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STUDIEKRAV OCH UPPLEVD STRESS – FINNS DET NÅGON SKILLNAD BLAND 

JURISTSTUDENTER OCH PSYKOLOGSTUDENTER? 
 

Paula Bithoun 
 

I den akademiska världen kämpar studenter med att balansera 
upplevda krav från omgivning och upplevd egen förmåga för att 
hantera dessa krav. Studien syftar till att undersöka om juriststudenter 
upplever stress i högre utsträckning än psykologstudenter och om 
studiekraven mellan dessa grupper skiljer sig åt. 
Undersökningsdeltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval på 
Stockholms universitet. En enkät avsedd att mäta studiekrav och 
upplevd stress delades ut till jurist- och psykologstudenter. Resultatet 
visade att juriststudenterna lade ner mer tid på sina studier per vecka 
och att psykologstudenter hade fler grupp- och individuella arbeten 
innevarande termin. Vid mätning av samtliga stressfrågor i form av ett 
t-test förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Resultatet 
kan bero på att juriststudenternas studiemiljö leder till att de i högre 
utsträckning känner sig tvungna att lägga ner fler studietimmar per 
vecka än psykologstudenterna. 
 
 

Inledning 
 

 
Stress definieras som obalans mellan upplevda krav från omgivningen och upplevd egen 
förmåga att hantera dessa krav (Karasek & Theorell, 1990). I forskningen används den 
allostatiska belastningsmodellen för att beskriva stress (Lundberg & Wentz, 2004). Enligt 
modellen upprätthålls balansen i kroppens fysiologiska system genom den mänskliga 
kroppens förmåga till förändring; den så kallade allostasen. Allostas tar med andra ord fasta 
på kroppens flexibilitet och människans förmåga att överleva i skiftande förhållanden genom 
att anpassa sig till olika situationer (Lundberg & Wentz, 2004). Allt eftersom 
samhällsutvecklingen tagit fart har allostasen blivit ett verktyg för att anpassa sig i ett 
föränderligt samhälle och framförallt i ett samhälle där det är högt tempo på arbetsmarknad 
och utbildning. Det är effektivitet, höga krav och tidsbrist som styr vardagen och det innebär 
att de biologiska systemen i kroppen ofta överansträngs vilket kan leda till fysiska skador. Det 
är bristen på tid för vila och återhämtning som leder till ohälsa, inte stress i sig enligt denna 
teori (Lundberg & Wentz, 2004). Fortsätter människan att stressa kontinuerligt över en längre 
period ökar risken för ohälsa och sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). Hög grad av stress 
hos studenter kan även leda till att de drar på sig ohälsosamma vanor som även i sig kan 
ytterligare påverka deras fysiska hälsa negativt (Hudd et al., 2000). 
 
Den individuella tolkningen av situationen är avgörande för vilka stressreaktioner en person 
uppvisar. Så som mycket annat kan samma situation uppfattas på olika sätt för olika 
människor och därför leda till olika stressreaktioner. Hur en person reagerar på stress kan bero 
på i vilket hälsotillstånd denne befinner sig i eller hur han/hon uppfattar en situation 
(Lundberg & Wentz, 2004). Det beror även på genetik, utbildning (Weekes, Lewis, Patel, 
Garrison-Jakel, Berger, & Lupien, 2006), livsstil, kön (Clark & Rieker, 1986) och etnicitet 
(Blue & Blue, 1983). Främmande situationer kan ge upphov till stress varvid hjärnan och 
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kroppen beslutar att antingen dra sig tillbaka eller konfrontera situationen och ”slåss” 
(Lundberg & Wentz, 2004). 
 
Krav och kontroll är två begrepp som spelar en avgörande roll för hur stressad en person 
känner sig. För att kartlägga psykosociala arbetsförhållanden har det i en studie utvecklats en 
modell (Karasek & Theorell, 1990), krav-kontroll-modellen, vilken använder psykiska krav, 
beslutsutrymme och socialt stöd från kamrater och chefer som kriterier. De psykiska kraven 
som ställs bör idealt sett vara rimliga, likaså bör den mängd arbetsuppgifter som skall utföras 
under en viss tid kunna klaras av alla personer. Om en person arbetar i en spänd 
arbetssituation hindrar det oftast på sikt inlärning eftersom personen blir mer och mer spänd 
allt eftersom tiden går (Karasek & Theorell, 1990). Har personen därför en hög kravnivå och 
ett ganska litet beslutsutrymme så leder det troligtvis till svårigheter över tid. En arbetsplats 
som därför förbättrar någon av dessa parametrar kanske leder till högre inlärning hos 
medarbetarna. Detta kan leda till att den arbetsplatsen på sikt kan bli bättre på att hantera mer 
arbetsbördor. Spänt arbete (Karasek & Theorell, 1990) leder även till hälsoproblem, speciellt 
om det dessutom är dåligt socialt stöd på arbetsplatsen.  
 
Beslutsutrymme är ett begrepp som brukar delas in i de två begreppen auktoritet över beslut 
och den enskildes kompetens att utöva kontroll över sin situation (Karasek & Theorell, 1990). 
De båda komponenterna tar fasta på olika saker men är båda viktiga för att påvisa hur stressad 
en individ kan känna sig (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Auktoritet över beslut består av de två komponenterna uppgiftskontroll och deltagande i 
beslutsfattande. Uppgiftskontroll avser kontroll över arbetet/studierna och hur mycket en 
person kan påverka just sitt arbete eller studier. Deltagande i beslutsfattandet tar fasta på mer 
övergripande saker som hur stort inflytande personen har över sina arbets- eller studietider 
och möjligheter att delta i förändringar och så vidare (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Den enskildes kompetens att utöva kontroll över sin situation innebär att den som har fått 
tillfälle att utveckla relevant kompetens kan ta kontroll över oväntade situationer i arbetet. En 
del av denna kompetens kan personen ha förvärvat innan han/hon börjat på en arbetsplats, 
men en stor del fås också på arbetsplatsen. Denna komponent innebär utrymme för skicklighet 
eller intellektuell aktivitet (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Traditionellt har utbildning ansetts ge upphov till olika grader av stress beroende på vilken typ 
av utbildning det rör sig om (Weekes, Lewis, Patel, Garrison-Jakel, Berger, & Lupien, 2006). 
Bland de typiskt ”stressiga” utbildningarna omnämns läkar- och juristutbildningarna (Weekes, 
Lewis, Patel, Garrison-Jakel, Berger, & Lupien, 2006). Troligen hör det ihop med att de som 
studerar på just de utbildningsprogrammen befinner sig oftast i en mer spänd arbetssituation 
med en hög kravnivå. Bland de saker som sätter igång stressreaktioner hos studenter är saker 
som mer eller mindre beror på eller innebär ett litet beslutsutrymme för studenterna.  En 
student har i ett sådant läge nästan ingen auktoritet och kan således inte ha någon 
uppgiftskontroll eller delta i beslutsfattande. Istället upplevs stress av bland annat ett ökat 
antal examinationer och deadlines (Weekes, Lewis, Patel, Garrison-Jakel, Berger, & Lupien, 
2006) men även oregelbundna examinationer, stor konkurrens, brist på tid och pengar och 
rädsla att inte prestera tillräckligt (Heins, Nickols, Fahey, & Leiden, 1984). Ett annat 
stressmoment är känslan av den oändliga informationen som finns att tillgå (Coburn & 
Jovaisas, 1975). Studenter blir mycket stressade av att känna sig oförmögna att förstå och 
tillägna sig all information som presenteras för dem under utbildningen. Studenterna är 
speciellt rädda för att skriva tentor och få dåliga resultat (Coburn & Jovaisas, 1975). Även 
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examinationssystem, behovet av att forska och publicera sina resultat och oklara 
förväntningar på studenter är stressfyllda moment (Toews, Lockeyer, Dobson, Simpson 
Brownell, Brenneis, et al., 1997).    
 
Stress varierar i allmänhet beroende på vad det är för slags utbildning som studenterna 
genomgår. Även om studenter i olika utbildningar upplever liknande saker som stressande så 
har juristutbildningen ansetts vara mer stressfull än andra utbildningar (Heins, Nickols, Fahey, 
& Leiden, 1984). Elever i yrkesförberedande gymnasieutbildning är mindre stressade än 
elever i mer teoretiska utbildningar såsom naturprogrammet (Ollfors & Andersson, 2007). 
Eleverna i den yrkesförberedande gymnasieutbildningen har större tro på sin egen intelligens, 
mindre villiga att hänföra något till misslyckande och självduglighet. Studien kunde även 
påvisa att elever som läste yrkesförberedande gymnasieutbildning hade större kontroll över 
sina problem (Ollfors & Andersson, 2007). Detta stämmer överens med uppfattningen om 
beslutsutrymme och den enskildes kompetens att utöva kontroll över sin situation. Den som 
har fått tillfälle att utveckla relevant kompetens i form av exempelvis större andel praktik på 
sin utbildning kan ta kontroll över oväntade situationer i utbildningen såsom nya 
arbetsuppgifter. På så sätt blir utrymmet för skicklighet större på den yrkesförberedande 
utbildningen (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Studenter på olika utbildningar har dock olika stresskällor och sätt att hantera stressen på 
(Heins, Nickols, Fahey, & Leiden, 1984). Juriststudenter pekar på mycket stress på grund av 
oregelbundna examinationer och mycket konkurrens från sina studiekamrater. 
Medicinstuderande är stressade över att ha så lite tid att spendera hemma på grund av ansvar 
för sina patienter. Psykologstuderande är mest stressade över bristen på pengar och 
kemistudenter är stressade för de många examinationerna. Resultatet visar att studenter från 
olika utbildningar även tar hjälp utifrån på olika sätt. Psykologstudenter är mer än tre gånger 
mer benägna att söka sig till professionell terapi jämfört med de andra studentgrupperna. 
Medicinstudenter är mer sannolika att söka hjälp från skolkuratorer (Heins, Nickols, Fahey, & 
Leiden, 1984).  
  
Sociala faktorerna tycks även inverka på studenters stressnivåer. Studenterna blir stressade av 
att inte hinna med så många sociala aktiviteter då de är tvungna att spendera många timmar 
för att studera (Coburn & Jovaisas, 1975). Vad gäller studenternas levnadsförhållanden kan 
det tänkas att studenter från hem som är stöttande och möter studenternas behov minskar 
stressen som studenterna känner (Clark & Rieker, 1986).  
 
Stressen som studenter upplever är inte endast beroende på vad för slags utbildning det är 
fråga om utan vilka karaktärsdrag som studenterna besitter. Bland annat är individuella 
karaktärsdrag av neurotisk och plikttrogen art tillsammans med utåtvändhet saker som pekar 
på hög eller låg stress under läkarutbildningen (Tyssen, Dolatowski, Rovik, Thorkildsen, 
Ekeberg, Hem et al., 2007). ”Livsnjutare” stressar generellt mindre medan ”grubblare” 
riskerar att uppleva högre stressnivåer (Tyssen, Dolatowski, Rovik, Thorkildsen, Ekeberg, 
Hem et al., 2007). Livsnjutar-typerna har oftast ett stort självförtroende och är krävande och 
sällan ihärdiga eller moraliskt hämmade medan grubblare är mer självmedvetna, ofta i tvivel 
och tänker oftast mycket på sitt och andras uppförande (Tyssen, Dolatowski, Rovik, 
Thorkildsen, Ekeberg, Hem et al., 2007). Detta stämmer överens med krav och kontroll-
modellen och den allostatiska beslutsmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Den grubblande 
studenten torde i högre utsträckning uppleva sin arbetssituation som spänd och med höga krav 
där han eller hon inte kan besluta mycket själv. Studentens förmåga till allostas är mindre då 
han eller hon är bunden av vissa karaktärsdrag vilka han till stor del styrs av och som 
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livsnjutaren oftast inte känner av på samma sätt. Många läkarstudenter har en självbild som 
innebär att de borde vara/är omnipotenta och inte medelmåttiga. Denna självbild blir ifrågasatt 
varje gång de presterar på ett sätt som inte är perfekt vilket kan leda till mer stress (Notman, 
Salt, & Nadelson, 1984). Studenter som rapporterar mer stress kan även göra det, inte för att 
de är mer stressade än alla andra, utan för att de är känsligare för sina reaktioner och har större 
vilja att uttrycka dessa (Notman, Salt, & Nadelson, 1984). Förmågan att tolerera ovisshet är 
en annan stresskälla för vissa studenter. Detta är en förmåga som kan vara svår att uppnå för 
samvetsgranna studenter (Tyssen et al., 2007). Höga nivåer av samvetsgrannhet (mätt som 
besatthet) kan ha en negativ inverkan på en karriär inom medicin, både under och efter skolan 
(Tyssen et al., 2007). Denna sortens karaktärsdrag torde leda till en mer stelbent allostatisk 
förmåga hos den enskilde studenten. Han eller hon har därför svårare att anpassa sig till 
situationen och blir således mer stressad när han eller hon ställs inför situationer som kräver 
anpassning; till exempel på en krävande utbildning och alla dess moment. 
 
Förutom studentens utbildningsprogram, sociala situation och karaktärsdrag spelar även könet 
roll för upplevda stressnivåer på utbildningen. Kön är en bakomliggande faktor som avgör hur 
studenter reagerar på stress även om det finns andra undersökningar som förkastar den teorin. 
I en studie menades att stressen kan variera beroende på könet hos studenten (Clark & Rieker, 
1986). Studien är en jämförelse mellan medicinstudenter och juriststudenter i USA där det 
påvisades stora skillnader i stress mellan könen. Resultatet visade att kvinnor kände sig mer 
stressade än män. Kvinnornas primära stresskällor var sexism och svåra perioder med sin 
partner. Den skeva könsfördelningen på båda utbildningarna leder till att kvinnor upplever 
dold sexism (Clark & Rieker, 1986). Möjligen upplever kvinnor till stor del att de blir 
oförmögna att utöva kontroll över sin situation då de är underrepresenterade på utbildningen. 
Män använder dessutom sina äktenskap som en stressbuffert eftersom kvinnor är mer 
stöttande i sina mäns karriärer än vad män är när det gäller kvinnors (Clark & Rieker, 1986). 
Detta får en negativ inverkan på de kvinnliga studenternas stresshantering eftersom de 
förväntas stötta sina män i hemmet än att själva bli stöttade. En annan undersökning som 
understödjer att kön är en faktor för stress är en studie som fann att kön, levnadssätt och i 
mindre utsträckning personlighetsdraget inåtvändhet var förekommande faktorer i samband 
med stress (Arnold & Brill Jensens, 1984). En trolig förklaring till att stressen skiljde sig åt 
beroende på kön var att de som betygssatte studenterna var till övervägande del män på vissa 
årskurser. Kvinnorna kunde känna sig mer stressade av att examinatorerna var män, eftersom 
de var rädda för att bli orättvist behandlade för att de var kvinnor; något som upplevdes som 
stressande för de kvinnliga studenterna (Arnold & Brill Jensens, 1984) och som troligen 
därför även leder till en spänd arbetssituation där kvinnorna kan kämpa hårt men ändå få ett 
sämre betyg, något som sänker deras beslutsutrymme avsevärt.  
 
På vissa utbildningar finns det däremot inga större variationer i stress sett till studenternas kön 
(Frankenhaeuser & Collins, 1978). Studenterna anammar en manlig könsroll vilket gör att alla 
studenter inom det utbildningsprogrammet påverkas av stress på likartade sätt oavsett kön 
(Frankenhaeuser & Collins, 1978). 
 
Utöver de ovan nämnda stressfaktorerna kan även studentens etnicitet spela en stor roll i den 
upplevda stressen. Folk ur ursprungsbefolkningar kan ibland ha egna sätt att hantera stress 
relaterade problem på (Blue & Blue, 1983). Vissa kulturella aspekter kan påverka 
förekomsten av stress. Ju mer traditionell den etniska studenten är desto mer tycks det gå att 
använda sig av sitt etniska sätt att hantera stress. Studenter med indianskt ursprung använde 
sig av deaktivering för att hantera stress (Blue & Blue, 1983). Deaktivering innebär att 
personen har inställningen att leva ett med naturen och förvänta sig att naturen till slut 
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kommer att erbjuda en lösning på problemen som existerar. På så sätt blir de flesta 
indianstudenter passiva inför problem och inleder det som ett slags hoppfullt stadium tills 
problemens lösning erbjuds eller hittas. Denna studie (Blue & Blue, 1983) är ett intressant 
exempel på där människor kan uppleva att de har ett litet beslutsutrymme för stunden men att 
”lösningen” alltid kommer att finnas tillgänglig efter ett tag. Ett sådant synsätt torde leda till 
att den enskilde upplever sin arbetssituation som mindre spänd och kravfylld då svaren 
kommer förr eller senare. Vad gäller studenter i andra delar av världen är det inte säkert att 
studenter stressar mindre för att de har en annan etnicitet. Spanska studenterna stressades av 
ungefär liknande saker som de faktorer som har nämnts i denna studie vilket möjligen kan 
peka på att etnicitetens inverkan på stressnivåer endast spelar roll för vissa folkgrupper 
(Carreras & Fernández-Castro, 1998).  
 
Föreliggande studie genomfördes vid ett universitet och de valda grupperna var jurist- och 
psykologstudenter. Studiens hypotes var att juriststudenter är mer stressade än 
psykologstudenter. Det bygger delvis på en allmän uppfattning om att jurister är mer stressade 
än andra studenter och delvis bygger den på tidigare forskning som visar att jurist- och 
psykologprogrammens studenter hör till de som är mest stressade (Heins, Nickols, Fahey, & 
Leidens, 1984). Medicinstudenter tillhör också en grupp som kan tänkas vara stressade men 
då medicinstuderande undersökts i ett flertal olika studier; (Notman, Salt, & Nadelson, 1984), 
(Coburn & Jovaisas, 1975) samt (Toews et al., 1997), finns det redan en hel del forskning 
kring medicinstuderande vilket innebär att det är mer intressant att jämföra andra grupper med 
varandra i förhoppning att tillföra forskningen en ny infallsvinkel. Det ställs höga krav på 
samtliga studenter men frågan är om den allmänna uppfattningen och tidigare forskning 
(Heins, Nickols, Fahey & Leidens, 1984) och (Weekes, Lewis, Patel, Garrison-Jakel, Berger 
& Lupien, 2006) om att juriststudenter är mer stressade än andra studenter stämmer.  
 
Syftet med denna undersökning var att jämföra jurist- och psykologprogramstudenter vid 
Stockholms universitet avseende studiekrav och upplevd stress för att se om det finns en 
skillnad mellan grupperna. Även vilka studiekrav och stressmoment som påverkar respektive 
studentgrupp undersöktes. Den specifika frågeställningen var: Är det någon skillnad i 
studiekrav och upplevd stress mellan studenter på jurist- och psykologprogrammen? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Urvalet av undersökningsdeltagare gjordes via ett bekvämlighetsurval genom att fokusera på 
deltagare inom Stockholms universitet. Undersökningen skulle vara av jämförande karaktär 
mellan två krävande utbildningar; psykologi- och juristutbildningarna. Detta gjordes för att se 
vilken av utbildningarna som är mest stressande, vilket förklaras tydligare i inledningen. I 
denna studie benämns psykolog- och juriststudenterna även som psykologerna och juristerna 
och det är alltid studenter som det syftas på och inte färdigutbildade psykologer och jurister. 
 
Studenter som läser första och sista terminen valdes bort för att öka resultatets reliabilitet då 
dessa terminer kan vara extra stressiga. Studenter som går första terminen antogs vara 
känsliga för stress på grund av att mycket var nytt och mycket information tas in i början som 
inte har med själva utbildningen att göra. Studenter som går sista terminen antogs vara i 
slutspurten och extra stressade på grund av tankar som har att göra med skoltrötthet, planering 
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efter skolan och framförallt att klara av sina sista tentor. Därför valdes studenter som gick 
termin två på psykolog- och juristutbildningen.  
 
När arbetet påbörjats och urvalskriterierna var uppställda visade det sig att psykologklasserna 
var mindre än juristklasserna. Därför beslutades att undersökningen skulle genomföras även 
bland psykologstudenterna på termin 3. Målet med antalet deltagare var 120 stycken; 60 
jurister och 60 psykologer. Den genomförda undersökningen resulterade i 10 bortfall bland 
psykologerna och 4 bland juristerna, därmed blev det totala antalet deltagare 106 stycken.  
 
Könsfördelningen på juristutbildningens termin 2 var 35 kvinnor och 21 män av totalt 56 
studenter. På psykologutbildningens termin 2 var det totalt 50 studenter som deltog i 
undersökningen, varav 13 kvinnor och 12 män och på termin 3 var det 20 kvinnor och 5 män 
som svarade. Ålderspannet för hela gruppen gick från den yngsta undersökningsdeltagaren 
som var 18 år till den äldsta som var 44 år. Genomsnittsålder för hela gruppen låg på 25 år. 
Ingen hänsyn har tagits till kön och ålder avseende hur det kan ha påverkat resultatet, bortsett 
från dessa noteringar om åldersspannet, genomsnittsåldern och könsfördelningen. Detta pga. 
att det var en ojämn fördelning i både ålder och kön eftersom studien omfattade särskilda 
terminer. Istället koncentrerades undersökningen på studenterna på de särskilda terminerna än 
ålder och kön. 
 
Material 
 
Materialet som utformats och använts är en enkät som är uppdelad i två delar. Inledningsvis 
ingick bakgrundsfrågorna: kön, ålder, program. Den första delen (se Bilaga 1) handlar om 
studiekrav och har utformats i samband med denna studie. Studiekravsdelen bygger på sex 
frågor med svarsalternativ från 1-5. Frågorna för enkäten som handlar om studiekrav var de 
egenhändigt utformade men utgick delvis ifrån (Karasek & Theorell, 1990) frågor om 
arbetskrav. Svarsalternativen på fråga 1 (Hur många timmar per vecka lägger du i genomsnitt 
ner på dina studier?) avser antal timintervall. Svarsalternativen för fråga 2-4 (hur många 
tentor har du denna termin? Hur många grupparbeten ska ni/du göra denna termin? Hur 
många individuella arbeten har ni/du denna termin?) avser antalet i intervall. 
Svarsalternativen för fråga 5-6 ( Hur många föreläsningar har ni/du per vecka denna termin? 
Hur många seminarier har ni/du per vecka denna termin?) har ett spann på 1-5 i antal 
föreläsningar respektive seminarier att välja på.  
 
Den andra delen (se Bilaga 2) handlar om upplevd stress och utgörs av en vedertagen skala, 
Perceived Stress Scale, (PSS) (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983).  Det är ett 14 item-
instrument som mäter graden av stress i olika situationer med svarsalternativ från 1= Aldrig 
till 5= Mycket ofta. Vid genomförandet av denna studie användes en svensk version av PSS-
skalan (Eskin & Parr, 1996). 
 
Innan de statistiska analyserna påbörjades gjordes en omkodning av omvända items i PSS för 
att alla ingående frågor skulle gå i samma riktning. 1= Aldrig i svarsalternativen blev därför 
1= Mycket ofta och 5=Mycket ofta omvändes till 5= Aldrig. Därför tolkades resultaten på de 
omkodade frågorna på så vis att ju lägre medelvärde som gavs, desto högre upplevd stress, i 
och med omkodningen. Därefter konstruerades ett index av PSS frågorna, vilket uppvisade ett 
Cronbach’s alphavärde på .850. För studiekravsfrågorna var däremot alphavärdet .19 vilket 
var för lågt för att göra ett index, utan varje fråga användes separat i de följande analyserna.  
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Procedur 
 
Tre klasser; två psykologklasser på termin 2 och 3 och en juristklass på termin 2 vid 
Stockholms universitet valdes för genomförandet av enkätundersökningen. Muntlig 
information lämnades till klasserna vid ett föreläsningstillfälle om att det handlade om en 
undersökning om stress som ska vara en del i en C-uppsats vid Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet. De fick information om att deltagandet är frivilligt och att uppgifterna 
kommer att behandlas konfidentiellt. Studenterna fyllde i enkäten på plats. Klasserna fick en 
kort information om vad studien handlar om och syftar till.  
 

Resultat 
  
I Tabell 1 redovisas den deskriptiva statistiken för grupperna psykologer och jurister som 
bygger på de sex olika studiekravsfrågorna.  
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik för hela gruppen och för psykologer och jurister.  
 

Program M SD  
    
Jurist 2,14 0,616 Timmar/Vecka 
Psykolog 1,90 0,544  
    
Jurist 2,16 0,565 Tentor/Termin 
Psykolog 1,86 0,881  
    
Jurist 1,04 0,187 Grupparbeten/Termin 
Psykolog 2,22 0,887  
    
Jurist 1,07 0,26 Individuella arb/Termin 
Psykolog 1,72 0,784  
    
Jurist 4,30 0,737 Föreläsningar/Vecka 
Psykolog 3,38 0,753  
    
Jurist 2,34 1,133 Seminarier/Vecka 
Psykolog 1,30 0,544  
    
Jurist 38,33 8,81 PSS 
Psykolog 35,82 6,97  
    
Totalt    
    
 2,03 0,593 Timmar/Vecka 
 2,02 0,743 Tentor/Termin 
 1,59 0,859 Grupparbeten/Termin 
 1,38 0,654 Individuella arb/Termin 
 3,87 0,874 Föreläsningar/Vecka 
 1,85 1,04 Seminarier/Vecka 
 37,2 8,060 PSS 
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Korrelationer för hela studiegruppen och för samtliga gruppvariabler; de sex studiekraven och 
upplevd stress i har beräknats med hjälp av Spearman´s rho då data var snedfördelat (Tabell 
2).  
 
Tabell 2. Korrelationer mellan variablerna för hela gruppen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån 
 
Undersökningen kan inte komma fram till några signifikanta samband mellan PSS och de 
undersökta variablerna. Resultatet antyder dock ett positivt samband mellan PSS och 
föreläsningar per vecka samt PSS och seminarier per vecka. Det behövs ytterligare forskning 
för att statistiskt säkerställa resultaten. 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade ingen signifikant skillnad i upplevd stress (PSS) 
mellan psykologer och jurister (t(104) = -1,6, p = .109). Däremot visade ett t-test för 
oberoende mätningar på en signifikant skillnad gällande antal studietimmar per vecka mellan 
psykologer och jurister (t(104) = -2.1, p = .035). Jurister skattade i genomsnitt fler 
studietimmar per vecka i samband med upplevd stress än psykologerna per termin, se 
medelvärden i Tabell 1. Ett t-test för oberoende mätningar visade även på en signifikant 
skillnad gällande antal grupparbeten mellan psykologer och jurister (t(104) = 9.75, p < .0001). 
Psykologerna skattade i genomsnitt fler grupparbeten än juristerna per termin, se medelvärden 
i Tabell 1. Ett t-test för oberoende mätningar visade på en signifikant skillnad gällande antal 
individuella arbeten mellan psykologer och jurister (t(104) = 5.85, p < .0001). Psykologerna 
skattade i genomsnitt fler individuella arbeten än juristerna per termin, se medelvärden i 
Tabell 1. Vidare visade ett t-test för oberoende mätningar signifikant skillnad gällande antal 
tentor mellan psykologer och jurister (t(104) = -2.1, p = .037). Juristerna skattade i genomsnitt 
fler tentor än psykologer per termin, se medelvärden i Tabell 1. Vad gäller skillnaden i antal 
föreläsningar per veckan mellan psykologer och jurister (t(104) = -6.4, p < .0001) påvisades 
en signifikant skillnad. Juristerna skattade i genomsnitt fler föreläsningar per vecka än 
psykologerna per termin, se medelvärden i Tabell 1. Slutligen visade ett t-test för oberoende 
mätningar signifikant skillnad gällande antal seminarier per vecka mellan psykologer och 
jurister (t(104) = -5.9, p < .0001). Juristerna skattade i genomsnitt fler seminarier per vecka än 
psykologerna per termin, se medelvärden i Tabell 1. 
 

  
Timmar/ 
Vecka 

Tentor/ 
Termin 

Grupparbe
ten/Termi
n 

Individuella 
arb/Termin 

Föreläsnin
gar/Vecka 

Seminarier/ 
Vecka PSS total 

Timmar/Vecka 1,000       
Tentor/Termin ,070 1,000      
Grupparbeten/ 
Termin -,059 -,139 1,000     
Individuella 
arb/ 
Termin ,031 -,123 ,617* 1,000    
Föreläsningar/ 
Vecka ,208* ,138 -,394* -,145 1,000   

Seminarier/ 
Vecka ,189 ,100 -,336* -,187 ,402* 1,000  

PSS total ,002 -,010 -,082 -,044 ,145 ,145 1,000 
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Diskussion 
 
 
Syftet med studien var att jämföra jurist- respektive psykologprogramstudenter vid 
Stockholms universitet avseende studiekrav och upplevd stress för att se om det finns en 
skillnad mellan grupperna. En annan del av syftet var att se vilka studiekrav och stressmoment 
som påverkar respektive studentgrupp. 
 
Vid mätning av samtliga stressfrågor i form av ett t-test förelåg ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Psykologerna uppgav att de har fler grupparbeten och individuella arbeten 
per termin än juristerna, medan juristerna lägger ner fler timmar på studier per vecka än 
psykologerna. Juristerna uppgav att de har fler tentor, föreläsningar och seminarier än 
psykologerna. 
 
Då undersökningen inte påvisade några signifikanta samband mellan PSS och de undersökta 
variablerna men däremot en antydan om ett positivt samband, behövs ytterligare forskning för 
att statistiskt säkerställa de antydande resultaten. Resultatet antyder nämligen ett positivt 
samband mellan PSS och föreläsningar per vecka samt PSS och seminarier per vecka. 
 
Validiteten i studiekravsfrågorna som skapats för denna studie, kan anses vara relativt högt då 
frågornas karaktär gör att svaren som undersökningsdeltagarna fyllt i, är mer av faktakaraktär 
än tolkningskaraktär, vilket gör att det finns mindre utrymme för undersökningsdeltagarna att 
tolka frågorna olika. Avseende frågorna om upplevd stress så ger dessa mer utrymme för 
tolkning, men då det är ett etablerat mätinstrument (Eskin & Parr, 1996) så kan det anses ha 
hög validitet. 
 
Utifrån resultatet kan reflekteras över om det större antal grupparbeten på 
psykologutbildningen skapar mer gemenskap och på så sätt möjligtvis större kapacitet till 
samarbete bland psykologstudenterna som gör att psykologstudenterna lägger ner färre 
timmar på sina studier. Det här skulle kunna innebära att mer samarbete mellan 
psykologstudenterna gör att fokus på den individuella prestationen inte uppfattas lika 
påfrestande. Resultatet kan kopplas till en studie (Heins et al., 1984) där författarna kom fram 
till att lärarna inom juridikprogrammen ansåg att studenterna ska vänja sig vid stress för att 
vara förberedda på den hårda arbetsmiljö som väntar dem i den valda branschen. Det kan även 
tänkas att undervisningen på juristprogrammet på så gör så juriststudenter känner sig manade 
att lägga ner många studietimmar i veckan på sin utbildning. På grund av karaktären på 
psykologyrket går det att å andra sidan anta att det inte ligger i psykologlärarnas intresse att 
vänja studenterna vid stress utan snarare tvärtom. I deras yrke är det meningen att de ska 
utbilda sig för att hjälpa människor som bland annat lider av stressrelaterade, psykiska besvär.  
 
En orsak till att psykologstudenter lägger ner mindre studietimmar per vecka än jurister kan 
även bero på att de under sin utbildning genomgår en obligatorisk del som innebär att de 
själva får terapi. Detta har inte kontrollerats i föreliggande undersökning, men det kan tänkas 
vara en bakomliggande orsak. Om deltagarna genomgått terapi i samband med 
undersökningen så kan det antas ha betydelse för resultaten. I tidigare studier har det 
framkommit att jurist- och psykologstudenter tar hjälp utifrån på olika sätt och att 
sannolikheten att psykologerna använder sig av professionell terapi är tre gånger större 
(Heins, Nickols, Fahey, & Leiden, 1984). I denna studie nämns också att konkurrensen mellan 
studiekamraterna är hård. Det kan tänkas vara så att juriststudenterna lägger ner mer tid per 
vecka på sina studier för att det är viktigare för dem att få höga betyg eftersom konkurrensen 
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troligtvis är hård gällande attraktiva arbetsplatser och ju finare betyg studenten har, desto 
attraktivare är denne på arbetsmarknaden. 
 
Det går även diskutera resultaten utifrån krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990). I 
jämförelse med juristerna har psykologerna troligtvis ett starkt socialt stöd i form av terapi. 
Juristernas behov av att lägga ner fler studietimmar kan komma från lärarna, i synnerhet om 
de använder sig av den sokratiska inlärningsmetoden (Heins, Nickols Fahey, & Leiden, 1984), 
men då juristerna inte har fler examinationer än psykologerna är det troligtvis så att juristernas 
större antal studietimmar kan bero på juriststudenterna själva eller deras studiemiljö. Om det 
ständigt konkurreras över vilka som får bäst poäng på tentor så kanske studenten ställer högre 
krav på sig själv för att det är väldigt viktigt i den klassen att hålla en optimal nivå på sina 
prestationer. Det innebär att kravnivån inte ligger på varje student utan i själva studiemiljön 
men visar sig genom ett större antal studietimmar. Enligt kravkontrollmodellen har då 
personen i fråga varken kontroll över sina uppgifter eller kravnivån och därmed löper denne 
stor risk att överstiga den egna förmågan vilket kan leda till stress (ingen signifikant skillnad i 
stress påvisades dock).  
 
Det fastställdes även att juristerna tillbringar fler timmar per vecka på sina studier än 
psykologerna. Detta kan leda till att juristerna får mindre tid till vila och återhämtning. Utifrån 
den allostatiska belastningsmodellen är det av central betydelse att låta hjärnan och kroppen få 
vila för att systemen i kroppen ska komma ner på normal nivå efter en stressfull situation eller 
period (Lundberg & Wentz, 2004). Genom att vila mindre ökar stresshormonerna och de 
funktioner som är kopplade till de fysiologiska systemen vilket på sikt leder till högt 
blodtryck, puls, pH-värde i blodet med mera (Lundberg & Wentz, 2004). Det här kan leda till 
en ond cirkel som gör att kroppen tar stryk och i slutänden även försvårar att klara av att 
hantera sin vardag och i slutändan försämrar inlärningen vilket kan leda till att studenten 
känner sig manad att lägga ner ännu fler timmar; tills han eller hon förstår.   
 
Då undersökningen för denna studie är gjord med hjälp av en kvantitativ metod redovisas och 
diskuteras resultatet enbart på gruppnivå. Det finns individuella aspekter att ta hänsyn till för 
att få en djupare förståelse för ämnet stress och studenter. Just i denna studie utgjorde 
undersökningsdeltagarna en ojämn könsfördelning pga. att särskilda terminer undersöktes, 
därför togs det inte någon hänsyn till kön. Psykolog- och juriststudenternas karaktärsdrag kan, 
förutom antalet studietimmar, vara en viktig bakomliggande orsak till stress hos studenterna. 
Detta är emellertid något som inte mättes i följande studie och i denna studie påvisades inga 
signifikanta skillnader i stress. Det kan emellertid tänkas att studenter med olika karaktärsdrag 
kan vara en variabel som kan påverka hur studenterna i denna studie reagerat på sina 
studiekrav. Enligt tidigare studier har det påvisats att studenters stressnivåer är högre hos 
studenter med neurotiska och plikttrogna karaktärsdrag (Tyssen et al., 2007). Troligen känner 
jurist- och psykologstudenter som är så kallade ”livsnjutare” mindre studiekrav än sina 
studiekamrater som i högre grad är så kallade grubblare. Tidigare forskning där könets 
betydelse för stress bland studenter som är medicin- eller juridikstuderande har även visat att 
kvinnliga studenterna var mer stressade än de manliga (Clark & Reiker, 1986) och (Arnold & 
Brill Jensen, 1984). Utifrån deras resultat kan det antas att studenterna i föreliggande studie är 
mer benägna att känna höga studiekrav ifall de är kvinnor och befinner sig i en miljö med lågt 
emotionellt stöd. Eftersom det inte har tagits någon hänsyn till varken ålder eller kön i denna 
studie så kan detta däremot inte diskuteras i relation till tidigare forskning. Vilken etnisk 
bakgrund och kulturella aspekter en människa har kan också påverka sättet som stress 
hanteras på. Detta har påvisats i bland annat en studie (Blue & Blues, 1983) där studenter med 
indianskt ursprung undersöktes. Etnicitet och kultur är intressanta aspekter som troligtvis har 
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en inverkan på människors sätt att förhålla sig till olika situationer och händelser och även 
studiekraven hos psykolog- och juriststudenterna. I denna studie har dock inga etniska eller 
kulturella uppgifter insamlats varför dessa frågor inte kan belysas.  
 
Resultaten påvisar endast en antydan till ett positivt samband mellan PSS och föreläsningar 
per vecka samt pss och seminarier per vecka. Det finns således inget signifikant samband 
mellan PSS och nämnda variabler. Antydningarna till de positiva sambanden hör troligen ihop 
med att de som studerar på jurist- och psykologprogrammen befinner sig oftast i en mer spänd 
arbetssituation med en hög kravnivå. Bland de saker som sätter igång stressreaktioner hos 
studenter är saker som mer eller mindre beror på eller innebär ett litet beslutsutrymme för 
studenterna. Jurist- och psykologstudenter har nästan ingen auktoritet och kan således inte ha 
någon uppgiftskontroll eller delta i beslutsfattande; istället ökar stressen av bland annat ett 
ökat antal examinationer och deadlines (Weekes, Lewis, Patel, Garrison-Jakel, Berger, & 
Lupien, 2006), oregelbundna examinationer, stor konkurrens, brist på tid och pengar och 
rädsla att inte prestera tillräckligt (Heins, Nickols, Fahey, & Leiden, 1984) samt känslan av 
den oändliga informationen som finns att tillgå (Coburn & Jovaisas, 1975). 
 
Det påvisade sambandet var emellertid inte signifikant varför mer forskning behöver utföras 
för att med större säkerhet kunna påvisa och förklara skillnader i stress och studiekrav bland 
jurist- och psykologstudenter.  
 
För framtida forskning kan det vara intressant att studera om grupparbeten skapar mer 
gemenskap och mindre konkurrens mellan psykologstudenterna för att se om de därför inte 
upplever stress i lika hög utsträckning som juriststudenterna. Skulle det vara så, så innebär det 
att det finns ett sätt att minska juriststudenternas stressnivå genom att förslagsvis använda 
examinationssättet grupparbeten i högre utsträckning. 
 
Studiens syfte var att jämföra psykolog- och juriststudenter för att se om det finns en skillnad 
vad gäller studiekrav och upplevd stress. Som tidigare fastställts kan hög grad av stress hos 
studenter leda till att de drar på sig ohälsosamma vanor som även i sig kan ytterligare påverka 
deras fysiska hälsa negativt (Hudd et al., 2000). Det kan därför vara av värde att program 
konstrueras för att hjälpa studenterna att bli effektivare i hantering av sin tid (Hudd et al., 
2000). Det borde vara av vikt att hjälpa jurist- och psykologstudenter att bemästra 
koordinering av multipla uppgifter eftersom det är vanligt att de stöter på flera uppgifter och 
deadlines samtidigt. Detta är också viktigt i ett senare skede av studenternas liv då de troligen 
kan tillämpa sina sätt att hantera akademisk stress även i yrkeslivet. På så sätt är det viktigt att 
lära studenter att bemästra antal studietimmar.   
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Bilaga 1 - Studiekrav 
 

Är du: � Kvinna � Man Ålder: ______        Program:__________________ 
 

 
 
1. Hur många timmar per vecka lägger du ner på dina studier? 

 
1 2 3 4 5 
 ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
0-20 21-40 41-60 61-80 81- eller mer 
 
2. Hur många tentor har du denna termin? 
 
1 2 3 4 5 
 ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 
 
3. Hur många grupparbeten ska ni/du göra denna termin? 

 
 
1 2 3 4 5 
 ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 
 
4. Hur många individuella arbeten har ni/du denna termin? 

 
1 2 3 4 5 
 ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 
 
5. Hur många föreläsningar har ni/du per vecka denna termin? 

 
1 2 3 4 5 
 ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 
 
6. Hur många seminarier har ni/de per vecka denna termin? 
 
1 2 3 4 5 
 ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 
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Bilaga 2 - Upplevd stress 
Är du: � Kvinna � Man Ålder: ______        Program:__________________ 
 
   Aldrig     Sällan     Ibland     Ganska ofta     Mycket ofta 
 

1. Hur ofta har Du under den senaste              
månaden blivit upprörd över något 
som skett helt oväntat?         0             1                2                    3                        4 
 

2. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du inte haft kontroll 
över de viktiga faktorerna i Ditt liv?             0             1                2                    3                        4                    

  
3. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt Dig nervös och stressad?        0             1                2                    3                        4 
 

4. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden tagit itu med dagliga förtret  
på ett tillfredställande sätt?*         0             1                2                    3                        4 

 
5. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden effektivt hanterat avgörande 
förändringar i Ditt liv?*                    0             1                2                    3                        4 

 
6. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt Dig säker på Din förmåga 
att hantera Dina personliga problem?*           0             1                2                    3                        4 

 
7. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden tyckt att saker och ting 
har utvecklat sig som Du velat?*                    0             1                2                    3                        4 

 
8. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt att Du inte kunde 
hantera allt som måste göras?*                        0             1                2                    3                        4 

 
9. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt att Du  har haft kontroll 
över irriterande moment i Ditt liv?*                0             1                2                    3                        4 

 
10. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt att Du har haft kontroll 
över saker och ting?*            0             1                2                    3                        4 

 
11. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden blivit arg över saker som har 
hänt och som låg utanför Din kontroll?            0             1                2                    3                        4 

 
12. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden kommit på Dig själv med 
att fundera över saker Du måste utföra?            0             1                2                    3                        4 

 
13. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden kunnat bestämma hur Du 
skulle använda Din tid?*            0             1                2                    3                        4 

 
14. Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt att problemen blivit så 
       många att Du inte kunnat bemästra dem?          0            1                2                    3                        4 

  


