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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka vilka aspekter av 

juristprogrammet som påverkar studenternas trivsel. Detta gjordes utifrån 

frågeställningarna: (1) Hur påverkar juriststudenters sociala bakgrund deras upplevda 

trivsel på juristprogrammet? (2) På vilket sätt påverkar utbildningens struktur huruvida 

juriststudenter integreras socialt och akademiskt på juristprogrammet? Vi ville även 

undersöka om juriststudenternas känsla av att passa in och trivas påverkas av en 

eventuell föreställning om vad som karaktäriserar en typisk juriststudent, vilket omvänt 

kan innebära att de som inte identifierar sig med denna föreställning kan känna sig 

avvikande. Bakgrunden till denna uppsats är att juristprogrammet särskiljer sig bland 

olika elitutbildningar genom sin höga frekvens av studieavbrott, vilket kan spegla en 

problematik unik för just den utbildningen. I tidigare forskning om trivsel och 

studieavbrott på juristprogrammet framhävs social bakgrund, sociokulturell alienering 

och undervisningsstrukturen som de mest drivande omständigheterna vid studieavbrott. 

Utifrån den tidigare forskningen uppfattade vi att problemet både är på en strukturell 

och individuell nivå, vidare att detta påverkar hur individen orienterar sig inom 

utbildningsstrukturen. Vi valde därför Pierre Bourdieus teoretiska ramverk då han 

förenar en syn på människan som individuellt agerande, men inom en normaliserande 

struktur. Utifrån teorin och djupintervjuer bearbetades empirin genom en kvalitativ 

innehållsanalys, med fokus på social bakgrund och hur studenterna upplevde sig passa 

in. Vår första slutsats är att deltagarna har en föreställning om juriststudenter, vilket 

fungerar som en mall för om de känner att de passar in. Vår andra slutsats är att 

grupptillhörighet är av stor betydelse för människors trivsel på juristprogrammet, 

oavsett om det handlar om grupper på utbildningen eller externa sociala grupper. Detta 

kan översättas till att individers kapitalresurser spelar roll för att erhålla status inom 

gruppen i ett visst fält. Vikten av att ha rätt kapitalresurser bekräftades av att ingen av 

deltagarna med högre klassbakgrund hade problem med studieprestation eller trivsel på 

juristprogrammet. 
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Inledning 

Sverige räknas till ett av de främsta länderna när det kommer till att motarbeta ojämlikhet 

(UNDPs Human Development Report 2013:144). Det betyder att oavsett social bakgrund, 

klass, kön eller etnicitet så bör alla i Sverige få samma förutsättningar när det gäller hälsa, 

inkomst och utbildning. Men trots målsättningen att ge alla goda möjligheter att ansöka till 

samt fullfölja en utbildning, så är det inte alla som tar examen. Höstterminen år 2014 var 

juristprogrammet på Stockholms universitet den populäraste juristutbildningen i Sverige, 

baserat på antal sökande. Men trots att juristprogrammet är Sveriges näst populäraste 

högskoleutbildning så väljer en stor andel av de som antas att avbryta sina studier. Denna 

höga frekvens av studieavbrott skulle kunna indikera att studenter inte trivs på utbildningen. 

Därför söker denna uppsats förstå vilka aspekter av juristprogrammet som påverkar 

studenternas trivsel. Uppsatsen avser att beskriva de föreställningar som finns hos studenterna 

på juristprogrammet, om hur man bör agera för att bli akademiskt och socialt inkluderad. 

 

Högskoleverket publicerade en rapport om studieavbrott år 2010 och lyfte då fram att den 

främsta anledningen till studieavbrott generellt är själva utbildningen, men även att den 

sociala samvaron påverkar studenters val att avbryta sina studier (Högskoleverket, 2010). 

Sociala aspekter av en utbildning kan både röra normer i en viss akademisk miljö, samt 

känslan av att vara del av en social grupp och känna sig inkluderad. I tidigare forskning 

beskrivs en dissonans mellan undervisningssystemet och juriststudenters förutsättningar för 

att anpassa sig och bli socialt inkluderade, och att detta i sin tur påverkar studenternas trivsel 

(Clydesdale, 2004:755; Benjamin, Kaszniak, Sales & Shanfield 1986:247; Lehmann, 2007:92, 

105, 96; Quinn, 2011:69). Förutsättningar för att anpassa sig kan översättas till social klass, 

vilket i tidigare forskning kopplas till studenters möjligheter att klara av akademiska studier 

(Clydesdale, 2004:755; Lehmann, 2007:105).  

 

Pierre Bourdieu har lyft fram hur reproduktion av social klass påverkar individers möjligheter 

i samhället, exempelvis visar forskning att barn till högutbildade föräldrar i större utsträckning 

studerar på högskola (Erikson & Jonsson,1993:85). Bourdieus begrepp utbildningsstruktur 

används i denna studie begränsat till juristprogrammet på Stockholms universitet. Trots att 

merparten av tidigare forskning bedrivits i andra länder än Sverige så har tendensen varit att 
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utbildningsstrukturen på juristprogrammet upplevts som problematisk. Det är därför rimligt 

att undersöka om utbildningsstrukturen upplevs som problematisk även i Sverige. I denna 

studie innebär begreppet utbildningsstruktur det pedagogiska upplägget av kurserna, det vill 

säga; föreläsningar, seminarium och tentamen. Till utbildningsstruktur hör även den sociala 

akademiska samvaron med andra studenter i form av individens anpassning till rollen som 

juriststudent. Utbildningsstrukturen leder till förväntningar på studenter, som sammantaget 

utgör en roll som juriststudenter förväntas uppfylla för att passa in i den akademiska sfären. 

För att förstå juriststudenters varierande möjligheter att passa in används begreppet social 

bakgrund för att kategorisera deltagarna utifrån sina förutsättningar. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att åskådliggöra sociala och akademiska mekanismer som påverkar 

studenters trivsel och integration på juristprogrammet. Med utgångspunkt i syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

• Hur påverkar juriststudenters sociala bakgrund deras upplevda trivsel på juristprogrammet? 

• På vilket sätt påverkar utbildningens struktur huruvida juriststudenter integreras socialt och 

akademiskt på juristprogrammet? 

Disposition 

Härefter följer en genomgång av svensk samt internationell forskning kring studieavbrott samt 

trivsel under juridikstudier. Sedan följer en redogörelse av den teoretiska grunden för denna 

studie. Därpå följer en motivering av metodvalet för studien, en beskrivning av 

tillvägagångssättet, samt etiska aspekter av studiens genomförande. Därefter presenteras de 

empiriska resultaten med analys. I analysen återkopplas resultaten till den tidigare 

forskningen och den teoretiska referensramen för att begripliggöra resultaten. Avslutningsvis 

sammanfattas studiens resultat, och besvaras utifrån frågeställningarna i en avslutande 

diskussion. 
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Teori och tidigare forskning 

Teori 

I detta avsnitt presenteras Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons teoretiska ramverk om 

hur den sociala reproduktionen av hierarkier och fördelning av olika resurser påverkar 

individers positioner och möjligheter i samhället (Broady, 1990:170, 271; Bourdieu, 1996:44) 

Reproduktionsprocessen och undervisningssystemet 

Bourdieu och Passeron lyfter fram hur sedvänjor inom det akademiska fältet förmedlas och 

reproduceras genom de relationer som uppstår inom detta fält. Då kunskapsförmedlandet 

finns inbäddat i förmedlingssituationernas struktur, präglas kunskapsförmedlingen både på en 

social och institutionell nivå (Bourdieu & Passeron, 2008:171). Reproduktionsprocessen 

upprätthåller således en social hierarki genom studieupplägget på högskolenivå, och 

processen i sig upprätthåller social ojämlikhet (Bourdieu & Passeron, 2008:259; Månson, 

2010:385, 397). Genom reproduktionsprocessen etableras en kultur hos studenterna och 

därigenom legitimerar utbildningssystemet och rådande kultur varandras sociala funktioner 

(Bourdieu & Passeron, 2008:171, 260). Reproduktionen av sedvänjor är mest betydelsefull i 

förmedlandet från föräldrar till barn, exempelvis hur föräldrars utbildningsnivå påverkar barns 

syn på att studera vidare (Lehmann, 2007:94). Reproduktionsprocessen innebär alltså att 

social bakgrund i viss mån ger förutsättningar för högre studier (Broady, 1991:169-173), men 

processen är inte nödvändigtvis deterministisk (Månson, 2010:387). 

Språk 

Enligt Bourdieu och Passeron bör man förstå fortlevnaden av ett ojämlikt 

undervisningssystem, utifrån att den bekräftats och bibehållits av eliten som tjänar på detta 

(Bourdieu & Passeron, 2008:161; Broady, 1991:216). De menar att undervisning bottnar i en 

traditionell pedagogik, som utövas genom språket och förutsätter studenternas underkastelse 

inför lärarens makt. Acceptansen av denna pedagogik är en produkt av och ett krav för deras 

anpassning till undervisningssystemet (Bourdieu & Passeron, 2008:158-159; Broady, 

1991:216; Månson, 2010:385). Undervisningsstrukturen leder till att både lärare och studenter 

upprätthåller det pedagogiska språket för att då premieras med den sociala status som erhålls 

under studietiden (Bourdieu & Passeron, 2008:159). Språkets instrumentella värde 
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demonstreras genom olika uttryck i form av manér, med små skillnader och nyanser av kultur- 

och språkimplementering, som avslöjar studenternas olika sociala positioner (Bourdieu & 

Passeron, 2008:173). Språket och studenternas manér avslöjar studenternas sociala bakgrund 

då det klingar falskt vid försök att inordna sig under rådande normer för det högre 

utbildningssystemets språkbruk (Bourdieu & Passeron, 2008:165-166; Broady, 1991:215-

216). Det vill säga att förhållandet mellan kulturen och språket bibehåller strukturen som 

väver ihop utbildningssystemet med klasstrukturen (Bourdieu & Passeron, 2008:173; 262).  

 

Bourdieu och Passeron menar att strukturella förhållanden upprätthåller en klassdominans 

men att vardagliga förändringar sker kontinuerligt. För att synliggöra fördelningen av 

tillgångar och resurser i samhället krävs det att man studerar just dessa förändringar, detta 

åskådliggör relationen mellan mikro- och makronivå. Bourdieus begreppsapparat har således 

ett högt förklaringsvärde vid en analys av trivsel på juristprogrammet på Stockholms 

universitet, då teorin belyser hur social bakgrund påverkar individens förutsättningar (mikro-

nivå) inom utbildningssystemet (makro-nivå). 

Livsstil och smak 

Utöver att behärska ett passande språk ansåg Bourdieu att livsstil och smak i form av 

konsumtionsmönster är en viktig dimension av klass. Han menade att människans uttryck för 

smak och livsstil manifesterar habitus. Genom ett manifesterande av korrekt smak ges 

individen tillträde, vilket är nödvändigt för att kunna påverka sin sociala position (Bourdieu, 

1992:127). Smak är därmed ett sätt att visa tillhörighet. Således ger smak och livsstil uttryck 

åt social ojämlikhet och orättvisa, då individen behöver vara förtrogen med rätt smak och 

inneha rätt habitus för att bli inkluderad (Nilsson, 2003:400). 

Kapital 

Kapital syftar på individens resurser i form av kulturellt-, socialt, ekonomiskt- samt 

symboliskt kapital (Broady, 1990:171). Kulturellt kapital innebär en förtrogenhet med 

korrekta kulturella manér och kunskaper inom ett visst fält (Broady, 1991:169-170; Månson, 

2010:398-399). Socialt kapital innefattar förbindelser i form av släktrelationer och andra 

personliga relationer. Själva resursen i socialt kapital består av det ackumulerade kulturella-, 

ekonomiska- och symboliska kapitalet som en individ har tillgång till via sin relation till andra 

i det sociala rummet (Broady, 1991:177-178). Ekonomiskt kapital syftar till individens 

ekonomiska tillgångar och hur detta kapital används. Det ekonomiska kapitalet väger tyngst 
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bland kapitalformerna, eftersom det möjliggör en positionering som övriga kapitalformer inte 

lyckas med p.g.a. deras subjektivitet (Broady, 1991:110-111). 

Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital kan sägas vara en övergripande kapitalform som innebär att agenter inom 

ett visst fält har en föreställning om att värdera en resurs högt (Broady, 1991:169-170; 

Månson, 2010:405, 408). I denna studie undersöker vi om föreställningen om den typiske 

juriststudenten ges ett visst symboliskt kapital och om föreställningen påverkar studenterna. 

Enligt Bourdieu möjliggör språk och lärosäten lagring och utbyte av symboliskt kapital, vilket 

innebär att det symboliska kapitalet kan bevaras genom utbildning, som på utbildningar där 

det symboliska kapitalet materialiseras i examen och betyg (Broady, 1998:6?). Detta gör att 

grupper med olika tillgång till symboliskt kapital ställs mot varandra, de som förfogar över 

mest symboliskt kapital har då störst möjlighet att generera mer kapital (Broady, 1991:173). 

Exempelvis kan detta innebära att barn till akademiker, eller mer specifikt jurister, innehar ett 

symboliskt kapital som underlättar deras integration på juristprogrammet. 

Fält och habitus 

För att en individ skall kunna nyttja sina kapitalresurser bör de tillämpas inom rätt fält, 

exempelvis tillgodogörs akademisk kunskap bäst vid ett universitet. Enligt Bourdieu bör 

människan studeras utifrån olika sociala arenor inom samhället, så kallade fält (Broady, 

1991:232). De olika fälten innehar koder och värderingar som aktörerna i fältet delar och 

genom habitus kan aktörerna agera korrekt inom fältet. För att nå en önskvärd position inom 

ett fält använder sig aktörer av sina kapitalresurser förkroppsligade genom habitus (Månson, 

2010:390). Habitus syftar på den sammansättning en individ har av kollektiva vanor, sociala 

erfarenheter och handlingssätt, som befästs genom upprepning över tid (Bourdieu & Passeron, 

2008:77; Broady, 1991:225). Vidare karaktäriseras ett kapitals värde av att vara åtråvärt inom 

ett fält, utan erkännande existerar således inget kapital (Broady, 1991:215-217; Månson, 

2010:410). Habitus kan vara problematiskt om en individ får tillgång till ett nytt fält men 

saknar korrekt habitus (Månson, 2010:406-408). Normerna inom ett särskilt fält avgör även 

vilka aspekter av ens habitus som efterfrågas (Broady, 1991:226). Begreppet är användbart i 

denna studie för att undersöka om människor med liknande habitus lättare bildar en social 

gemenskap, i detta fall gruppen av juriststudenter. Således kan juristprogrammet studeras som 

en del av det svenska juridiska fältet. Beroende på hur väl en students habitus överensstämmer 

med de socialt dominerande juriststudenterna så passar de olika bra in. Individer som delar 
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habitus med agenter som har hög status inom ett fält, får tillträde. Omvänt kan ett inkorrekt 

habitus leda till en känsla av att inte passa in. 

Social klass 

Bourdieus klassbegrepp används som ett instrument för att kartlägga gruppers olika tillgång 

till resurser, strategier och investeringar (Broady, 1991:215). Grundtanken är att det finns 

“klasser” av objektiva sociala betingelser och erfarenheter, som i sin tur skapar klasstypiska 

habitus (Bourdieu & Passeron, 2008:256; Broady, 1991:227; Bourdieu, 1992:33). Enligt 

Broady (1991:215-220) är social bakgrund den främsta orsaken till ojämn resursfördelning i 

samhället, jämfört med kön, ålder och geografiskt ursprung. Utöver ojämn resursfördelning 

hävdar Bourdieu även att individers sociala bakgrund påverkar under studietiden (Bourdieu & 

Passeron, 2008:257; Broady, 1991:215-22; Månson, 2010:376). Därför kan den 

traditionsenliga definitionen av olika klasser ses som förlegat. För denna studies syfte lämpar 

det sig bättre att studera individer utifrån deras olika förutsättningar inom ett fält, snarare än 

att studera individers positionering utifrån en ekonomiskt baserad klassindelning. 

Utbildningssystemet utför i sin tur en selektionsprocess genom att individer med inkorrekt 

social bakgrund får begränsade möjligheter att klara sig inom det akademiska fältet (Bourdieu 

& Passeron, 2008:263). Bourdieu menade att kapital kan stimulera social mobilitet (Broady, 

1991:169). 

Kritik 

Kapitalteorin kan uppfattas som problematisk eftersom det är svårt att bedöma individers 

kapitaltillgångar, då önskvärt kapital beror på fältet individen försöker positionera sig inom. 

Detta innebär även en svårighet för utomstående, så som forskare, att förstå vad agenter inom 

fältet åtrår. Människorna Bourdieu studerade befann sig i situationer där de inte var förmögna 

att förändra sin position vilket leder till frågan om Bourdieu på förhand hade en viss 

kunskapssyn som han försökte bevisa, eller om hans kunskapssyn kom utifrån hans studier av 

människor. Ytterligare kritik kan riktas mot det paradoxala i å ena sidan synen på människan 

som kapabel att agera utifrån en egen vilja, vilket speglar en möjlig social mobilitet. Men å 

andra sidan tycks Bourdieu se människan som underordnad en samhällsstruktur vari individen 

varken kan styra över vad som är åtråvärt eller vilka kapital denne förfogar över. Kritik kan 

därför riktas mot teorin då strukturalistiska synsätt reducerar människor till osjälvständiga, 

utan att ta hänsyn till agentens agency, det vill säga människans fria vilja. Bourdieu kan sägas 

förena ett objektivistiskt synsätt, genom sin strukturella syn på människan, med ett 
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subjektivistiskt synsätt då han menar att människan agerar utifrån sin egen livshistoria. 

Resonemanget är relevant som tolkningsram men begreppen är abstrakta och subjektiva vilket 

gör att tolkningen av teorin kan skilja sig mellan olika forskare. 

 

Denna teoretiska begreppsapparat kommer i denna studie användas som mall för 

intervjuguide samt under tolkning av resultat. Detta för att lyfta tendenser som tyder på att 

vissa kapitaltillgångar är mer åtråvärda på juristprogrammet, och i sin tur underlättar en 

anpassning till utbildningen. 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning relevant för denna studie, den utvalda 

internationella forskningen berör olika aspekter av juriststudenters trivsel på utbildningen. År 

2001 publicerades en studieavbrotts- och verksamhetsundersökning skriven av Johanna Aurell 

i form av en kandidatuppsats inom pedagogik, med fokus på juristprogrammet. I studien 

undersöktes potentiellt bidragande anledningar till studieavbrott, bland annat studenters 

arbetslivserfarenhet, tidigare studier och trivsel på juristprogrammet. Resultaten visade att 

trivselfaktorer spelade stor roll, t.ex. konkurrensen mellan studenterna och betygshetsen. Men 

även utbildningens upplägg upplevdes vara problematiskt, mer specifikt främjades inte 

kritiskt tänkande och det juridiska språket ansågs svårt. Många studenter menade även att de 

behövde axla en roll för att klara utbildningen utöver att klara sina tentor, och att många 

därför avbrutit sina studier (Aurell, 2001:48). Aurell tar upp flera aspekter som påverkat 

studenter som valt att avbryta sina studier och vi har utifrån vår ansats inspirerats av Aurells 

studie.  

 

En central del av den utvalda tidigare forskningen fokuserar på studieavbrott, då studieavbrott 

kan ses som en indikator på bristande trivsel. En annan del av forskningen handlar om hur 

undervisningsformatet påverkar studenters prestationsnivå och trivsel (Benjamin, Kaszniak, 

Sales & Shanfield 1986:236; Hess, 2002:75-76; McKinney, 2002:230-232, 247). Ytterligare 

en omfattande del av forskningen belyser hur social klass och bakgrund påverkar aktörers val 

att studera på högskolenivå, och hur klassbakgrund inverkar på hur väl de klarar sig i den 

akademiska miljön (Clydesdale, 2004:755; Lehmann, 2007:105). Även frånvaron av social 

samvaro och grupptillhörighet har framhävts som viktiga aspekter (Tinto, 1982:7-8). 

Oförmågan att socialisera tillsammans med andra från juristprogrammet ökar utanförskap, och 
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är en bidragande riskfaktor till att studenter väljer att avbryta sina studier (Barry & Connelly, 

1978:780, Tinto, 2000:10, Carrington & Conley, 1977:896, 898, Spady, 1970:76). 

Undervisning 

En återkommande aspekt av juristprogrammet som legat i fokus för ett flertal studier är den så kallade 

Sokratiska undervisningsmetoden. Den är en dominerande undervisningsform på juristprogrammet, 

vars syfte är att främja kritiskt tänkande genom att läraren ställer frågor, håller igång diskussioner och 

ställer krav på studenternas resonemang och reflektioner (McKinney, 2002:231-232). Didaktiken på 

juristprogrammet bygger ofta på undervisning som ifrågasätter istället för att ge tydliga svar. Är 

studenten ovan vid den typen av studier kan det försvåra tillgodogörandet av kunskap (McKinney, 

2002:244). Vidare så tenderar juristprogrammet att sakna grupporienterat lärande och studenter 

lämnas oftast åt att på enskild hand tillgodogöra sig kunskap (Tinto, 2003:1). Grupporienterat lärande 

och samarbete mellan studenter har i studier visat sig resultera i bättre studieresultat, starkare sociala 

band, högre uthållighet och bättre inlärning, samt ökat ansvar för varandra (Tinto, 2000:12, Coleman, 

1988:101). Då ytterligare studier visar att grupporienterat lärande förebygger stress och dåligt 

självförtroende (Hess, 2002:94; Tinto, 2003:5; Thyfault & Fehrman, 2014:164), kan man omvänt anta 

att det dominerande icke-grupporienterade lärandet leder till att studenter varken trivs eller lär sig 

optimalt (Tinto, 2000:1). Det kan även leda till ökad stress genom att de höga utbildningskraven 

främjar en konkurrens mellan studenterna, som försvårar möjligheten att skapa meningsfulla 

relationer (Benjamin, Kaszniak, Sales & Shanfield, 1986:244; Hess, 2002:75-76).   

 

Ruth Ann McKinney (2002) är kritisk till den Sokratiska metoden, eftersom hon menar att den 

orsakar depression och ångest. Man bör fråga sig om det går att predicera en optimal 

undervisningsmetod för alla individer som läser på juristprogrammet, i detta fall skulle det vara 

McKinneys “self-efficacy”-metod, eller om man bör acceptera att olika människor lär sig på olika 

sätt. Kritik kan därför riktas mot McKinney då hon ger en oproblematiserad bild av sin föreslagna 

undervisningsmetod. 

Klass och social bakgrund 

David Feldman (1960) genomförde en studie bland studenter på Stanfords Universitet och 

undersökte då huruvida juriststudenters sociala bakgrund påverkade deras akademiska 

resultat. Enligt Feldman visade resultaten att social klass har en ihållande och betydande 

inverkan på studenternas akademiska prestation. Studenter från en överklassbakgrund 



 

 9 

tenderade att få högre betyg på juristprogrammet även när man kontrollerade för andra 

fördelar de hade genom sin sociala position.  

 

Klassbakgrund kan liksom undervisningspedagogiken leda till att studenter upplever det svårt 

att integreras i den akademiska miljön (Lehmann, 2007:99). Social bakgrund riskerar även att 

isolera studenter om de inte känner sig självsäkra i den akademiska miljön, exempelvis genom 

att inte vara vana vid det akademiska språket eller inte känna stöd från sin familj eller vänner 

(Quinn, 2011:65).  

 

Studier pekar på att social bakgrund har stor betydelse vid studieavbrott (Clydesdale, 2004; 

Quinn, 2011:59). Det har visat sig att många studenter från en icke-akademisk bakgrund som 

avbrutit sina studier, upplevde en dissonans mellan sin bakgrund och en potentiell akademisk 

karriär, oavsett hur väl de presterade (Lehmann, 2007:12, 89, 91; Quinn, 2011:69). Denna 

dissonans mellan studenternas sociala bakgrund och den nya akademiska miljön sägs påverka 

anpassningen till högre studier (Lehmann, 2007:92, 96). Även föräldrars utbildningsnivå har 

visat sig spela roll för prestationsnivån (Lehmann, 2007:94; Clydesdale, 2004:755-756; Lena, 

Roach & Warkov, 1993:376, 378). Sammantaget visar flera studier att aspekter som arv av 

yrke och akademisk prestation är viktiga prediktorer för studenternas framtida juristkarriärer. 

Prestationsnivå under studietiden 

William G. Spady (1970:70) lyfter fram hur avgörande en persons egenskaper och 

erfarenheter, eller avsaknaden av dessa, är vid påbörjandet av studier på en högre nivå. 

Studien beskriver hur olika attribut och omständigheter, som t.ex. relation till ens föräldrar, 

tycks påverka huruvida en person klarar sina studier eller avbryter dem. Richard A. Ippolito 

(2004:459) menar också att personliga resurser har stor inverkan på hur en student klarar sina 

studier på juristprogrammet. Coleman (1988:110) framhäver också hur socialt kapital, i form 

av relationer till vänner och familj, påverkar studieprestation. Men trots ett fungerande socialt 

nätverk och bra studieresultat upplever många studenter på juristprogrammet att de inte längre 

utmärker sig genom höga studieresultat. Detta leder till ökad betygshets och sviktande 

självförtroende (Hess, 2002:78). Utöver egenskaper och social bakgrund, så påverkas även 

studenter negativt av den stora arbetsbelastningen och svårigheten att disponera studietiden 

(Benjamin, Kaszniak, Sales & Shanfield 1986:247). 
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Sociokulturell alienering 

Ytterligare ett spår i tidigare forskning undersöker studieavbrott från juristprogrammet i 

förhållande till sociokulturell alienering (Clydesdale, 2004:727-732, 737, 758; Fischer, 

1996:83; Loo & Rolison, 1986:65-66). Sociokulturell alienering i form av diskriminering kan 

leda till utanförskap utifrån att studenter inte ges samma möjligheter p.g.a. deras etnicitet, 

religion eller kön, samt att de själva upplever att de inte passar in. Alltså en form av 

sociokulturellt missnöje som leder till att de inte knyter an till varken de andra studenterna 

eller till den akademiska miljön (Lehmann, 2007:89). En alienationsstudie visade att ingen av 

de demografiska faktorerna så som ålder, kön, släkt, politisk övertygelse, familjetyp eller 

familjeinkomst korrelerade med utanförskap (Carrington & Conley, 1977:899). Med fokus på 

direkta konsekvenser av utanförskap kan slutsatsen dras att om juriststudenter upplever ett 

stort utanförskap påverkar detta deras livskvalité och prestationsnivån på juristprogrammet 

(Carrington & Conley, 1977:891-892). Carrington och Conley kom fram till att väldigt sociala 

studenter ofta upplever juristprogrammet som en mycket ensam plats, och att sådana studenter 

ofta önskar mer kontakt med institutionen och ett mer personligt bemötande från lärarna 

(Carrington & Conley, 1977:987).  

 

Det framgår att många olika aspekter påverkar studenters trivsel, t.ex. kön, ålder, lärosäte, 

demografiska faktorer, familj, social bakgrund och akademiska färdigheter. Trots det stora 

spannet av möjliga förklaringar till juriststudenters bristande trivsel, så framgår vissa 

övergripande tendenser. De mest centrala tendenserna i den tidigare forskningen berörde 

sociala aspekter av utbildning så som studieupplägg, upplevd trivsel och utanförskap. Mycket 

av tidigare forskning är kvantitativa studier, de kvalitativa studier som är genomförda tenderar 

att ha ett genus- eller etnicitetsfokus och är genomförda i fokusgrupper. Som komplement 

bland annat till Aurells studie tyckte vi därför att det saknades studier baserade på 

djupintervjuer, för att söka förståelse för hur trivsel och utanförskap upplevs hos individer. 

Merparten av den tidigare forskningen utgår ifrån andra länder än Sverige, främst USA, där 

villkoren för att studera på högskola skiljer sig. Skillnaden ligger framförallt i att Sveriges 

utbildningssystem bygger på att alla ska ha samma möjlighet att studera oberoende 

ekonomisk situation, demografi eller social bakgrund. Detta gäller inte i exempelvis USA och 

därför blir individens möjligheter till att studera på högskola mer klassbetonad, t.ex. genom 

skolavgifter på högskolenivå. Men vi menar att även vårt skolsystem präglas av klass och 

andra bakgrundsfaktorer, alltså att klass är av tillräckligt stor vikt för att påverka hur studenter 
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trivs och orienterar sig inom skolsystemet. Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att 

olika aspekter av juristprogrammet riskerar att leda till utanförskap och bristande möjligheter 

till att bli delaktig socialt och akademiskt. 

Metod och data 

Då syftet med denna studie är att försöka förstå trivsel på juristprogrammet, krävs en metod 

som åskådliggör processer som påverkar studenterna på juristprogrammet. För att synliggöra 

detta krävs en metod som tolkar och förmedlar individens erfarenheter, tankar och känslor, 

detta uttrycks bäst genom språket (Öhman 2008:29). Därför valde vi att genomföra semi-

strukturerade intervjuer, eftersom det viktiga att fånga upp under intervjuerna är individens 

subjektiva uppfattning av ett fenomen (Kvale, 1997:35). Med kvalitativ metod så som 

intervjuer, får intervjudeltagaren större frihet att lämna egna svar istället för att svara på 

förutbestämda svar. Genom intervjuerna ville vi utifrån studenternas perspektiv synliggöra om 

det finns föreställningar kring hur en juridikstudent skall vara, och om en misslyckad 

anpassning till dessa normativa föreställningar kan leda till att en individ inte trivs på 

juristprogrammet och i förlängningen kanske t.o.m. väljer att avbryta sina studier. Individuella 

intervjuer tillåter deltagarna att tala om samma fenomen utan att färgas av andra deltagares 

utsagor, och genom intervjuerna åskådliggörs individuella skillnader samt likheter i 

uppfattningen om särskilda fenomen. Kvalitativa intervjuer ger även forskaren möjlighet att 

utforska nya ämnen som uppkommer under intervjuerna, som forskaren inledningsvis inte 

hade kännedom om (Aspers, 2011:143; Kvale, 1997:122-123). Studien hade kunnat baseras 

på andra kvalitativa tillvägagångssätt, som till exempel fokusgruppintervjuer. Men den 

metoden skulle kunna medföra risker så som konflikter mellan de deltagare som fortfarande 

studerar på juristprogrammet, samt tagit examen och de som valt att avbryter sina studier. 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis formulerades studiens syfte och utifrån det valdes intervjuer för att fördjupa 

förståelsen av våra respondenters syn på trivsel på juristprogrammet. Därefter planerades 

förfarandet av studien utifrån vad vi ville få kunskap om, hur vi konkret skulle genomföra 

intervjuerna samt vilka etiska aspekter som behövde beaktas och hur dessa kunde säkerställas. 
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I nästa steg genomförde vi tre intervjuer vardera, totalt sex intervjuer. Det hade varit optimalt 

om vi hade intervjuat deltagarna tillsammans men på grund av praktiska skäl var det svårt att 

få ihop ett möte som passade samtliga, så för att vara flexibla delade vi upp intervjuerna 

mellan oss. Att ha i åtanke när man läser denna uppsats är att tolka resultaten utifrån att det 

enbart är unga kvinnor, mellan ca 25-30 år, som intervjuats av två unga kvinnor. 

 

Som grund för intervjuerna konstruerades en intervjuguide, då vi valt att genomföra semi-

strukturerade intervjuer som även lämnar utrymme för att ställa följdfrågor (Aspers: 

2011:143; Svenning, 2003:87-86, 130). Syftet med intervjuguiden är att omformulera studiens 

centrala begrepp till begripliga intervjufrågor, eftersom den teoretiska begreppsapparaten 

riskerar att bli för abstrakt för deltagarna (Kvale, 2007:107). Om sådana begrepp inte existerar 

i deras livsvärld blir det svårt för intervjudeltagarna att relatera och försvårar därigenom 

intervjun (Aspers, 2011:148). Frågorna konstruerades utifrån två relaterade fokus, där ena 

delen av intervjun fokuserade på deltagarnas sociala bakgrund och livsstil, och den andra 

delen fokuserade på deltagarnas föreställningar om jurister och juriststudenters livsstilar. Då 

studien är kvalitativ formulerades frågorna så att intervjudeltagarna uppmuntrades till att 

svara med egna ord och beskrivningar (Patel & Davidson, 2003). Dock uppfattade vi i 

efterhand att en del frågor tyvärr besvarades med “ja/nej” av deltagarna, istället för att ge 

uttömmande svar. Detta kunde ha åtgärdats om intervjuaren ställt följdfrågor, men trots att 

intervjun kan likna ett samtal uppfattade vi retrospektivt att vi av rädsla för att ställa ledande 

frågor främst höll oss till intervjuguiden.  

 

Intervjufrågorna förankrades i teorin genom att olika frågor avsåg att fånga upp 

intervjudeltagarnas olika kapitalformer, exempelvis syftade frågor gällande sociala band och 

vänner på att uppskatta socialt kapital. Frågor som rörde konsumtionsvanor användes för att 

uppskatta ekonomiskt kapital, och frågor rörande aspekter av livsstil, så som utbildning och 

läsvanor användes för att uppskatta kulturellt kapital. Utifrån Carrington och Conleys (1977) 

artikel om utanförskap i den tidigare forskningen, formulerades frågor om huruvida det är 

viktigt att passa in på juristprogrammet. Vidare ledde McKinneys (2002) kritik mot Sokrates-

undervisningsmetoden in oss på att formulera frågor som knöt an till studieupplägget på 

juristprogrammet. Andra delar av den tidigare forskningen (Tinto, 2000; Fischer, 1996 m.fl.) 

pekar på hur grupporienterade undervisningsformer gynnar studenters inlärning, därför 

formulerades frågor för att undersöka om sociala aspekter i relation till det akademiska 

påverkar trivseln på juristprogrammet. Utifrån Bourdieus teori om att klass ärvs och 
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reproduceras så försökte vi fånga upp deltagarnas klassbakgrund genom att fråga om deras 

sociala bakgrund.  

 

Deltagarna kontaktades genom ett snöbollsurval då vi i våra egna sociala nätverk efterfrågade 

kontakt med individer som läser eller har läst juridik på Stockholms universitet, och genom 

rekommendationer från våra vänner fick vi kontakt med deltagarna. Detta kan i sin tur 

påverka hur tillförlitligt vårt insamlade intervjumaterial är då vi inte hade några specifika krav 

mer än att deltagarna studerar eller studerat på juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

Fler specifika krav, så som fördelningen av kön, antal deltagare som inte slutfört sina studier 

och deltagare som slutfört sina studier, samt krav på antal slutförda terminer bland deltagare, 

hade kunnat förbättra materialet genom att deltagarna då haft liknande erfarenheter av 

juristprogrammet. Valet av snöbollsurval kan kritiseras då det inte ger ett representativt urval, 

men eftersom denna studie är kvalitativ är syftet att göra en ingående analys snarare än att nå 

generaliserbarhet. En viktig skillnad bland intervjudeltagarna är att hälften hade avbrutit sina 

studier på juristprogrammet, vilket i sin tur kan innebära att de inte i samma mån som övriga 

deltagare identifierar sig som juriststudenter och därför inte ger uttryck för en social identitet 

representativ för gruppen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:102). 

 

Den första intervjun användes som pilotintervju (Kvale & Brinkmann, 2009:133) för att testa 

intervjuguiden. Efter denna intervju lades nya frågor till, medan vissa andra frågor 

förtydligades. Vi valde att använda denna intervju eftersom den genererade användbart 

material. Intervjuerna spelades in på dator men även på mobiltelefon som backup ifall 

tekniska problem skulle uppstå med datorinspelningarna. Intervjuerna följdes av 

transkribering, alltså en utskrift av de inspelade intervjuerna. 

 

Nästa steg var analysprocessen som bestod av öppen tolkning (Glaser, 1978:56), vari centrala 

tendenser i materialet framkom genom delade erfarenheter och synsätt bland 

intervjudeltagarna (Denscombe, 2009). De noterade tendenserna kategoriserades och 

sorterades för att tydligt kunna presenteras i resultaten. Under analysprocessen låg fokus på 

hur intervjudeltagarna uppfattade sig själva och andra, alltså ett tolkningssammanhang. 

Analysprocessen utgick även ifrån den teoretiska ramen då vi letade efter olika aspekter av 

symboliskt-, kulturellt-, ekonomiskt- och socialt kapital, bland annat i form av deras 

konsumtionsvanor, inkomst, kulturella erfarenheter och vänskapskrets (Kvale, 1997:193). 
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För att kunna göra ett antagande om deltagarnas klasstillhörighet valde vi att använda oss av 

deltagarnas konsumtionsvanor, deras sociala bakgrund samt uppväxthushållets 

socioekonomiska position. Att fastställa deltagarnas klasstillhörighet är viktigt för att skapa 

sig en förståelse för hur deltagarna positionerar sig i det sociala rummet och vilka fält som 

deltagarna har tillgång till. Vi använde oss av Statistiska centralbyråns socioekonomiska 

indelning när vi uppskattade intervjudeltagarnas sociala bakgrund. Detta gjorde vi med hjälp 

av deras föräldrars yrkesstatus, där föräldrarnas gemensamma yrkesstatus fick fungera som 

indikator på hushållets klasstillhörighet. Vi skattade även deltagarnas egen sysselsättning för 

att fastställa deras nuvarande klasstillhörighet. Deltagarnas klasstillhörighet kan tolkas utifrån 

deras konsumtionsvanor och deras sociala bakgrund, i form av egen samt familjens 

socioekonomiska bakgrund. Trots bedömningen av olika kapitalformer och social bakgrund är 

det komplicerat att fastställa klass då det inte enbart går att bedöma utifrån socioekonomisk 

position. I vår uppskattning av intervjudeltagarnas klass skall man ta hänsyn till att 

kategoriseringen görs på ett kvantitativt angreppssätt i en kvalitativ uppsats. Valet att 

genomföra klassindelningen baserat på SEI är ett försök att öka tillförlitligheten i uppsatsen 

eftersom att SEI är en vedertagen grund för att bedöma klass och således är en replikerbar 

metod för klassbedömning. Slutligen formulerades resultaten och analysen av studien, för att 

presenteras i vår rapport (Kvale, 1997:85). Resultaten sorterades under de olika 

kategoriserade tendenser som uppkommit och för att exemplifiera beskrivningarna av 

resultatet användes meningskoncentrering, det vill säga att utdrag ur längre uttalanden i 

intervjuerna sållades ut och kortades ner (Kvale, 1997:174). 

Genomförande 

Under flera intervjuer noterades det att frågor rörande livsstil var komplicerade och svåra att 

förstå för deltagarna, livsstilsfrågorna hade därför behövt omformuleras. Det är även möjligt 

att intervjudeltagare upplever det skamligt att medge att de avbrutit sina studier på en 

prestigefylld utbildning och därför undviker att ge uttömmande svar på vissa frågor, eller 

överdriver negativa åsikter på andra frågor.  

 

Vi höll i åtanke att bara kortfattat beskriva studiens syfte för deltagarna, för att minska risken 

för att deltagarna skulle anpassa sina svar efter vad de uppfattat oss vara intresserade av. Men 

risk finns ändå för intervjuareffekt, och därmed en modifikation av svaren från deltagarnas 

sida (Wibeck, 2000:44). Vid en av intervjuerna tycktes deltagaren vara mån om att ge “rätt 
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svar” då denne sade sig ge “fel” svar, trots att intervjuaren vid flera tillfällen förtydligar att det 

inte finns något rätt eller fel svar. Olika former av maktobalans kan enligt Aspers uppstå i en 

intervjusituation, maktobalans skulle kunna påverka vilka svar som intervjudeltagarna ger, 

men vi kan inte uttalas oss om huruvida våra intervjudeltagare upplevde detta eller om det 

påverkade deras svar (Aspers, 2011:141). 

Analysprocessen 

Efter att alla intervjuer var färdigställda transkriberades materialet, då utskrifters 

överskådlighet lämpar sig väl för kvalitativ innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2009;196, 

200-203). Analysen inleddes med att bryta ner materialet till övergripande teman. Fokus har 

legat vid vad och hur deltagarna talar om det studerade fenomenet. Under analysprocessen 

framkom flera aspekter av det centrala temat delaktighet, som inledningsvis inte fanns i 

åtanke vid skapandet av intervjuguiden, utan växte fram under den öppna kodningen, på så 

sätt är analysen både deduktiv och induktiv. Studien är deduktiv eftersom vi utgår från en 

teori som organiserar den kunskap som genererats genom intervjuerna. Men eftersom vi under 

den öppna analysprocessen fann en ny infallsvinkel i form av temat delaktighet, så har studien 

induktiva inslag då vi formulerade en alternativ förklaringsmodell som komplement till den 

teoretiska utgångspunkten. De olika aspekter av delaktighet som återkom under intervjuerna 

berörde dels intervjudeltagarnas upplevelser av och synen på tillträde till ett akademiskt 

respektive socialt sammanhang på juristprogrammet. Vidare om intervjudeltagarna utöver 

tillträde även kände sig inkluderade i ett akademiskt respektive socialt sammanhang på 

juristprogrammet. Tillträde definierades av hur deltagaren exempelvis talade om att bli 

inbjuden att delta i olika evenemang, och vilka möjligheter det fanns till att delta. Inkludering 

skiljer sig från begreppet tillträde då inkludering definierades baserat på hur deltagaren talade 

om att denne upplevde en gemenskap och delad erfarenhet i en ny grupp. En annan 

återkommande aspekt av delaktighet var omvänt avsaknad av tillträde som definierades 

utifrån hur deltagarna talade om sina upplevelser av att de, både socialt och akademiskt, 

nekats tillträde. Avsaknad av tillträde förknippas med känslan av exkludering, där exkludering 

definieras som när deltagarna talar om hur de aktivt upplevde och kände sig uteslutna av 

andra aktörer både socialt och akademiskt från nämnda sammanhang. I det kommande 

resultatavsnittet redogör vi för de teman som framträder ur materialet. 
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Metoddiskussion 

Semi-strukturerade intervjuer har fördelen att intervjuaren kan följa upp frågorna och 

därigenom säkra att svaren fokuserar på det ämne som undersöks (Denscombe, 2009). Det är 

även lämpligt med semi-strukturerade intervjuer i fall som detta då diskussionsämnet kan 

uppfattas som känsligt, eftersom intervjuaren kan introducera diskussionsfrågor som är för 

känsliga för att tas upp av deltagarna själva (Aspers, 2011:148). Vidare är semi-strukturerade 

intervjuer fördelaktiga då intervjuaren i viss mån kan styra samtalet genom att ställa specifika 

frågor till deltagare, och på så vis uppmuntra deltagarna till att utveckla sitt svar eller avbryta 

och styra om svar som är irrelevanta för studien. Dock riskerar man med semi-strukturerade 

intervjuer att missa tankegångar hos deltagarna om dessa inte ges chansen att fritt ta upp 

diskussionsämnen som står utanför den förutbestämda intervjuguiden (Wibeck, 2000:45-46). 

Vidare riskerar man även att deltagarna antar att de enbart ska besvara intervjuguidens frågor 

och sedan avsluta intervjun. Intervjuguiden avslutades med att deltagarna fick en chans att 

utveckla resonemang och tillägga ytterligare tankegångar. Detta resulterade exempelvis i att 

en av respondenterna gav värdefull information beträffande den betygshets som hon sade sig 

ha upplevt under sin tid på juristprogrammet. 

 

Man bör ha i åtanke att den kvalitativa intervjun inte är evidensbaserad, det vill säga att det 

inte går att finna konkreta kvantifierbara “bevis” som exempelvis eftersträvas inom 

naturvetenskapliga ämnen då “bevisen” härstammar ur ett vanligt samtal (Kvale, 1997:257). 

Intervjun är inte heller objektiv utan speglar intervjudeltagarens subjektiva livsvärld, på så sätt 

går det inte att uttala sig om “rätt” eller “fel” i materialet och materialet i sig innehåller sin 

egen trovärdighet (Kvale, 1997:258). Denna studies trovärdighet ligger i hur syftet och den 

teoretiska begreppsapparaten omvandlats till frågor i intervjuguiden, för att sedan sorteras och 

tolkas som resultat utifrån frågeställningarna och teorin. Den röda tråden som går från 

frågeställningar och teori till resultat styrker studiens validitet, med andra ord omvandlas den 

teoretiska begreppsapparaten och studiens syfte till analysverktyg (Svenning, 2003, s. 63). Då 

transkriptionerna och analysen resulterar i subjektiva tolkningar bör denna studies resultat 

förstås ur ett tolkningssammanhang snarare än som objektivt evidensbaserade (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 202-203). Därför påverkas reliabiliteten eftersom slutsatserna inte är 

generaliserbara (Kvale, 1997:260). Tillförlitligheten blir problematisk eftersom den semi-

strukturerade intervjuguiden lämnar stort utrymme för att ställa uppföljande och ledande 

frågor, detta är en nödvändig risk som tas för att kunna generera så mycket uttömmande svar 
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som möjligt kring ett fenomen (Kvale, 1997:258). Därför är det viktigt att poängtera att den 

kvalitativa intervjun främst är explorativ och inte hypotesprövande, just för att syftet är att 

undersöka fenomen och återge nyanserade beskrivningar (Kvale, 1997:260, Kvale & 

Brinkmann, 2009:18, 45-46).  

 

Man bör tolka resultaten utifrån att intervjudeltagarna läst vid Stockholms universitet, om 

studien hade genomförts i en typisk studentstad, till exempel Lund eller Uppsala, hade 

resultaten kunnat se annorlunda ut. Även användandet av den teoretiska ramen präglas av vår 

forskarroll, då vi i slutändan på egen hand bedömt vad som hör till olika kapitalformer under 

intervjuerna. Men det är komplicerat att försöka finna om social bakgrund eller olika 

kapitalformer haft inverkan på intervjudeltagarnas trivsel. Således arbetade vi utifrån olika 

indikatorer som vad deltagarna sade men även hur. Resultaten är färgade av vår förståelse och 

hur vi översatt deltagarnas beskrivningar till en representativ bild. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har utarbetat fyra riktlinjer i form av konfidentialitets-, samtyckes-, 

informations- och nyttjandekravet. Detta för att säkerställa god kvalité i den forskning som 

bedrivs och då humanistisk forskning har individer som studieobjekt är det viktigt att värna 

om individernas integritet (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2005:18). För att möta 

informationskravet beskrevs studiens syfte för deltagarna i samband med förfrågan om att 

delta i studien. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna själva valde att delta i 

studien och hade möjlighet att avbryta sitt deltagande (Kvale, 1997:107). För att tillgodose 

konfidentialitetskravet förvaras inspelningarna av intervjuerna så att ingen utomstående kan få 

tillgång till dessa, vidare förvaras information om deltagarnas identitet så att utomstående inte 

kan finna den känsliga informationen (Kvale, 1997:109). Det är dock svårt att ha full kontroll 

över att utomstående inte ska få tillgång till informationen, men risken förminskades genom 

att fingerade namn användes i transkriptionerna och i den presenterade rapporten (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson, 2005:21). Vidare så utelämnades känslig information när materialet 

transkriberades, som till exempel personer och arbetsgivare som namngavs under 

intervjuerna. Nyttjandekravet följs i denna studie genom att det material som samlats in under 

intervjuerna endast får användas i forskningssammanhang och genom att materialet inte 

tillgängliggörs för utomstående personer. Vidare har deltagarna informerats före sitt 
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deltagande om att materialet endast skulle komma att användas för denna studie eller vid 

återanvändning för annat forskningsprojekt (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2005:71). 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de tendenser som vuxit fram ur materialet, vilka är olika aspekter av 

delaktighet. Nämligen huruvida intervjudeltagarna uppfattar att de har tillträde eller inte, och 

vidare känslan av att vara inkluderad eller exkluderad, såväl socialt som akademiskt. Med 

denna studie kom insikten i att juriststudenter har en föreställning om hur man bör vara, 

vidare att denna föreställning är så specifikt karaktäriserad att man svårligen identifierar sig 

med juriststudentrollen, trots studier på juristprogrammet.  

 

Utifrån Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons resonemang kring klassbakgrund och 

reproduktionsprocessen så krävs det att individen innehar rätt habitus och social bakgrund för 

att passa in i det sociala rummets olika arenor. Det är mer sannolikt att trivas om man delar 

social bakgrund, samt innehar ett gemensamt “juristhabitus”. Därför är det möjligt att 

studenter på juristprogrammet känner ett behov av att uppfylla de villkor och kriterier som 

tillskrivs föreställningen om juriststudenter. Denna föreställning bör ses som en produkt av 

både samhälleliga och subjektiva erfarenheter som upprätthålls av utbildningssystemet genom 

reproduktionsprocessen, exempelvis genom den på juristprogrammet traditionsenliga 

undervisningsmetoden Sokratesmetoden. Detta behov existerar därför att de dominerande 

aktörerna bibehåller utbildningssystemets struktur, som i sin tur möjliggör att vissa studenter 

har lättare att passa in än andra. Enligt teorin bör de studenter som delar habitus och i viss 

utsträckning social bakgrund med de dominerande agenterna i fältet ha lättare att anpassa sig. 

Att passa in i mallen ökar chansen att få vara delaktig och inkluderad inom både det sociala 

och akademiska fältet.  Intervjudeltagarna var ense om att dessa former av delaktighet var 

viktiga för att lyckas på juristprogrammet. 

 

Känslan av att passa in och känna sig trygg i en viss miljö förutsätter identifikation med andra 

som delar samma livsstil. Identitet hör samman med hur man ser på sig själv men även vilka 

grupper man identifierar sig med. Utifrån resultaten tycks ett missanpassat habitus leda till att 
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studenten inte blir inkluderad i någon grupp och vid brist av grupper att identifiera sig med är 

det rimligt att anta att studenten inte söker delaktighet. 

Delaktighet 

Följande avsnitt handlar om delaktighet på juristprogrammet, utifrån människans generella 

behov av grupptillhörighet. Således beskrivs både delaktighet specifikt på utbildningen och 

social delaktighet i allmänhet. Samtliga intervjudeltagare resonerar kring hur ett aktivt 

deltagande underlättar och ökar möjligheten att klara av juristprogrammet. Dock varierade 

intervjudeltagarnas nivå av deltagande i sociala eller akademiska aktiviteter. Under 

intervjuerna framkom att det skiljde sig åt mellan olika intervjudeltagare beroende på om de 

främst studerat på egen hand eller om de tillsammans med andra juriststudenter skapat egna 

studiegrupper, dels för att fylla en social funktion och dels för att optimera sin inlärning 

genom att hjälpas åt.  

 

Det framgår flera gånger under intervjuerna att studieupplägget påverkade både 

förutsättningarna för inlärning men även möjligheterna till att vara aktiv under föreläsningar 

och gruppseminarium. Flera deltagare beskriver hur studieupplägget förutsätter att 

juriststudenter ägnar mycket tid åt att på egen hand läsa in mycket kurslitteratur, en deltagare 

beskriver det som att man måste ”banka in” kunskapen. Här talar även deltagarna om vikten 

av att ha sociala band till sina kurskamrater då detta möjliggör för diskussion och stöd, genom 

att studera tillsammans i grupp. Undervisningsupplägget beskrivs bidra till ett förhållningssätt 

som resulterat i en norm för hur studenterna beter sig. Denna norm innebär att studenterna är 

tysta under både föreläsningar och seminarier, alltså förekommer sällan diskussioner eller 

socialt samspel. Utöver mallen för hur studenterna skall passa in socialt, så finns även en 

akademisk mall för hur studenterna ska klara av studieuppläggets utformning. Flera av 

deltagarna talar kritiskt om dessa aspekter av studieupplägget, vilket exemplifieras i citaten 

nedan:    

 

“Feedbacken är katastrof. Upplägget är inte heller det bästa. Vi har gamla gubbar som föreläser i 

tre timmar om någonting som dem inte är bäst på att föreläsa … jag får sitta tyst på en bänk, lyssna i 

tre timmar sen får jag ta eget ansvar och gå hem och plugga det och det är ingen som jag kan prata 

med eller så, så jag tycker det är dåligt … Ett seminarium är som en liten föreläsning där, där jag 

upplevt hittills ingen är delaktig … Annars är det som en liten föreläsning där läraren står och pratar 
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helt oinspirerande och ja man går därifrån och kanske inte har lärt sig så mycket. Jag lär mig allting 

när jag pluggar med mina kompisar…” (Malin) 

“... på seminarierna när jag skulle vilja att, att det var mer socialt förväntat att man kanske ville 

diskutera, räcka upp handen, säga någonting, där det snarare är tvärtom att folk är tysta även om 

dem har pluggat inför seminariet, läst alla rättsfall, funderat, kanske till och med skrivit sina egna 

analyser, så delar man inte med sig av det…” (Virpi) 

Tillträde 

Under begreppet tillträde sorterades deltagarnas uppfattningar om möjligheter till att delta i 

olika aktiviteter, men också när deltagarna beskriver hur de nekas tillträde. Utifrån deras 

beskrivningar så framgår olika dimensioner inom juristprogrammet, så som det sociala och 

akademiska där deltagarna kan ha tillträde på olika sätt. Intervjudeltagarnas syn på 

möjligheter till att delta socialt och akademiskt tolkar vi således som en fråga om tillträde, och 

vidare om intervjudeltagarna efter att ha fått tillträde, uppfattas ha haft de rätta 

förutsättningarna för att bli inkluderade i ett socialt respektive akademiskt sammanhang. Vari 

det akademiska är viktigast för att klara utbildningens tentor och dylikt. Men det sociala 

spelade stor roll för den övergripande trivseln på juristprogrammet, i form av att sociala band 

och stöd bland studiekamrater fungerat som ett incitament till att fullfölja studierna. Det var 

främst en deltagare som beskrev hur hon medvetet försökte bli inkluderad socialt och 

akademiskt genom att anamma livsstilen hon uppfattade på juristprogrammet. Exempel på 

denna deltagares anpassning är bland annat hennes val att byta ut sin Fjällräven kånken-

ryggsäck mot en Mulberry-väska (en märkeshandväska) eftersom hon uppfattade den som 

mer passande enligt klädkoden, samt att hon valt att gå ut och festa trots bristande ork, med 

syftet att bli inkluderad i sociala och akademiska sammanhang. Malin beskriver denna 

anpassning som ett medvetet val då hon säger att: “jag har verkligen försökt att anstränga mig 

för att … komma dem nära och skapa liksom en grupp ”. Malins beskrivning av sin 

anpassning är ett exempel på koder och normer som som hon upplevde efterfrågades på 

juristprogrammet. Malin beskriver hur hon ansträngt sig för att få vara del av ett socialt 

sammanhang, som hon under sin intervju genomgående lyfter fram som väldigt viktigt för 

hennes trivsel på juristprogrammet: 

 

“ … skapa liksom en grupp som man kan känna sig trygg med, vilket har hjälpt mig jättemycket 

… Jag har försökt vara med på allt. Min kille han har precis pluggat klart och jag kanske inte alltid 

är så pepp, jag är såhär ”men jag orkar inte” jag kan tycka att det blir för mycket … då sa han ”men 
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[ID’s namn] du, det är lika bra, gå, tvinga igenom det här så kommer du få kompisar sen efteråt” 

och det är precis vad jag gjort. Vi som hängde på de där sociala tillställningarna, det är vi som 

hänger nu som pluggar tillsammans så det har varit viktigt” (Malin) 

 

De andra deltagarna beskrev även koder för bland annat studieprestation, klädesval och 

festvanor. Flera deltagare beskrev den typiska juriststudenten som högpresterande och 

ambitiös, vilket kan förankras i normer kring studenternas studieprestation. Detta kan 

exemplifieras med Agnes citat: 

 

“många tjejer med såhär duktig-flickakomplex och med lite samma typ av killar, man har gärna varit 

ordförande i elevrådet och alltid varit väldigt duktig” (Agnes) 

Det är anmärkningsvärt att enbart Agnes beskriver föreställningen om den typiska manliga 

juriststudenten. De andra deltagarna beskriver den typiska juriststudenten med begreppet 

“duktig-flicka” vilket pekar på att det kanske råder en skillnad mellan könen och hur könen 

“skall” agera. Omvänt tycks inte någon manlig motsvarighet för detta begrepp existera, utan 

den typiska föreställningen om en juriststudent är att hen är en hon. Man kan därför fråga sig 

om betygshetsen påverkar kvinnor i större utsträckning än män. Denna analys kan dock bottna 

i att vårt urval enbart består av kvinnor som utgår ifrån sig själva under intervjuerna.  

 

Deltagarna ombads beskriva juriststudenter, hur dessa skulle bete och klä sig. De använde i 

stor utsträckning samma ord för att beskriva både beteende och klädstil, som “tillpiffad” och 

“proper”, vilket indikerar en klädkod. De normer och koder på juristprogrammet som påtalas 

under intervjuerna kan ses som tecken på att uppfattningen om gruppen av juriststudenter är 

relativt homogen, i den bemärkelsen att deltagarna på liknande sätt beskriver bilden av en 

juriststudent. Därmed kan det tänkas att juriststudenter behöver ha rätt förutsättningar för att 

passa in i den gruppen och omvänt att en person som inte följer koderna kan uppleva 

svårigheter med att identifiera sig med övriga studenter på juristprogrammet. Virpi återger en 

händelse under en introduktionsföreläsning som tyder på att koderna är inbäddade i 

utbildningsstrukturen och uttrycks genom reproduktionsprocessen, när även lärarna på 

juristprogrammet är medvetna om och förmedlar vilken klädkod som gäller: 

 

“en av våra professorer eller lärare sa det att ”nu när ni kommer hit idag som nya då ser ni alla 

egna och unika ut men om tre-fyra års tid så kommer ni märka att ni alla börjar klä er mer och mer 

lika” … och just det här med kavaj och portfölj och hela paketet och det, det var ju väldigt tydligt 
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uttalad sådär riktlinje, från lärarna och … det påverkar ju också vad man i alla fall tror att andra 

förväntar sig” (Virpi) 

 

Utöver att intervjudeltagarna aspirerade på juristyrket uttryckte Malin en önskan att 

förkroppsliga yttre attribut som hon förknippade med jurister, detta tyder på det inte enbart är 

särskilda arbetsuppgifter och kunskaper som associeras med yrket utan att det uppfattas finnas 

fler aspekter av vad juristrollen innebär, så som utseende. 

 

“det kanske är något självförverkligande att såhär jag pluggar på juristprogrammet och ja men 

såhär passar in här och är ambitiös och jag vill vara snygg…” (Malin) 

 

Dessa villkor och kriterier som deltagarna beskriver kring hur en juriststudent klär sig och 

vilka evenemang man skall delta i kan tolkas som aspekter av hur väl individen har 

internaliserat ett juristhabitus. Habitus i sin tur är något inlärt och starkt förknippat med 

reproduktionsprocessen, vilket gör det möjligt att dra slutsatsen att de studenter som kommer 

från en social bakgrund med akademiskt arv, de som har föräldrar som tidigare studerat på 

högskolan, kommer ha lättare att anpassa sig till miljön. Vilket utifrån vår tolkning av 

klasstillhörighet också pekar på att de deltagare som upplevde sig inkluderade och hade goda 

möjligheter till tillträde, också var de som kom från en högre klassbakgrund och hade med sig 

ett akademiskt arv från föräldrarna. Vi fann det talande att ingen av deltagarna med högre 

klasstillhörighet hade svårigheter med studieprestation eller trivsel.  Detta indikerar att klass 

trots begreppets tynande verkan i samhället ändå fortfarande är av vikt för studenters trivsel 

på juristprogrammet, dvs. att studenter från högre klassbakgrund bör trivas bättre på 

juristprogrammet än studenter med annan bakgrund. Frågan är om betydelsen av klass är 

verklig eller om det sitter i den föreställning som projiceras. Det är paradoxalt att betydelsen 

av klass avtar i samhället i stort men fortfarande har en ”utslagsgivande” påverkan inom 

juristprogrammet och studenternas trivsel. 

 

Av de deltagare som avbrutit sin juristutbildning kom ingen från en högre klassbakgrund, och 

i deras svar ger de uttryck för hur de inte upplevde någon samhörighet med de andra 

studenterna. Detta kan tyda på att en dissonans uppstår när studenten saknar rätt habitus för 

juristprogrammet. Resultaten tyder på att vissa av deltagarna hade rätt akademikerhabitus men 

inte rätt juristhabitus för att få tillträde till den sociala arenan. Utifrån den teoretiska ramen 

kan man tänka sig att en del personer trots sin studieprestation inte hade rätt socialt habitus. 
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Oavsett hur mycket människor vill bli delaktiga i grupper de identifierar sig med så kan de 

inte kontrollera mängden eller formen av det kapital som de förfogar över och därigenom inte 

heller om de får tillträde till gruppen. Detta i sin tur gör att aktörer inom den sociala delen av 

det juridiska fältet, inte godkänner dem och effektivt exkluderar dem från den delen av det 

juridiska fältet. Resultaten visar tendenser på att en exkludering sker av de studenter som har 

fel habitus, med konsekvensen att studenter som inte passar in sållas bort. Utifrån de deltagare 

som sannolikt innehar korrekt habitus uppstår inga sociala konflikter med andra studenter, 

utan snarare talar resultaten för att man upplever en stark social gemenskap. Individer med 

rätt socialt habitus blir då inkluderade i sammanhang där de kan få hjälp med det akademiska.  

 

Denna dissonans mellan anpassat och missanpassat habitus kan användas som en indikator på 

att juristprogrammet är förknippat med en viss typ av klass och social bakgrund bland 

studenterna och därför är det en viss typ av student som söker sig dit. Juriststudenters och 

juristers livsstil kan således definieras genom att studera vad den kontrasteras mot. Vidare 

förutsätter en norm inom en viss grupp att vissa har makt inom det fältet att bedöma vad som 

är passande eller opassande, medan andra står utan den makten och således i sin tur kan bli 

bedömda, definierade som samt känna sig missanpassade. Det kan beskrivas som en form av 

social kategorisering. De studenter som avviker från utbildningens normer tycks få det 

svårare, och tycks riskera att i högre utsträckning än andra inte slutföra sina studier. 

Inkludering 

Begreppet inkludering innefattar de delar av intervjumaterialet som berör deltagarnas 

erfarenheter av att känna sig delaktiga i olika grad inom sociala och akademiska 

sammanhang. Studieprestation kan inkludera eller exkludera studenterna beroende på om 

studenter har tillräckligt hög studieprestation för att få tillträde till studiegrupper. Vid tillträde 

blir således studenten inkluderad i ett socialt och akademiskt sammanhang, men om studenten 

inte uppfattas hålla samma nivå som majoriteten kan personen riskera att känna sig 

exkluderad. Formandet av studiegrupper möjliggör inkludering inom det akademiska men 

likväl kan betygshetsen skapa en konkurrens mellan studenter, där man väljer att inte dela 

med sig av sina akademiska färdigheter om individen inte befinner sig inom samma sociala 

sfär. Deltagarna uppfattade hur rådande betygshets ledde till att studenterna värderades olika 

beroende på betyg, detta påverkade i sin tur möjligheterna att få socialt tillträde: 
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“… vi hade en kille i min grupp … Han ville alltid ha reda på vad alla, alla fick på tentan. Och sedan 

delade han in personer i AB-människor eller icke AB-människor.” (Margreth) 

 

Flera deltagare nämner hur avsaknaden av diskussion och grupporienterat lärande under 

undervisningen gör att man på eget initiativ studerar i grupp. Men att dessa grupper också kan 

bli polariserade mot varandra, vissa grupper är mer populära än andra, antingen på grund av 

studiekompetens eller de sociala aspekterna. Deltagarna berättar hur man gärna studerar 

tillsammans med sin grupp och hjälper sina vänner. Flera av deltagarna beskriver utbildningen 

som "tuff" och att det är "en ganska hård och tuff miljö”. De framhåller samtidigt vikten av 

stöd genom att passa in i en grupp. Alla deltagarna var överens om att det krävs energi och 

åtagande för att kunna bli en del av gruppen. Att bli socialt accepterad av en grupp hänger inte 

enbart på att gruppen i sig skall acceptera individen. En deltagares resonemang exemplifierar 

hur det krävs en ansträngning från individen för att bli en del av gruppen: 

 

“... måste man ju göra sig till en del av gruppen för att få vara en del av gruppen … vill man vara 

med så måste man ju även försöka vara med …” (Cecilia) 

 

Våra resultat överensstämmer i viss utsträckning med vad tidigare forskning presenterat kring 

undervisningsformatets effekt på juriststudenters trivsel, då intervjudeltagarna tycks sakna 

grupporienterad undervisning och analytiska moment. Majoriteten av intervjudeltagarna 

framhöll att de var kritiska till undervisningsformatet. Dock benämnde ingen 

undervisningsmetoden som den sokratiska, men det indikeras bland annat när flera deltagare 

beskriver att seminarietillfällena mer tar sig formen av föreläsningar, och att studenter sticker 

ut om de försöker diskutera och vara aktiva under seminarier. Både Tinto (2000) och 

McKinney (2002) lyfter fram alternativa lösningar på bättre undervisningsformat, vilket i 

kombination med intervjudeltagarnas synpunkter kan tolkas som att det finns ett behov av 

grupporienterat lärande bland juriststudenter, som flera av intervjudeltagarna också beskriver. 

 

Den tidigare forskningen berör även betygshets och studenternas akademiska målsättning, där 

det är tydligt att våra deltagares föreställningar om en typisk juriststudent är starkt 

förknippade med höga betyg. Detta är tydligt i en deltagares beskrivning av hur hennes 

kurskamrat reagerar på hennes ambitionsnivå, vilket visar den stress som uppstår och som 

skulle kunna påverka studenterna negativt. Flera deltagare beskriver hur studenter upplever att 

de inte kan konkurrera med sina kamrater under studietiden, vidare att det är svårt att särskilja 
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sig prestationsmässigt på juristprogrammet. Detta kan tänkas leda till att juriststudenter inte 

tror sig kunna konkurrera på arbetsmarknaden och därför inte avslutar sina studier, vilket 

stödjs av intervjudeltagarna som har en tydlig bild av att det krävs höga betyg för att få arbete 

som jurist i framtiden. 

  

Man kan tänka sig att den höga prestationsnivån och konkurrensen mellan studenterna, i 

kombination med ett undervisningsformat som inte tycks främja social gemenskap, resulterar 

i att studenterna upplever sig alienerade från både akademiska och sociala sammanhang på 

juristprogrammet. För att motverka denna alienering tycks studenterna behöva tillräckliga 

sociala band utanför utbildningen, eller att de skapar egna (studie)grupper på 

juristprogrammet för att känna delaktighet.  

 

Sammanfattningsvis håller alla deltagare med om att möjligheterna för att knyta sociala band 

finns men att det är upp till var och en att delta. Malin räknar upp flera chanser till att delta 

socialt: 

“Alltså när vi började, då började vi ju i en klass som vi gick i … då fick man verkligen möjlighet för 

då satte dem in oss i grupparbeten. Vilket var skitbra, och då lärde man känna människor och folk 

var öppna, glada. Och sen så hade vi jättetur som hade faddrar, och dem här faddrarna bjöd in oss 

på en förfest och dem var peppande och dem kom förbi våra klasser och sa ”ja ikväll så tänkte vi 

dricka öl, ni får komma med” och det gjorde jättemycket, jag tror att utan det och utan att vi hade 

tvingats samman i dem här grupperna så hade det blivit mycket mycket svårare, för det är typ så jag 

lärde känna dem som jag hänger med nu. Så dem jag känner nu, eller dem som jag umgås med nu, 

även om vi har bildat nya klasser så är det fortfarande dem från JIK:en [Juridiska 

introduktionskursen, reds. anm.] som jag hänger med, bara” (Malin) 

 

Detta indikerar att det krävs en viss anpassningsprocess där individen beter sig korrekt och 

uppfattar vilka förutsättningar som krävs för att få tillgång till gruppen: 

 

“... vill man passa in och tillhöra en grupp med dem som är mest populära ... då får man nog lägga 

manken till ... vill man passa in så får man liksom anpassa sig till det, känner man inte att det är 

viktigt nej men då kan man skita i det så kör man sitt eget race och umgås med dem man gillar” 

(Margreth) 

 

Hilma beskriver hur hon hade svårt med denna anpassningsprocess både inom det sociala och 

inom det akademiska fältet, då hon i ett grupparbete upplevde att en kurskamrat blev väldigt 
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arg på henne för att hon inte presterade utifrån de generella förväntningar som fanns på hur en 

juriststudent skulle prestera, utan istället hade agerat i linje med vad hon själv tyckte var 

rimligt. Detta resulterade i en mycket upprörd kurskamrat, apropå frågan om hur hon 

upplevde möjligheterna på juristprogrammet att skapa sociala band och hitta nya vänner: 

 

“Inte så bra för mig … känns ju som att det var för att jag inte tyckte att det var såhär intressanta 

personer. Men jag vet inte om jag också var, att jag inte försökte … vi hade ett grupparbete och hon 

fick verkligen panik för att inte vi inte skulle få högsta betyget, eller om vi inte skulle få det och det 

fick vi ändå så det var ju liksom, det var ju helt i onödan hon blev jättesur på mig, för att jag, jag vet 

inte ens vad, jag hade ju gjort det jag skulle. Men det kändes väldigt såhär men herregud alltså men 

du kan ju inte ha så hög press på dig själv att du måste ha det bästa på det första provet du gör. Det 

kändes som att hon kanske var mer så man ska vara eller…” (Hilma) 

Exkludering 

Med begreppet exkludering avses delar av intervjumaterialet som rör deltagarnas erfarenheter 

av att bli ignorerade eller nekade eller att vara med i akademiska och/eller sociala 

sammanhang. Deltagarna identifierade olika faktorer som kan tolkas som bidragande till 

upplevelsen av att vara exkluderad. Bland annat nämns studiemiljön, betygshetsen, den 

sociala samvaron och studieupplägget som problematiska aspekter. Ibland visste studenten 

vad det innebar att gå emot strömmen och hur detta sedan kunde få konsekvenser som 

påverkade det sociala, Margreth berättade om ett specifikt tillfälle: 

 

 

“ … tror att jag bara skall lämna ur mig hela mitt PM till henne, någon som jag inte umgås med … 

att säga nej i det läget gör att man inte blir mer socialt accepterad” (Margreth) 

 

Margreth exemplifierar vidare sociala konsekvenser i form av att inte få tillträde till sociala 

sammanhang: 

 

“det kunde vara att jag och en kompis som jag lärde känna på utbildningen ... vi kunde sitta och 

prata och någon säger; ”Hej Anna ska du följa med ikväll?”. Jag kunde känna men jag sitter ju 

också här (vinkar) “ (Margreth) 
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Det som särskiljer Margreth från de andra deltagarna är att hon medvetet tagit avstånd från de 

sociala evenemang som en juriststudent förväntas delta i och istället menar att man kan klara 

av juristprogrammet utan att delta, dock återger Margreth att hon tror att det blir jobbigare och 

svårare att ta sig igenom utbildningen då. På frågan om varför det skulle vara svårare att läsa 

på juristprogrammet om man inte passar in svarar hon: 

 

“även om man inte vill vara med på det där så blir det att man halkar utanför på mer ... hamnar 

utanför mer än man kanske tänker ... det är liksom mycket man skall leva upp till. Passar man inte in 

där så är man inte med i den gruppen” (Margreth) 

 

Detta i kombination med tidigare beskrivna koder tycks peka på att det finns förväntningar att 

leva upp till på juristprogrammet, gör man inte detta riskerar man att hamna utanför gruppen.  

Vissa av våra deltagare säger sig också välja att inte delta och att det i sin tur ledde till en 

form av självvald exkludering. Men gemensamt för dessa deltagare är att alla hade andra 

sociala grupper utanför programmet, som redan fyllde den funktionen. 

 

“jag umgicks med liksom mina, jag hade ju mitt liksom, umgänge kvar sen tidigare” (Margreth) 

Diskussion 

Uppsatsens syfte är att lyfta sociala och akademiska mekanismer som påverkar studenters 

trivsel och integration på juristprogrammet, på Stockholms universitet. Utifrån studiens 

kvalitativa ansats har en subjektiv bild eftersträvats utifrån nuvarande eller före detta 

juriststudenter. Fokus har legat på hur de trivdes på juristprogrammet. Detta har studerats 

utifrån följande frågeställningar: 

• Hur påverkar juriststudenters sociala bakgrund deras upplevda trivsel på juristprogrammet? 

• På vilket sätt påverkar utbildningens struktur huruvida juriststudenter integreras socialt och 

akademiskt? 

 

Genom att studera formandet av ett visst yrke/utbildning med tillhörande norm för livsstil kan 

man se skillnader i klass och olika dimensioner av kultur. Trots att möjligheterna att studera 

är överhängande lika för individer i Sverige så upprätthålls en form av homogenitet på olika 
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utbildningar. Juristprogrammet är ett bra exempel eftersom yrket jurist är en av de äldsta och 

därför präglas programmet av en hel del tradition från en tid då möjligheterna inte var lika för 

alla att studera vidare och samhället var mer klassbetonat. Denna homogenitet är något som 

lever kvar och i viss utsträckning fungerar som en självuppfyllande profetia, då individer som 

tack vare sin sociala bakgrund identifierar sig med traditionella värderingar tenderar att söka 

sig till utbildningar typiska för deras bakgrund. Denna trivsel kan i sin tur delas in i både 

akademiska och sociala aspekter, men som i viss mån överlappar varandra.  

 

Utifrån resultaten framträder en bild av juristprogrammet som ett fält där studenternas sociala 

bakgrund spelar en nyckelroll för deras trivsel. En form tycks vara stöpt för hur en 

juriststudent bör vara för att klara av och trivas på utbildningen, denna form inkluderar att 

studenten bär med sig ett akademiskt självförtroende, som ger en syn på utbildningen som en 

självklarhet att klara av. Men tidigare forskning och våra resultat pekar även på att social 

bakgrund i form av ett akademiskt arv, inte nödvändigtvis gör att studenten anpassar sig väl, 

utan andra faktorer spelar roll så som studentens upplevelse av delaktighet. Resultaten pekar 

på att studenten antingen klarar av studieupplägget på egen hand, eller gör sig delaktiga av 

grupper som fungerar motiverande. Tillträde och delaktighet innebär alltså en möjlighet till att 

delta socialt, om en person får tillträde och blir accepterad med rätt förutsättningar leder det 

till att personen blir inkluderad. Omvänt betyder det att en person som fått tillträde men inte 

haft förutsättningar att passa in i gruppen, blir exkluderad. Resultaten för denna studie har 

relevans på direkt sätt för juriststudenter och utbildningsansvariga för juristprogrammet, 

eftersom resultaten och tidigare forskning pekar på ett missnöje med undervisningsformatet 

och hur det påverkar studenternas trivsel. Framförallt påverkas studenternas möjlighet till en 

social samvaro negativt.  

 

Utifrån analysen beskriver deltagarna en föreställning om den typiske juriststudenten och 

detta beskrivs som något externt i relation till dem själva. De deltagare som har haft svårast att 

identifiera sig med denna föreställning är också de deltagare som trivdes mindre bra samt i 

vissa fall valt att avbryta sina studier. En vidare iakttagelse utifrån analysen är att dessa 

studenter inte upplevde sig vara delaktiga i gruppen av juriststudenter utan istället skapade 

egna grupper att vara delaktiga i. Analysen kan kritiseras för att vara spretig pga. skillnaden 

mellan en del deltagares svårighet att identifiera sig med juriststudentrollen, och en specifik 

deltagares medvetna försök att anamma den korrekta livsstilen. De flesta tycktes antingen 

sakna vilja att anpassa sig efter juriststudentlivsstilen eller så hade de redan en korrekt smak 
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och behövde således inte anpassa sig, medan en deltagare beskrev konkreta anpassningar från 

sin sida. Vidare kan den kritik som riktats mot undervisningsmetoderna på juristprogrammet 

bottna i att studenterna i vår studie med fel smak är ovana vid att studera på högskolenivå, då 

deltagarna med rätt smak inte uppfattade några hinder. I analysen bör man även ta hänsyn till 

hur nära inpå deltagarna har studerat på juristprogrammet, vissa studerade för längesedan och 

talar retrospektivt om sina upplevelser, medan andra intervjudeltagare är mitt uppe i 

utbildningen och därför har olika grad av distans till sina upplevelser. 

 

Det hade varit intressant att bedriva vidare forskning om detta genom fler intervjuer eller 

enkäter för att åskådliggöra om många juriststudenter överensstämmer med bilden som 

framkommit i denna studie, eller om det är en föreställning bland juriststudenter som grundar 

sig på en liten klick. Vidare forskning utifrån våra resultat skulle kunna jämföra 

juriststudenters trivsel på olika lärosäten, exempelvis studera om juriststudenter i 

studentstäder trivs bättre än studenter på Stockholms universitet och vad det skulle kunna bero 

på. Forskning om juriststudenters trivsel är relevant då den höga frekvensen av studieavbrott 

slår tillbaka mot den breddade rekryteringen. För att den breddade rekryteringen ska fylla sitt 

syfte bör rimligtvis studenter vilja fullfölja utbildningen, inte endast påbörja den. Därför är det 

av vikt att studera om den breddade rekryteringen ger en missvisande bild av 

juristprogrammet eller om andra aspekter av utbildningen som omnämns i denna uppsats, t.ex. 

undervisningsmetoder och social bakgrund bidrar till bristande trivsel. Det kan innebära att 

utbildningen behöver struktureras om för att ge alla studenter bättre möjligheter att klara 

utbildningen. Genom att undersöka klass effekt på studenternas trivsel kan eventuella 

strukturella problem åskådliggöras, vari elitutbildning kan tänkas diskriminera utifrån social 

bakgrund. Framtida forskning skulle därför kunna visa om juristprogrammet som 

elitutbildning inte är en utbildning på lika villkor för studenterna. Vidare skulle denna 

svårighet i att identifiera sig med föreställningen av studentrollen på en viss utbildning, kunna 

vara en företeelse på flera elitutbildningar och därför vara intressant att undersöka.  

 

Juristprogrammet är en elitutbildning då endast de med högst betyg antas, vilket gör att de 

nominellt jämlika villkoren inte är jämlika i praktiken. Det anmärkningsvärda i analysen är 

dissonansen mellan de till synes jämlika villkoren för att bli antagen till juristprogrammet 

oavsett bakgrund, och den föreställda bilden inom juristprogrammet för hur man ska vara för 

att passa in. Följaktligen så antas alla på ”samma villkor” men den beskrivna mallen för hur 

en juriststudent är, synliggör studenternas olika förutsättningar, då alla inte lever upp till 
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kraven ifrån denna mall. Det paradoxala är att deltagarnas föreställning om juriststudenter 

enbart tycks finnas i kontrast till synen på sig själva, vari de inte identifierar sig med den 

stereotype juriststudenten. Alla utom en deltagare beskriver den typiske juriststudenten som 

något de själva tar avstånd från. 

 

Då uppsatsens syfte har varit att lyfta sociala och akademiska aspekter som påverkar 

studenters trivsel och integration, har vi funnit en föreställning om den typiske juriststudenten, 

men att få av intervjudeltagarna identifierade sig med den rollen. Detta kan ses som 

paradoxalt då man kan anta att samtliga personer som blir antagna till juristprogrammet borde 

känna sig som del av den gruppen, men trots studier på den utbildningen tycks juriststudenter 

svårligen identifiera sig med sin roll. Oavsett om föreställningen om en typisk juriststudent 

överensstämmer med majoriteten av juriststudenter eller inte, så beskrev denna studies 

deltagare en viss mall för hur man bör vara eller hur man borde anpassa sig. Föreställningen 

om en typisk juriststudent tycks vara så snävt stöpt att juriststudenter själva har svårt att 

identifiera sig med rollens olika attribut, utöver att just studera juridik. 
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Bilaga 

Öppningsfrågor: 

·Vart är du uppvuxen? 

·Bor du i Stockholm?  

·Jobbar eller studerar du? 

·Vad gick du för linje på gymnasiet? 

·Har du några syskon? 

·Vad gör dina syskon? 

·Vad jobbar dina föräldrar med? 

·Har dina föräldrar studerat på högskola? Vad? 

Introduktionsfrågor: 

·Varför blev du intresserade av juridik?  

·Varför valde du Stockholms universitets juristlinje? 

·Hade du läst tidigare på högskolenivå när ni började på juristlinjen? 

·Kände du någon som tidigare arbetat som eller studerat till jurist? 

·Arbetade du extra samtidigt som ni studerade? Som? Varför? 

http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/presscenter/articles/2013/03/14/pressmeddelande-undp-s-human-development-report-2013/
http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/presscenter/articles/2013/03/14/pressmeddelande-undp-s-human-development-report-2013/
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Övergångsfrågor: 

·Har du under din uppväxt känt en uppmuntran hemifrån att bli akademiker?  

·Beskriv kort hur du uppfattade studieupplägget på juristlinjen utifrån: (tempo, prestation, 

ansvar, krav, feedback, lärare, undervisningsmetod på seminarium). Varför? 

·Vad gjorde du under din fritid när du inte studerade (ej arbete)? 

Nyckelfrågor:  

Livsstil generellt 

·Vilka favoritmärken har du i klädesväg? 

·Har ni några favoritmärken när du köper väskor och skor? 

·Vad är det som får dig att välja en viss typ av produkt, ex en jacka eller tröja? 

·Följer ni någon typ av blogg? Vilken - vad innehåller den? 

Vilken person har du som förebild? Varför? 

·Utövar du någon sport på fritiden? Vad gör du då? 

·Vilken är din favoritrestaurang? 

·Vilken musik lyssnar du på? Välj en genre 

·Vilken typ av böcker läser du gärna? 

·Vilka tv-program tittar du gärna på? 

·Var brukar du semestra? 

·Tar ni avstånd från någon typ av livsstil? 

·Upplever du att du agerar utifrån de livsstil du har? 

·Upplever du att du agerar utifrån den livsstil du önskar att du hade? 

Livsstil jurister 

·Upplever du att finns det en stereotyp bild av vad en juriststudent är? Varför? 

·Om ni skulle beskriva hur en typisk juriststudent är klädd, hur skulle det vara? 

·Upplever du att det fanns förväntningar på hur du skulle se ut/klä er under er studietid som 

juriststudenter? 

·Vilka är de typiska fest-ställena för en juriststudent? Vad är det för typ av ställe? 

·Finns det en specifik jurist-jargong mellan studenter, exempelvis hur man talar kring 

upplevelser, drömmar och arbete?  

Passa in 

·Hur upplevde du möjligheterna på juristlinjen för att skapa sociala band/vänner? Hur såg 

dessa möjligheter ut 

·Är det viktigt att delta i sociala event för att passa in bland juriststudenter? 

·Var det viktigt att passa in på juristlinjen för dig? Om ja/nej varför då? 
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·Fanns det tillfällen under din studietid när du kände att du inte passade in? Om ja; beskriv 

gärna tillfället.  

·Upplevde du att det var en tid av anpassning till att studera på högskola och att lära känna 

andra studenter och knyta nya sociala band under er studietid, om ja - på vilket sätt yttrade sig 

anpassningen? 

·Upplevde du att det fanns en skillnad i deltagande i sociala evenemang om studenten var 

inflyttad till Stockholm eller redan bosatt i Stockholm sedan barnsben.  

(om någon är inflyttad, be denne beskriva). Om inte, vad beror det på? 

Studieupplägg 

·Hur upplevde du att undervisningsformatet påverkade dig trivsel på juristlinjen?  

·Upplevde du en svårighet bland studenterna i att behärska det akademiska språket i form av 

hemtentamen, tentor och inlämningsuppgifter? 

·Hur agerar en typisk juriststudent i klassrummet? 

Studieavbrott 

·Vilka anledningar tror du främst leder till att studenter avbryter sina studier på juristlinjen? 

·(Vilka anledningar hade ni till att avbryta era studier på juristlinjen?) 

Avslutande frågor:  

·Umgås du med någon som du studerade med på juristlinjen? 

·Har ni något att tillägga? 

·(sammanfatta de tankar som framförts under intervjuns gång och stämma av med deltagarna 

om det känns som en bra sammanfattning) 

 


