilken inriktning läser du på PA- utbildning? 

Har du varit ute i arbetslivet innan du påbörjade dina studier på Högskolan? I så fall hur 

många år? Jobbar du något extra vid sidan av dina studier idag? 

2. Hur upplever du din förmåga att lära dig effektivt på en arbetsplats? 

2.1 Upplever du att din förmåga att lära dig effektivt har förändrats sedan du började 

skolan? Förklara på vilket sätt. 

3. Hur upplever du din förmåga att genomföra olika arbetsuppgifter på en 

arbetsplats? 

3.1 Upplever du att din förmåga att genomföra olika arbetsuppgifter har förändrats sedan 

du började skolan? Förklara på vilket sätt. 

4. Hur upplever du din förmåga att lösa olika problem som kan uppstå på en 

arbetsplats? 

4.1 Upplever du att din förmåga till att lösa olika problem på en arbetsplats har förändrats 

sedan du började skolan? Förklara på vilket sätt. 

5. Hur upplever du din förmåga att hantera stress som kan uppstå på en arbetsplats? 

5.1 Upplever du att din förmåga att hantera stress har förändrats sedan du började skolan? 

Förklara på vilket sätt. 

6. Hur upplever du din förmåga att arbeta i ett team/grupp på en arbetsplats? 

6.1 Upplever du att din förmåga att arbeta i ett team/grupp har förändrats sedan du började 

skolan? Förklara på vilket sätt. 

7. Hur upplever du din förmåga att hantera tidspress på en arbetsplats? 
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7.1 Upplever du att din förmåga att hantera tidspress har förändrats sedan du började 

skolan? Förklara på vilket sätt. 

8. Hur upplever du din förmåga att uppfylla den roll som du har på en arbetsplats? 

8.1 Upplever du att din förmåga att uppfylla den roll du har på en arbetsplats har 

förändrats sedan du började skolan? Förklara på vilket sätt. 

9. Hur upplever du din förmåga till att uppnå de mål/resultat som förväntas av dig på 

en arbetsplats? 

9.1 Upplever du att din förmåga att uppnå de mål/resultat som förväntas av dig på en 

arbetsplats har förändrats sedan du började skolan? Förklara på vilket sätt. 

10. Hur upplever du din förmåga att anpassa dig till de regler som finns på en 

arbetsplats? 

10.1 Upplever du att din förmåga att anpassa dig till de regler som finns på en arbetsplats 

har förändrats sedan du började skolan? Förklara på vilket sätt. 

11. Hur upplever du din förmåga att anpassa dig till den företagskultur som finns på 

en arbetsplats? 

11.1 Upplever du att din förmåga att anpassa dig till den företagskultur som finns på en 

arbetsplats har förändrats sedan du började skolan? Förklara på vilket sätt. 

Har du något som du vill tillägga eller diskutera ytterligare? Har du några frågor, något du 

undrar? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Presentera oss, vilka vi är: 

Vi läser PA-programmet med inriktning på psykologi, intervjun kommer att beröra frågor 

kring upplevd kompetens. 

Innan vi börjar med intervjun tänkte vi ta upp några punkter: 

Intervjun är frivillig 

Intervjun kommer att spelas in 

Intervjun får avbrytas när som helst 

Om du skulle ångra ditt medverkande får du meddela oss det och ditt material tas bort 

Känner du att du inte vill svara på någon fråga har du rätt att avstå 

Du är anonym – vilket innebär att inga namn eller ålder kommer att skrivas ut 

Det är enbart vi som kommer att läsa intervjuerna och lyssna på det inspelade materialet 

Tycker du att någon fråga är otydlig så säg till 

Inga frågor är skrivna på det sätt att det finns något rätt eller fel svar 

Intervjun kommer ta ca 40min 

Har du några frågor innan vi börjar. 
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Bilaga 4 

Person Hög Låg Förändring har 
skett 

Förändring har 
ej skett 

Respondent 3. 
nuvarande PA-
Students 
upplevelsen av 
förmågan att 
klara av sina 
arbetsuppgifter. 
 

 ”Jag tycker att jag 
är ganska så duktig 
på det jag gör men 
än en gång så 
märker jag det att 
ålder är det som 
ofta sätter käppar i 
hjulet på mig än en 
gång, jag känner 
mig ganska 
begränsad och jag 
tror att jag om fem 
år kommer jag vara 
en helt annan 
person för att jag 
har mer 
arbetslivserfarenhet 
mer livserfarenhet 
över lag och då tror 
jag att jag kommer 
på så sätt blir det ju 
att göra mina 
arbetsuppgifter 
bättre för att jag 
kommer att växa in 
på min roll, vem jag 
är och mitt 
självförtroende och 
så där”.  

”Just med det 
jag jobbar med 
idag så får jag 
ändå säga att 
det har 
förändrats då 
med tanke på 
att jag jobbar 
med någonting 
som är relaterat 
till min 
utbildning på 
ett eller annat 
sätt, vi har ju 
läst tex 
rekrytering så 
det får jag ändå 
känna att jag 
har dels ger det 
mig 
självförtroende 
i det jag gör 
men sen också 
att det har 
framförallt gett 
mig kunskap då 
tycker jag att 
min utbildning 
har stor 
betydelse”. 

 

 
Denna respondent kategoriserades som en person med låg upplevelse av förmågan att 
hantera sina arbetsuppgifter. Anledningen till detta kategoriserades som brist på 
självförtroende, brist på arbetslivserfarenhet och ålder. Respondenten kategoriserades vidare 
till att vederbörande upplevde en förändring av sin förmåga att klara av sina arbetsuppgifter 
sedan den började studera tack vare att respondenten idag arbetar med något som är relaterat 
till sin utbildning. Därför kategoriserades respondentens upplevelser av förändring i 
kategorierna, utbildning eller kurser i utbildningen, arbetslivserfarenhet och bättre 
självförtroende.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 

Bilaga 5 
 
Person Hög Låg Förändring har 

skett 
Förändring har 
ej skett 

Respondent 1. 
Utexaminerad 
PA-Students 
upplevelsen av 
förmågan att 
vara effektiv. 
 

”Det tror jag är 
ganska att man 
har en hög 
förmåga, eller 
att jag har en 
hög förmåga, i 
och med att 
man, när man 
är så pass ny 
och man inte 
har så mycket 
annat att 
relatera till så 
jämför det emot 
vad man har 
gjort tidigare så 
att. Så jag tror 
att det är en 
ganska så hög 
förmåga”. 
 
 

 ”Ja, det skulle 
jag, jämfört med 
studierna, ja det 
tror jag för att, 
asså när man 
just pluggade så 
var det mycket, 
det är ju bara 
teori det är 
nästan inget 
praktiskt mer än 
att, man kunde 
praktiserat och 
det gjorde jag 
också i för sig 
men nu blir det 
ju mer att man, 
man lär sig de 
teorierna mer 
praktiskt så man 
kan använda det 
mer på ett 
användbart 
sätt.” 
 

 

 
Detta svar kategoriserades dels som en person med en hög upplevelse av förmågan att vara 
effektiv. Vidare kategoriserades respondenten som en person som upplevde en förändring av 
sin förmåga sedan den har börjat arbeta. Anledningen till denna förändring kategoriserades 
som en orsak av praktiskt och teoretisk kunskap som i detta fall blir arbetslivserfarenhet i 
kombination med tidigare studier som respondenten har genomgått. Det som är markerat 
med fetstil visar hur själva kodningsprocessen gick till.  
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Bilaga 6 
 
Person Hög Låg Förändring har 

skett 
Förändring har 
ej skett 

Respondent 7. 
Utexaminerad 
PA-Students 
upplevelsen av 
förmågan till 
problemlösning. 
 

”Jag upplever 
dom bra, det är 
ett problem att 
jobba med 
personal det är 
ett 
problemarbete 
så klart för 
annars hade 
man ju inte 
behövts så man 
stöter ju på 
ständigt nya 
problem och 
därför får man 
inte vara rädd 
för att ta sig an 
dem”. 

 ”Jag känner 
mig mycket 
tryggare i det 
speciellt nu 
efter, första 
året kan jag väl 
säga att alltså 
jag frågade nog 
på ALLA saker 
mina kollegor 
ja bara ja 
ställde jätte 
mycket frågor 
och det gör jag 
fortfarande men 
nu får jag även 
frågor till mig 
kollegor som 
kommit till mig 
och frågat man 
har jag är så 
öppen för att 
lära mig nya 
saker och man 
kan aldrig lära 
sig allting, det 
handlar om ett 
bollande hur 
tänker du här? 
Hur skulle du 
gjort ehh så vi 
träffas ju alltid 
och diskuterar 
väldigt 
mycket” 

 

 
 
Denna respondents upplevelse kategoriserades dels som en person med en hög upplevelse av 
förmågan problemlösning. Svaret kategoriserades som personlighet och självinsikt. 
Respondenten kodades som en person där en förändring har skett sedan denne började arbeta 
tack vare den stöd denna personen verkar få på sin arbetsplats av sina kollegor och chefer i 
form av återkoppling och att man kan diskutera saker med varandra, men också tack vare 
den arbetslivserfarenhet som den har fått med tiden.  


