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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöktes individer som blev antagna till juristprogrammet på Örebro 
Universitet under respektive hösttermin åren 2008-2012. Antal sökande var betydligt fler än 
antal platser som erbjöds, och samtliga individer i studien tillhörde både betygs- samt 
provurvalet. Huvudsyftet var att analysera samband mellan resultat på högskoleprovet och 
gymnasiebetyg på studenternas studieframgång. Ytterligare ett syfte var att studera skillnaden 
mellan urvalsgrupp på studieframgång.  

Högskoleprovet är ett urvalsinstrument vilket har som mål att mäta individens förkunskaper 
inför högskolestudier. Tidigare studier samt forskning har inte påvisat att högskoleprovet 
fungerar som ett optimalt urvalsinstrument. De facto har majoriteten av undersökningar påvisat 
att studenter som tillhörde betygsurvalet i allmänhet uppnådde studieframgång i högre 
utsträckning. 

Överlevnadsanalys samt logistisk regression tillämpades för att analysera faktorer som påverkar 
studieframgång. Responsvariabeln för överlevnadsanalys var antal månader det tog för en 
individ att uppnå juristexamen, och för den logistiska ansatsen modellerades sannolikheten att 
ta ut en juristexamen med en binär responsvariabel, utexaminerad. 

Resultatet är i linje med liknande forskning som påvisat att gymnasiebetyg hade en positiv 
effekt på individernas studieframgång. Parameterskattningar för förklaringsvariabeln 
gymnasiebetyg var statistiskt signifikanta på fem procentsnivå i samtliga modeller. Högre 
gymnasiebetyg bidrog i genomsnitt till en större sannolikhet att ta en juristexamen inom fem år 
efter programstart, och det bidrog i genomsnitt även till en minskad studietid. Andelen individer 
som tillhörde betygsurvalet samt tog en juristexamen inom fem år efter programstart uppgick 
till 67 % i jämförelse med provurvalet som uppgick till 52 %. 

 

Nyckelord: Högskola, studieframgång, högskoleprov, urvalsinstrument, överlevnadsanalys
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1 Inledning 
I Sverige läggs det stora resurser på utbildning och under år 2006 så utgjorde t.ex. 
utbildningsutgifterna 6,3 % av BNP. En akademisk utbildning ökar individers 
sysselsättningsmöjligheter, vilket leder till en ökad tillväxt i ekonomin (Björklund, Fredriksson, 
Gustafsson & Öckert 2010). Således kan det tänkas vara vitalt att studenter besitter 
förkunskaper som ger förutsättningar till att kunna uppnå en examen. 

Högskoleprovet är i dagsläget ett urvalsinstrument som används som verktyg för att mäta 
förkunskaper som gynnar högskolestudier. Om antal sökande till högskolan är fler än antal 
platser som erbjuds måste ett urval dras bland de sökande. De två dominerande urvalsgrupperna 
är betygs- och provurvalet, mellan en tredjedel och två tredjedelar av platserna fördelas till 
respektive urvalsgrupp. Sökande med både gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet 
inkluderas i båda urvalen, således ökar individerna sina chanser att bli antagna genom att 
genomföra högskoleprovet (Universitets- och högskolerådet 2019). 

En Juristexamen beräknas ta fyra och ett halvt år av heltidsstudier och studenten måste ha 
uppnått grundläggande behörighet för att kunna ha möjligheten att bli antagen till programmet. 
Majoriteten av de antagna till juristprogrammet på Örebro Universitet under höstterminåren 
2008 till 2012 ingick i både betygs- och provurvalet. Endast de individer som ingått i båda 
urvalen inkluderades i denna studie, vilket bidrog till en mer detaljerad och användbar 
information.  Juristprogrammet är en eftertraktad utbildning med hög antagningsgräns och 
programmet valdes med förhoppning om att antagna studenter hade målsättning att avlägga en 
juristexamen.  

Forskning som tidigare bedrivits och inriktat sig på att undersöka samband mellan 
urvalsgrupper och studieframgång har generellt visat att samband mellan studieframgång och 
gymnasiebetyg är störst. Överlevnadsanalys och logistisk regression har använts för att kunna 
besvara studiens frågeställningar. 

1.1  Syfte   

Tidigare studier har främst fokuserat på skillnader på antalet erhållna högskolepoäng mellan 
betygs- och provurvalet. Denna studie har däremot huvudsyftet att främst undersöka samband 
mellan resultat på högskoleprovet och gymnasiebetyg på studenters studieframgång. Genom att 
undersöka dessa samband kan det dras slutsatser huruvida högskoleprovet fungerar som 
urvalsinstrument, även när det kontrolleras för andra variabler. Sekundära syftet är att som 
tidigare studier undersöka vilken urvalsgrupp som har lyckats uppnå studieframgång i störst 
utsträckning.  

Frågeställningar:  

- Vad för samband är det mellan gymnasiebetyg och provresultat på studenternas 
studieframgång?       

- Vilken urvalsgrupp uppnår studieframgång i störst utsträckning?  
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1.2 Klargörande av centrala begrepp 

Högskola Ordet inkluderar både högskola och universitet i ett och samma 
begrepp. 

Betygs- samt provurval Benämner gymnasiebetygsurvalet respektive högskoleprovsurvalet.  
Individer som blev antagna via gymnasiebetyg tillhör gruppen 
betygsurval, och individer som blev antagna via resultat på 
högskoleprovet tillhör gruppen provurval. 

Programstart Startdatum för individens första kurs inom juristprogrammet. 

 

1.3  Disposition 

I följande avsnitt får läsaren en inblick i bakgrund samt tidigare studier gällande 
högskoleprovet. I metodavsnittet presenteras samt ges en redogörelse för metoderna logistisk 
regression samt överlevnadsanalys. Vidare presenteras dataavsnittet som redogör för 
datamaterialet, avsnittet definierar även ingående variabler. För att få en uppfattning av 
variablernas effekt på responsvariabeln användes de modeller som presenteras i 
modellavsnittet. Resultat och analys presenteras i avsnitt sex. Slutligen redogör diskussion- och 
slutsatsavsnittet huruvida frågeställningarna har besvarats samt vilka slutsatser som dragits. 
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2 Bakgrund samt tidigare studier 
Enligt SCB (2014) finansierades högskolan till största del av statsanslag. Staten har under år 
2012 satsat totalt 25,9 miljarder kronor till utbildning på grund- och avancerad nivå för 
högskolor, vilket visar på en relativt stor investering. Den genomsnittliga intäkten på högskolor 
under samma år uppgick till 72 200 kronor per helårsstudent (SCB 2014).  
 
Antagning till högskolan sker genom att dela in sökande i olika urvalsgrupper där individer 
som skrivit högskoleprovet hamnar i en egen urvalsgrupp (Universitets- och högskolerådet 
2019). Om en individ har uppnått tillräckligt bra resultat för att kunna bli antagen via både 
betygs- samt provurvalet så kommer personen in via den urvalsgrupp där personen erhöll högst 
värde, i förhållande till andra sökande (Svensson & Nielsen 2004).  
Högskoleprovet kan skrivas av alla och är ett urvalsinstrument vilket används som ett verktyg 
för dem som vill läsa vidare på högskolan. Provet mäter kunskaper som tros påverka blivande 
studenters studieframgång och består av både kvantitativa samt verbala delar, resultatet på 
högskoleprovet ges på en skala mellan 0,0 till 2,0 poäng. Det finns möjlighet att genomföra 
provet vid två tillfällen varje år, under våren och hösten. Resultatet är giltigt upp till fem år och 
det är alltid det högsta provresultatet som gäller (Universitets- och högskolerådet 2019).  

Det genomfördes en prognosstudie som (Björklund, Fredriksson, Gustafsson & Öckert 2010) 
undersökte hur olika urvalsinstrument och studieframgång samvarierar. I studien undersöktes 
samband mellan urvalsgrupper och sannolikheten att avlägga en kandidatexamen inom fem års 
tid. Betygen och provresultaten rangordnades mellan 1 och 100 för att kunna särskilja individer 
med t.ex. lägst respektive högst betyg. Undersökningen begränsades till individer som påbörjat 
studier på högskolan mellan åren 1994–2002 samt började studera direkt efter att ha avslutat 
gymnasiet. Samtliga individer ingick i både betygs- och provurvalet.  

Björklund et al. (2010) konstaterade att det förelåg ett mycket svagt samband mellan resultat 
på högskoleprovet och studieframgång, medan sambandet var starkt och positivt mellan 
studieframgång och gymnasiebetyg. Det var 35 procent av studenterna med lägst 
gymnasiebetyg respektive 90 procent av studenterna med högst gymnasiebetyg som klarade av 
att ta kandidatexamen inom fem år. Det konstaterades därmed att högskoleprovet som 
urvalsinstrument leder till minskad examensfrekvens. Studien redogjorde även för att tidigare 
litteratur visade att betyg var en betydande faktor på individers studieframgång. 

En tidigare studie av Svensson (2004) antyder att studenter från betygsurvalet uppnår 
studieframgång i en större utsträckning i jämförelse med provurvalet. I undersökningen ingick 
35 000 studenter som hade påbörjat sin civilingenjörsutbildning mellan åren 1993–2000. 
Resultatet visade att det fanns en skillnad i studieframgång när första årets studieresultat 
jämfördes. Enligt Svensson (2004) hade betygsurvalet under samtliga nio år i genomsnitt 
avklarat fyra högskolepoäng mer än provurvalet. Författaren redovisade även att betygsurvalet 
hade färre avhopp, större andel som tog en examen och att de erhöll fler poäng än provurvalet. 
Studien drog slutsatsen att bra betyg borde ha en större påverkan på studieframgången för 
civilingenjörsstudenter än högt resultat på högskoleprovet (Svensson 2004).  
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Enligt Svensson & Nielsen (2004) är det skillnad mellan betygs- och provurvalet på 
studieframgång med avseende på högskoleutbildning. I undersökningen ingick 4000 studenter 
som påbörjat juristprogrammet mellan åren 1993 och 2001, studien indikerade att studenter 
som tillhörde provurvalet vanligtvis inte uppnår studieframgång i samma utsträckning samt att 
äldre var underrepresenterade inom betygsurvalet (Svensson & Nielsen 2014). En intressant 
slutsats var att provantagna individer i ett fall presterar bättre, vilket var när individer som 
startat sina studier vid 25-års ålder eller senare jämfördes. Enligt Svensson & Nielsen (2004) 
ska man dock vara försiktig med att dra förhastade slutsatser då det var få individer i urvalet 
som var 25 år eller äldre. 
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3 Metod 
I denna studie tillämpades en logistisk regressionsmodell samt tre överlevnadsmodeller, 
samtliga modeller skattades med programvaran R version 3.5.3. Notera att det kräver 
fördelningsantagande för parametriska överlevnadsmodeller. Följande modeller användes vid 
överlevnadsanalys: 

- En semi-parametrisk modell som kallas för cox proportionella hazard-modell. Det är en 
modell som inte kräver något fördelningsantagande för responsvariabeln, 
överlevnadstid, vilket var anledningen till varför modellen tillämpades. För att kunna 
använda modellen så krävs det att effekter på kovariater är konstant över tid. 
 

- Parametrisk modell, där en exponentialfördelning specificerades för responsvariabeln, 
överlevnadstid.  Modellen tillämpades med anledningen av att den är elementär samt att 
fördelningen är själva grunden till Weibull-fördelningen. En nackdel med modellen är 
dock att hazard-funktionen för modellen är oberoende av responsvariabeln. Det vill säga 
att den betingade sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa inte beror av tiden. 
 

- Parametrisk modell, där en Weibull-fördelning specificerades för responsvariabeln, 
överlevnadstid. Modellen hanterar tiden det tar för att en viss händelse ska inträffa som 
konstant, avtagande eller växande. Det medför att modellen är flexibel, vilket anses som 
en positiv egenskap.  

Modellerna i studien skattades med hjälp av maximum likelihood och hypotesprövningar 
genomfördes med waldtester (Dobson och Barnett 2018). Den valda signifikansnivån för 
waldtesterna är på fem procentsnivå.  

3.1  Generaliserad logistisk regressionsmodell 

En generell logistisk regressionsmodell har formen 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝑖𝑖 = ln � 𝜋𝜋𝑖𝑖
1−𝜋𝜋𝑖𝑖

� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1𝑖𝑖 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖  där 𝑙𝑙 = 1, … , 𝑛𝑛  (3.1) 

Där 𝜋𝜋𝑖𝑖 är sannolikheten för att en viss händelse som undersöks inträffar, 𝑥𝑥1𝑖𝑖, 𝑥𝑥2𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖 är 
kovariater och 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2, … ,𝛽𝛽𝑝𝑝 är parametrar (Dobson och Barnett 2018). Metoden används för att 
analysera data där responsvariabeln är binär, och vid denna typ av modell används en eller ett 
flertal förklaringsvariabler. 

3.2  Överlevnadsanalys 

Överlevnadsanalys är ett tillvägagångssätt som bland annat analyserar data med syftet att 
undersöka effekter av förklaringsvariabler. Responsvariabeln definieras som tiden det tar för en 
viss händelse att inträffa, alltså räknat från en viss startpunkt till dess att händelsen inträffar. 
Det kan förekomma observationer i datamängden som har okänd tid, det vill säga att den 
omtalade händelsen antingen inte påbörjats eller inte inträffat under studiens tidsperiod. 
Observationerna sägs vara censurerade. Det finns två olika typer av censurerade observationer, 
höger- samt vänstercensurering. Högercensurering refererar till om händelsen för en viss 
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observation inträffar efter studiens tidsperiod. Om händelsen för en viss observation påbörjade 
innan studiens tidsperiod sägs den vara vänstercensurerad.  

Vid tillämpning av överlevnadsanalys definieras en responsvariabel, som här betecknas med 𝑌𝑌, 
vilket är tiden det tar för en viss händelse att inträffa. Där 𝑓𝑓(𝑦𝑦) betecknar responsvariabelns 
täthetsfunktion. Sannolikheter samt funktioner som beskrivs av (3.2)-(3.6) är formulerade av 
Dobson och Barnett (2018). Sannolikheten för att en händelse ska inträffa tidigare än en specifik 
tid 𝑦𝑦 ges genom den kumulativa sannolikhetsfördelningen 

𝐹𝐹(𝑦𝑦) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 < 𝑦𝑦) =  ∫ 𝑓𝑓(𝑙𝑙)𝑑𝑑𝑙𝑙𝑦𝑦
0     (3.2) 

Två andra funktioner är centrala inom överlevnadsanalys, nämligen överlevnadsfunktioner 
samt hazard-funktioner. Överlevnadsfunktionen tolkas som sannolikheten att en viss händelse 
inträffar efter en given tid 𝑦𝑦. Funktionen ges av 

𝑆𝑆(𝑦𝑦) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 ≥ 𝑦𝑦) = 1 − 𝐹𝐹(𝑦𝑦)    (3.3) 

Hazard-funktionen kan tolkas som sannolikheten att en viss händelse inträffar inom 
tidsintervallet [𝑦𝑦,𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝑦𝑦], givet att händelsen inte inträffat tills tiden 𝑦𝑦. Funktionen ges av 

ℎ(𝑦𝑦) = lim
𝛿𝛿𝑦𝑦→0

𝑃𝑃(𝑦𝑦≤𝑌𝑌<(𝑦𝑦+𝛿𝛿𝑦𝑦) | 𝑌𝑌>𝑦𝑦)
𝛿𝛿𝑦𝑦

= lim
𝛿𝛿𝑦𝑦→0

𝐹𝐹(𝑦𝑦+𝛿𝛿𝑦𝑦)−𝐹𝐹(𝑦𝑦)
𝛿𝛿𝑦𝑦

∗ 1
𝑆𝑆(𝑦𝑦)

  (3.4) 

Modellen kan förenklas genom att utnyttja derivatans definition 

lim
𝛿𝛿𝑦𝑦→0

𝐹𝐹(𝑦𝑦+𝛿𝛿𝑦𝑦)−𝐹𝐹(𝑦𝑦)
𝛿𝛿𝑦𝑦

= 𝑓𝑓(𝑦𝑦).    

Därmed kan hazard-funktionen skrivas som 

ℎ(𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑦𝑦)
𝑆𝑆(𝑦𝑦)

.     (3.5) 

Det är relevant att även hitta den kumulativa hazard-funktionen 𝐻𝐻(𝑦𝑦), vilket fås genom att i 
första hand omformulera hazard-funktionen till 

ℎ(𝑦𝑦) = − 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦

[ln [𝑆𝑆(𝑦𝑦)]]. 

Genom att lösa ut 𝑆𝑆(𝑦𝑦) samt skriva om uttrycket fås den kumulativa funktionen 

𝑆𝑆(𝑦𝑦) = 𝑒𝑒[−𝐻𝐻(𝑦𝑦)] 𝑑𝑑ä𝑟𝑟 𝐻𝐻(𝑦𝑦) =  ∫ ℎ(𝑙𝑙)𝑑𝑑𝑙𝑙𝑦𝑦
0  ⇔ 𝐻𝐻(𝑦𝑦) =  −ln [𝑆𝑆(𝑦𝑦)]  (3.6) 

(Dobson och Barnett 2018). 

3.3  Cox proportionella hazard-modell 

Cox proportionella hazard-modell är en semi-parametrisk modell som har syftet att simultant 
analysera effekten av faktorer på responsvariabeln. Modellen kan användas för att undersöka 
hur faktorer påverkar en viss händelse att inträffa vid en särskild tidpunkt. Cox modellen 
uttrycks av hazard-funktionen som betecknas ℎ1(𝑦𝑦), och ges av 
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ℎ1(𝑦𝑦) =  ℎ0(𝑦𝑦) ∗ 𝑒𝑒𝛽𝛽1𝑥𝑥1+𝛽𝛽2𝑥𝑥2+⋯+𝛽𝛽𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝   (3.7) 

(Dobson och Barnett 2018). 𝑌𝑌 representerar variabeln tid, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑝𝑝 är kovariater och 
𝛽𝛽1,𝛽𝛽2, … ,𝛽𝛽𝑝𝑝 är parametrar. Termen ℎ0(𝑦𝑦) kallas för hazardens baslinje, vilket är det värde på 
hazard-funktionen som erhålls om alla kovariater är lika med noll.  

Om det förekommer samma värden för responsvariabeln tid, hanterar cox regressionsmodell 
dessa värden genom att tillämpa Breslow-metoden. Genom att ordna 𝑟𝑟 stycken tidpunkter från 
startpunkt tills dess att en viss händelse inträffar (från minst till högst), kan metoden illustreras.  

Låt 𝑠𝑠𝑗𝑗 beteckna en summavektor av 𝑝𝑝 kovariater för alla observationer som händelsen inträffat 
för vid 𝑗𝑗: 𝑙𝑙𝑒𝑒 tiden,  𝑙𝑙(𝑗𝑗) där 𝑗𝑗 = 1, … , 𝑟𝑟 (Collett 2003). Beteckna även 𝑙𝑙𝑗𝑗 för de observationer 
som händelsen inträffat för vid tiden 𝑙𝑙(𝑗𝑗). Vidare låt 𝑥𝑥ℎ𝑗𝑗𝑘𝑘 vara värdet för ℎ: 𝑙𝑙𝑒𝑒 
förklaringsvariabeln där ℎ = 1, … ,𝑝𝑝 för det 𝑘𝑘: 𝑙𝑙𝑒𝑒 av de 𝑙𝑙𝑗𝑗 observationer som händelsen inträffat 
för vid tiden 𝑙𝑙(𝑗𝑗) (Collett 2003). Således fås det ℎ: 𝑙𝑙𝑒𝑒 elementet av 𝑠𝑠𝑗𝑗 som  

𝑠𝑠ℎ𝑗𝑗 =  ∑ 𝑥𝑥ℎ𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑜𝑜𝑗𝑗
𝑘𝑘=1       (3.8) 

Där 𝑙𝑙𝑗𝑗 vid tiden 𝑙𝑙(𝑗𝑗) antas inträffa sekventiellt samt vara distinkt (Collett 2003). För att tillämpa 
metoden låt även 𝑅𝑅(𝑙𝑙(𝑗𝑗)) beteckna mängden observationer som händelsen inträffat för vid tiden 
𝑙𝑙(𝑗𝑗). 

Breslow-metoden är en likelihood funktion som ges av följande formel 

𝐿𝐿(𝛽𝛽) =
∏ 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑗𝑗𝛽𝛽𝑟𝑟
𝑗𝑗=1

[∑ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑞𝑞𝛽𝛽𝑞𝑞∈𝑅𝑅(𝑡𝑡(𝑗𝑗)) ]𝑑𝑑𝑗𝑗
    (3.9) 

(Collett 2003).  

3.4  Parametriska modeller  

Utöver Cox regressionsmodell skattades även två parametriska modeller för responsvariabeln 
𝑌𝑌. Det specificerades en exponentialfördelning samt Weibull-fördelning. 

3.4.1 Exponentialfördelning 

Exponentialfördelningen har täthetsfunktionen 

𝑓𝑓(𝑦𝑦|𝜃𝜃) = 𝜃𝜃𝑒𝑒−𝜃𝜃𝑦𝑦 𝑑𝑑ä𝑟𝑟 𝑦𝑦 ≥ 0 & 𝜃𝜃 > 0. 

Dobson och Barnett (2018) formulerade den kumulativa fördelningen (3.10) samt funktionerna 
(3.11)-(3.13) som följer: 

𝐹𝐹(𝑦𝑦|𝜃𝜃) = ∫ 𝜃𝜃𝑒𝑒−𝜃𝜃𝜃𝜃𝑑𝑑𝑙𝑙𝑦𝑦
0 = 1 − 𝑒𝑒−𝜃𝜃𝑦𝑦   (3.10) 

vilket leder till att överlevnadsfunktionen ges av 

𝑆𝑆(𝑦𝑦|𝜃𝜃) = 𝑒𝑒−𝜃𝜃𝑦𝑦.     (3.11) 

Hazard-funktionen är därmed 
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ℎ(𝑦𝑦|𝜃𝜃) = 𝜃𝜃     (3.12) 

och den kumulativa hazard-funktionen ges av 

𝐻𝐻(𝑦𝑦|𝜃𝜃) = 𝜃𝜃𝑦𝑦     (3.13) 

(Dobson och Barnett 2018). 

Hazard-funktionen (3.12) är oberoende av responsvariabeln 𝑌𝑌, vilket leder till att den betingade 
sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa i ett tidsintervall [𝑦𝑦, 𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝑦𝑦] inte beror av 
tiden. Detta kan upplevas som en begränsning eftersom den betingade sannolikheten för att en 
viss händelse ska inträffa i allmänhet ökar med tiden. Vid sådana situationer kan det vara mer 
lämpligt att tillämpa en modell som följer en Weibull-fördelning, vilken hanterar tiden för att 
en viss händelse kommer inträffa som accelererande. Det vill säga att hazard-funktionen tillåts 
vara antingen konstant, växande eller avtagande (Dobson och Barnett 2018). 

Relationen mellan hazard-funktionen (3.12) och kovariater ges av hazard-modellen: 

      ℎ(𝑦𝑦) =  𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥1+⋯+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑌𝑌~ 𝐸𝐸𝑥𝑥𝑝𝑝.    

3.4.2 Weibull-fördelning 

Weibull-fördelningen har täthetsfunktionen 

𝑓𝑓(𝑦𝑦|𝜆𝜆,𝜙𝜙) =  𝜆𝜆𝜙𝜙𝑦𝑦𝜆𝜆−1𝑒𝑒−𝜙𝜙𝑦𝑦𝜆𝜆  ,𝑦𝑦 ≥ 0 & 𝜙𝜙 > 0    (3.14) 

där 𝜙𝜙 =  𝜃𝜃−𝜆𝜆 . Notera att exponentialfördelningen är ett specialfall av Weibull-fördelningen 
då 𝜆𝜆 = 1. 

Funktionerna (3.15)-(3.17) som följer nedan beskrevs av Dobson och Barnett (2018). 
Överlevnadsfunktionen för en Weibull-fördelning ges av 

𝑆𝑆(𝑦𝑦|𝜆𝜆,𝜙𝜙) =  ∫ 𝜆𝜆𝜙𝜙𝑥𝑥𝜆𝜆−1𝑒𝑒−𝜙𝜙𝑥𝑥𝜆𝜆𝑑𝑑𝑥𝑥∞
𝑦𝑦 =  𝑒𝑒−𝜙𝜙𝑦𝑦𝜆𝜆   (3.15) 

vilket leder till hazard-funktionen 

ℎ(𝑦𝑦|𝜆𝜆,𝜙𝜙) =  𝜆𝜆𝜙𝜙𝑦𝑦𝜆𝜆−1 .    (3.16) 

Den kumulativa hazard-funktionen ges av  

𝐻𝐻(𝑦𝑦|𝜆𝜆,𝜙𝜙) =  𝜙𝜙𝑦𝑦𝜆𝜆     (3.17) 

(Dobson och Barnett 2018). 

Notera att hazard-funktionen är beroende av responsvariabeln 𝑌𝑌, samt att weibull-fördelningen 
formar modeller där tiden är accelererande (Dobson och Barnett 2018).  

Relationen mellan hazard-funktionen (3.16) och kovariater ges av hazard-modellen: 

      ℎ(𝑦𝑦) =  𝜆𝜆𝑦𝑦𝜆𝜆−1𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥1+⋯+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑌𝑌~ 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑙𝑙𝑊𝑊𝑊𝑊𝑙𝑙𝑙𝑙. 
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3.5  Estimering av parametriska modeller 

Vid estimering av parametrar används likelihood-metoden och responsvariabeln behöver 
definieras för att få fram likelihoodfunktionen. I studiens fall användes variabeln tid, som 
betecknas med 𝑌𝑌𝑗𝑗 för den 𝑗𝑗: 𝑙𝑙𝑒𝑒 individen. Det definieras en censur-indikator, där indikatorn 
betecknas med 𝜔𝜔𝑗𝑗 = 1 om observationen är censurerad, och 𝜔𝜔𝑗𝑗 = 0 om observationen är 
ocensurerad (Dobson och Barnett 2018). För att enkelt presentera hur likelihoodfunktionen 
konstrueras, delas observationerna upp till två delar, där 𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦𝑘𝑘 får beteckna de ocensurerade 
observationerna och 𝑦𝑦𝑘𝑘+1, … ,𝑦𝑦𝑛𝑛 betecknar de censurerade. 

Den generella formen av likelihooden (3.18) kan enklare uttryckas genom att precisera vad de 
två observationsgrupperna bidrar med. De ocensurerade samt censurerade delarna av 
funktionen fås av 

∏ 𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑗𝑗)𝑘𝑘
𝑗𝑗=1   respektive  ∏ 𝑆𝑆(𝑦𝑦𝑗𝑗)𝑛𝑛

𝑗𝑗=𝑘𝑘+1  

(Dobson och Barnett 2018).  

Enligt Dobson och Bernett (2018) kan likelihooden därmed skrivas på följande form 

𝐿𝐿 =  ∏ 𝑓𝑓�𝑦𝑦𝑗𝑗�
𝜔𝜔𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 𝑆𝑆(𝑦𝑦𝑗𝑗)1−𝜔𝜔𝑗𝑗    (3.18) 

Log-likelihooden är 

𝑙𝑙 =  ∑ [𝜔𝜔𝑗𝑗𝑙𝑙𝑛𝑛𝑓𝑓�𝑦𝑦𝑗𝑗� + (1 − 𝜔𝜔𝑗𝑗)𝑙𝑙𝑛𝑛𝑆𝑆(𝑦𝑦𝑗𝑗)]𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 =  ∑ [𝜔𝜔𝑗𝑗𝑙𝑙𝑛𝑛ℎ�𝑦𝑦𝑗𝑗� + 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑆𝑆(𝑦𝑦𝑗𝑗)]𝑛𝑛

𝑗𝑗=1  (3.19) 

Genom substitution av hazard-funktionen samt överlevnadsfunktionen kan log-likelihooden 
(3.19) skrivas om till en funktion av 𝛽𝛽-parametrar, givet kovariaternas värden. ML-skattningar 
av 𝛽𝛽-parametrarna erhålls genom att maximera (3.19) med avseende på 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2, … ,𝛽𝛽𝑘𝑘. 
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4 Data 
Datamaterialet hämtades från Örebro Universitet, institutionen för juridik, psykologi och socialt 
arbete. Datat innehåller individer som blev antagna till juristprogrammet under respektive 
hösttermin mellan år 2008 till 2012. Urvalet innehåller 450 individer som hade gymnasiebetyg 
samt resultat från högskoleprovet. 
Det har till stor del fokuserats på att undersöka hur olika faktorer påverkade studenternas 
studieframgång samt tiden det tog för dem att ta examen. Förklaring- samt bakgrundsvariabler 
som ingår är ålder, kön, gymnasiebetyg, resultat på högskoleprovet, tillgodoräknade poäng samt 
vilken urvalsgrupp individen tillhörde vid antagning. I denna studie består betygsurvalet av 
individer som har gymnasiebetyg med eller utan komplettering. I själva verket särskiljer man 
på dessa individer genom att tilldela dem två separata urvalsgrupper med olika 
antagningsgränser. Om individen inte tog juristexamen fram till 2019-04-05 så betraktades 
individens studietid som okänd. För att hantera en okänd studietid infördes en dummyvariabel 
som anger om utexamineringsdatumet är okänt. För dessa individer beräknades studietiden från 
individens programstart till 2019-04-05. 

Under hantering av datamaterialet framkom det att samma individer blev antagna till 
programmet ett flertal gånger under de fem undersökningsåren. Studien utgick från att individen 
påbörjade sina studier från och med den första gången som individen blev antagen. En del i 
urvalet tog examen i något annat, dessa följdes upp och sammanställdes i tabellform. 

I datamaterialet förekom det vissa individer som hade tillgodoräknade högskolepoäng innan de 
blev antagna, vilket bidrog till att de tog examen under en överraskande kort tid. Detta 
hanterades genom att införa en förklaringsvariabel, tillgodoräknade poäng. Individer som tog 
juristexamen och hade högt antal tillgodoräknade poäng behövde därmed fokusera på färre 
kurser och hade i genomsnitt en kortare studietid. 
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4.1  Definition av variabler 

Responsvariabel 

Utexaminerad En binär variabel anger om individen tagit en juristexamen inom 

fem år efter programstart 
1 om individen tagit juristexamen
0 annars{  

Tid Antal månader det tar att avlägga en examen, räknat från 
programstart. Om individen inte tagit examen 2019-04-05 tilldelas 
en censurerad tid  

Förklaringsvariabel 

GB Erhållet gymnasiebetyg med eller utan komplettering från 
gymnasialskola 

HP Högskoleprovsresultat 

UGHP Dummyvariabeln anger om individen tillhör betygs- eller 

provurvalet 
1 om individen tillhör provurvalet 
0 annars{  

Censurerad Dummyvariabeln anger om utexamineringsdatumet är okänt 
1 om tiden är okänd
0 annars{  

Tillgodoräknade Antal tillgodoräknade högskolepoäng vid programstart 

Bakgrundsvariabel  

Ålder  Ålder vid programstart  

Kvinna Dummyvariabeln anger individens kön 
1 om kvinna
0 annars{  
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5 Modell 
 

5.1  Generaliserad logistisk regressionsmodell 
För den logistiska regressionsmodellen användes responsvariabeln Utexaminerad, vilket är en 
binär variabel som anger om individen tagit en juristexamen inom fem år efter programstart. I 
modellen kontrollerades det för studenternas bakgrunds- samt förklaringsvariabler. För att 
studera vilket samband det är mellan gymnasiebetyg och provresultat på studenternas 
studieframgång användes följande modell  

ln � 𝜋𝜋
1−𝜋𝜋

� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1Å𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟 + 𝛽𝛽2𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 + 𝛽𝛽3𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽4𝐻𝐻𝑃𝑃 + 𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝑟𝑟ä𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝑑𝑑𝑒𝑒 (5.1) 

 

5.2 Cox proportionella hazard-modell 

Vid tillämpning av cox proportionella hazard-modell valdes responsvariabeln tid, alltså den tid 
det tar att avlägga en akademisk juristexamen.  

ℎ1(𝑦𝑦) =  ℎ0(𝑦𝑦) ∗ 𝑒𝑒𝛽𝛽1Å𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙+𝛽𝛽2𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾+𝛽𝛽3𝐺𝐺𝐺𝐺+𝛽𝛽4𝐻𝐻𝑃𝑃+𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑇𝑇𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑙𝑙ä𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝑑𝑑𝑒𝑒           (5.2) 

 

5.3 Parametriska modeller 

För de två parametriska modellerna användes responsvariabeln tid. I modellerna antas variabeln 
tid följa en exponentialfördelning respektive en weibull-fördelning. Hazard-funktionerna 
modelleras som 

ℎ(𝑦𝑦) =  𝑒𝑒𝛽𝛽1Å𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙+𝛽𝛽2𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾+𝛽𝛽3𝐺𝐺𝐺𝐺+𝛽𝛽4𝐻𝐻𝑃𝑃+𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑇𝑇𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑙𝑙ä𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝑑𝑑𝑒𝑒, 𝑌𝑌~𝐸𝐸𝑥𝑥𝑝𝑝            (5.3) 

ℎ(𝑦𝑦) =  𝜆𝜆𝑦𝑦𝜆𝜆−1𝑒𝑒𝛽𝛽1Å𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙+𝛽𝛽2𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾+𝛽𝛽3𝐺𝐺𝐺𝐺+𝛽𝛽4𝐻𝐻𝑃𝑃+𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑇𝑇𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑙𝑙ä𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝑑𝑑𝑒𝑒, 𝑌𝑌~𝑊𝑊𝑒𝑒𝑙𝑙 (5.4) 

där 𝜆𝜆 är en lägesparameter.  

 

5.4 Hypotesprövning 

För att undersöka om skillnaden mellan betygs- samt provurval för andelen utexaminerade 
individer beror på slumpen genomfördes en hypotesprövning. Om absolutbeloppet för det 
observerade 𝑧𝑧 värdet är lika med eller överstiger 1,96 finns det stöd för att skillnaden inte beror 
på slumpen. Det vill säga att signifikansnivån är fem procent, vilket är sannolikheten att 
nollhypotesen förkastas givet att den är sann. 

𝒑𝒑𝑮𝑮𝑮𝑮 andelen individer i betygsurvalet som tog en juristexamen inom fem år efter programstart 

𝒑𝒑𝑯𝑯𝑯𝑯 andelen individer i provurvalet som tog en juristexamen inom fem år efter programstart 

𝒏𝒏𝑮𝑮𝑮𝑮 antalet individer som tillhör betygsurvalet 
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𝒏𝒏𝑯𝑯𝑯𝑯 antalet individer som tillhör provurvalet 

Noll- samt alternativhypotes: 

Nollhypotesen för hypotesprövningen är att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
betygs- och provurvalet och alternativhypotesen är att det finns en signifikant skillnad. 

𝐻𝐻0:  𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑃𝑃   

𝐻𝐻𝐴𝐴:  𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺 ≠ 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑃𝑃   

Signifikansnivå: 𝛼𝛼 = 0,05 

Teststatistika: 

𝑍𝑍 =  𝑝𝑝�𝐺𝐺𝐺𝐺−𝑝𝑝�𝐻𝐻𝐻𝐻−0

�𝑝𝑝∗(1−𝑝𝑝∗)( 1
𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺

+ 1
𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻

)
~𝑁𝑁(0,1) under 𝐻𝐻0. 

Där 𝑝𝑝∗ = 𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝑝𝑝�𝐺𝐺𝐺𝐺+𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻∗𝑝𝑝�𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺+𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻

. 

Beslutsregel: 

Förkasta 𝐻𝐻0om |𝑧𝑧𝑙𝑙𝑊𝑊𝑠𝑠| ≥ 1,96. 
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6 Resultat och analys 
Notera att tolkningar av parameterskattningar för GB i samtliga modeller baserades på 
antagandet att övriga variabler som inte tolkades hölls konstanta. Observera att 
parameterskattningar för variabeln HP inte är signifikant i samtliga modeller, och därmed 
saknades det anledning att tolka variabeln. 

Tabell 1. Skattad logistisk regressionsmodell, responsvariabel Utexaminerad.  

Utexaminerad 

Variabel Koefficient Standardfel p-värde 

Intercept −0,261 1,337 0,85 

Ålder −0,071 0,031      0,02 ** 

Kvinna 0,461 0,214      0,03 ** 

GB 0,089 0,046      0,05 ** 

HP 0,107 0,346 0,76 

Tillgodoräknade 0,022 0,007         0,00 *** 

 Notera signifikans: ∗∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,01 ∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,05 ∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,1 

Det går sammanfattningsvis att konstatera att resultatet från tabell 1 är i linje med liknande 
forskning som har påvisat att det finns ett samband mellan individens gymnasiebetyg och 
studieframgång. Parameterskattningar för variablerna Ålder, Kvinna, GB och Tillgodoräknande 
är statistiskt signifikanta på fem procentsnivå. En ung kvinna med höga gymnasiebetyg och 
som även har tillgodoräknade högskolepoäng har alltså enligt modellen störst sannolikhet att 
avlägga en juristexamen inom fem år efter programstart.  

Vid ökning med en enhet i gymnasiebetyg ökar oddset att ta en juristexamen inom fem år efter 
programstart i genomsnitt med 9,3 %, (𝑒𝑒0,089 ≈ 1,093).  
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Tabell 2. Skattad cox proportionella hazard-modell, responsvariabel tid. 

 Tid  

Variabel Koefficient Standardfel P-värde 

Ålder −0,019 0,016 0,24 

Kvinna 0,173 0,116 0,14 

GB 0,058 0,026      0,02 ** 

HP 0,040 0,182 0,82 

Tillgodoräknade 0,024 0,003        0,00 *** 

 Notera signifikans: ∗∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,01 ∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,05 ∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,1 

Om GB ökar med en enhet så uppskattar cox hazard-modellen från tabell 2 att hazarden ökar i 
genomsnitt med sex procent, (100 ∗ (𝑒𝑒0,058 − 1) ≈ 6 %).  Alltså är sannolikheten i genomsnitt 
sex procent större att avlägga en juristexamen inom nästkommande månad för en individ med 
𝑥𝑥 + 1 i gymnasiebetyg jämfört med en individ med 𝑥𝑥 i gymnasiebetyg, oberoende av tid. Det 
finns alltså stöd för att gymnasiebetyg har en signifikant effekt på studietiden. 
Sammanfattningsvis så dras slutsatsen att variablerna GB och Tillgodoräknande minskar 
studietiden. 

Tabell 3. Skattad parametrisk modell med exponentialfördelning, responsvariabel tid. 

 Tid  

Variabel Koefficient Standardfel P-värde 

Intercept −5,158 0,737        0,00 *** 

Ålder −0,024 0,017 0,16 

Kvinna 0,108 0,116 0,35 

GB 0,052 0,026      0,04 ** 

HP 0,085 0,181 0,64 

Tillgodoräknade 0,011 0,002        0,00 ∗∗∗ 

 Notera signifikans: ∗∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,01 ∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,05 ∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,1  

Då GB ökar med en enhet uppskattas hazarden för modellen i tabell 3 att i genomsnitt öka med 
5,3 %, (100 ∗ (𝑒𝑒0,052 − 1) ≈ 5,3  %). Sannolikheten är således i genomsnitt 5,3 % större att 
avlägga en juristexamen inom nästkommande månad för en individ med 𝑥𝑥 + 1 i gymnasiebetyg 
jämfört med en individ med 𝑥𝑥 i gymnasiebetyg, oberoende av tid. Parameterskattningarna för 
GB och Tillgodoräknade hade stöd för att vara statistisk signifikanta på fem procentsnivå. 
Avslutningsvis dras slutsatsen att både GB och Tillgodoräknande har en positiv effekt på 
individernas studieframgång. 
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Tabell 4. Skattad parametrisk modell med weibull-fördelning, responsvariabel tid. 

 Tid  

Variabel Koefficient Standardfel P-värde 

Intercept −14,695 0,710        0,00 *** 

Ålder −0,033 0,017      0,05 ** 

Kvinna 0,114 0,115 0,32 

GB 0,114 0,025         0,00 *** 

HP 0,206 0,172  0,23 

Tillgodoräknade 0,025 0,003         0,00 *** 

 Notera signifikans: ∗∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,01 ∗∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,05 ∗ 𝑝𝑝 ≤ 0,1  �̂�𝜆 ≈ 2,926 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑙𝑙𝐾𝐾𝑛𝑛𝑑𝑑𝐾𝐾𝑟𝑟𝑑𝑑𝑓𝑓𝑒𝑒𝑙𝑙 ≈ 0,121 

Vid ökning med en enhet för GB så uppskattas hazarden för modellen i tabell 4 att i genomsnitt 
öka med 12,1 %, (100 ∗ (𝑒𝑒0,114 − 1) ≈ 12,1 %). Sannolikheten är därmed i genomsnitt 
12,1 % större att avlägga en juristexamen inom nästkommande månad för en individ med 𝑥𝑥 +
1 i gymnasiebetyg jämfört med en individ med 𝑥𝑥 i gymnasiebetyg, oberoende av tid. 
Parameterskattningar för variablerna Ålder, GB och Tillgodoräknade är statistiskt signifikanta 
på fem procentsnivå. Det finns stöd för att variablerna GB och Tillgodoräknade har en positiv 
effekt på individens studieframgång samtidigt som Ålder visar på en negativ effekt. Notera �̂�𝜆 ≈
2,926 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑙𝑙𝐾𝐾𝑛𝑛𝑑𝑑𝐾𝐾𝑟𝑟𝑑𝑑𝑓𝑓𝑒𝑒𝑙𝑙 ≈ 0,121. 

Tabell 5. Examineringsstatus uppdelat efter urvalsgrupp. 

Status  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  Antal %  Antal %  Antal % 

Utexaminerade  118 67  143 52  261 58 

Övriga  58 33  131 48  189 42 

Totalt  176 100  274 100  450 100 

 Notera: Utexaminerade anger individer som tagit en juristexamen inom fem år efter programstart.  

Resultatet från tabell 5 tyder på att individer som tillhör betygsurvalet har en större andel (67 %) 
som avlägger en juristexamen inom fem år efter programstart i jämförelse med provurvalet 
(52 %), med en differens på 15 procentenheter. Med tanke på att parameterskattningarna för 
GB är statistiskt signifikanta samt att korrelationsmatrisen (tabell 13) visar ett positivt samband 
mellan GB och Utexaminerad är utfallet inte helt oväntat. Ha även i åtanke att urvalet endast 
består av individer som både hade gymnasiebetyg samt resultat på högskoleprovet. Notera att 
det dessutom finns fler underliggande faktorer än urvalsgrupp som påverkar huruvida individen 
tar en juristexamen. För att undersöka om skillnaden mellan betygs- samt provurval för andelen 
utexaminerade individer beror på slumpen genomfördes en hypotesprövning. 
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 𝐻𝐻0:  𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑃𝑃   

𝐻𝐻𝐴𝐴:  𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺 ≠ 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑃𝑃 . 

�̂�𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0,67 �̂�𝑝𝐻𝐻𝑃𝑃 = 0,52 𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺 = 176 𝑛𝑛𝐻𝐻𝑃𝑃 = 274 

Absolutbeloppet för det observerade 𝑧𝑧 värdet beräknades till 3,14 > 1,96, och därmed kan  
𝐻𝐻0 förkastas på fem procentsnivå. Det vill säga att det finns statistiskt stöd på fem procentsnivå 
att skillnaden mellan betygs- samt provurval för andelen utexaminerade inte beror på slumpen. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Studien undersöker juristprogrammet som är en eftertraktad utbildning med hög 
antagningsgräns och där det är hög konkurrens inom urvalsgrupperna. Det kan tyda på att det 
inte borde finnas särskilt stora skillnader mellan betygs- samt provurval, dock visade resultatet 
från hypotesprövningen att det fanns en signifikant skillnad. Samtliga modeller från 
resultatavsnittet visade att parameterskattningarna för HP inte var statistisk signifikanta, vilket 
är i linje med tidigare studier. Högskoleprovet fungerar ur den aspekten som ett mindre bra 
urvalsinstrument, däremot har studien inte granskat själva högskoleprovet i detalj eller studerat 
hur provet är utformat.  

Om högskoleprovet täckte fler ämnen och bestod av fler delar så hade provet möjligtvis fungerat 
som ett bättre urvalsinstrument för att mäta förkunskaper som gynnar högskolestudier. Ett 
förslag skulle vara att utforma olika högskoleprov så att det blir mer anpassat utifrån inriktning 
på högskolan. Till exempel skulle högskoleprov som riktar sig mot tekniska utbildningar 
innehålla fler tekniska delar samt färre verbala delar. 

Även om högskoleprovet skulle fungera som ett utmärkt urvalsinstrument, så hade variabeln 
ändå inte helt på egen hand kunnat förklara variationen i studieframgång. Det kan däremot i 
praktiken vara komplicerat att modellera en pricksäker modell som mäter alla variabler som 
kan tänkas påverka en individs studieframgång. Studieframgång påverkas troligen av fler 
faktorer än vad som rimligtvis kan ingå i en modell. Faktorer som exempelvis livssituation, 
individens motivationsnivå samt svårigheter med boende kan vara komplicerade att mäta. 
Dessa faktorer är troligtvis resurskrävande, framförallt för en studie på individnivå. 

Enligt tabellerna i resultatavsnittet skilde sig parameterskattningarna mellan weibull- och 
exponentialfördelningen. Med tanke på att �̂�𝜆 ≠ 1 fanns det anledning att anta en weibull-
fördelning för en parametrisk modell. Om �̂�𝜆 skulle varit nära 1 så skulle parameterskattningarna 
för de två fördelningarna vara närmre varandra, notera att om �̂�𝜆 = 1 är exponentialfördelningen 
ett specialfall av Weibull-fördelningen. 

Den logistiska regressionsmodellen samt den parametriska modellen med weibull-fördelning i 
resultatavsnittet antyder att variabeln Ålder har stöd för att ha negativ effekt på studieframgång. 
Tabell 10 påvisar att provurvalet innehåller individer med högst genomsnittlig ålder. En rimlig 
orsak till skillnaderna på studieframgång mellan urvalsgrupperna kan därmed vara den 
underliggande variabeln Ålder. Äldre individer kan ha komplicerade studieförhållanden eller 
andra omständigheter som påverkar deras studietid.  

Enligt den logistiska regressionsmodellen är parameterskattningen för variabeln Kvinna 
statistiskt signifikant på fem procentsnivå. Modellen tyder på att oddset är större att ta en 
juristexamen inom fem år efter programstart för kvinnor, i jämförelse med män. 

Samtliga modeller har stöd för att Tillgodoräknade hade en positiv effekt på studieframgång. 
Oddset var större at ta en juristexamen inom fem år efter programstart för individer med 
tillgodoräknade poäng. För individer som tog en juristexamen bidrog variabeln till att 
studietiden minskade i genomsnitt. 

Som tidigare nämnts är Utexaminerad en binär variabel som anger om individen tagit en 
juristexamen inom fem år efter programstart. Det var få individer som tog en juristexamen inom 
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beräknad studietid och därmed togs beslutet att förlänga individernas beräknade studietid till 
fem år. Om studien däremot inte hade någon begränsning för antalet månader så hade det 
medfört att alla individer med en juristexamen skulle hamna inom samma kategori och ingen 
skillnad skulle dras med avseende på studietid. En individ som avklarat juristprogrammet inom 
fem år efter programstart ansågs således ha uppnått studieframgång. 

Överlevnadsanalys tillämpades med anledning att den logistiska regressionsmodellen inte 
kunde utnyttja all information från datamaterialet. Överlevnadsanalys baserade skattningar 
utifrån antal månader det tog att avlägga en juristexamen, vilket upplevdes som en lämplig 
analys att tillämpa. Notera att parameterskattningar i modellerna i studien förmodligen skulle 
förändrats om det hade tagits bort variabler eller om det funnits möjlighet att inkludera andra 
variabler.  

För framtida undersökningar kan det vara intressant att studera andra program. Studien skulle 
dessutom kunna begränsas till att endast inkludera individer som påbörjade högskolestudier 
direkt efter gymnasiet. Då hade individerna förmodligen inte erhållit några tillgodoräknade 
poäng och majoriteten skulle dessutom vara i samma ålder. Undersökningen hade även kunnat 
kontrollera för individernas inriktning på gymnasiet samt deras betyg i vissa ämnen vilket kan 
tänkas påverka deras studieframgång. Det hade även varit intressant att införa ytterligare en 
responsvariabel erhållna högskolepoäng samt en förklaringsvariabel kursbetyg från högskola. 

Det hade varit intressant att specificera en gammafördelning för responsvariabeln 
överlevnadstid med anledningen att fördelningen för responsvariabeln till en viss tidpunkt är 
växande, men sedan avtagande. Gammafördelningen hade möjligtvis varit bättre lämpad än till 
exempel en Weibull-fördelning, gammafördelningen kan exempelvis vara växande till en 
början och sedan avtagande.  

Andelen som avlägger en juristexamen inom fem år efter programstart visade att betygsurvalet 
hade en större utexamineringsfrekvens i jämförelse med provurvalet. Urvalsdifferensen 
uppgick till 15 procentenheter, vilket ger en antydan på att det finns ett positivt samband mellan 
gymnasiebetyg och studenternas studieframgång. Det fanns statistiskt stöd på fem procentsnivå 
att skillnaden mellan betygs- samt provurval för andelen utexaminerade inte beror på slumpen. 
Detta styrks även av de skattade modellerna som visade att parameterskattningarna för GB var 
statistiskt signifikanta. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att gymnasiebetygen för 
juriststudenterna på Örebro Universitet hade en positiv effekt på studieframgången. 
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9 Appendix samt bilagor 
Tabell 6. Individer som tagit juristexamen inom fem år efter programstart, uppdelat 
efter kön samt urvalsgrupp. 

Kön  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  Antal %  Antal %  Antal % 

Kvinnor  94 80  65 45  159 61 

Män  24 20  78 55  102 39 

Totalt  118 100  143 100  261 100 

 
Tabell 7. Individer som inte tagit juristexamen inom fem år efter programstart, 
uppdelat efter kön samt urvalsgrupp. 

Kön  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  Antal %  Antal %  Antal % 

Kvinnor  34 59  48 37  82 43 

Män  24 41  83 63  107 57 

Totalt  58 100  131 100  189 100 

 
Tabell 8. Medelvärde samt standardavvikelse i gymnasiebetyg uppdelat på kön och 
urvalsgrupp. 

Kön  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  M SD  M SD  M SD 

Kvinnor  20,5 1,2  17,7 2,1  19,2 2,2 

Män  20,0 1,3  16,5 2,7  17,3 2,8 

Totalt  20,4 1,2  17,0 2,5  18,3 2,7 
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Tabell 9. Medelvärde samt standardavvikelse i högskoleprovsresultat uppdelat på kön 
och urvalsgrupp. 

Kön  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  M SD  M SD  M SD 

Kvinnor  0,84 0,30  1,40 0,08  1,10 0,36 

Män  0,91 0,30  1,40 0,12  1,29 0,27 

Totalt  0,86 0,30  1,40 0,11  1,19 0,33 

 
Tabell 10. Medelvärde samt standardavvikelse för ålder uppdelat på kön och 
urvalsgrupp. 

Kön  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  M SD  M SD  M SD 

Kvinnor  19,8 1,9  22,5 3,9  21,1 3,3 

Män  20,8 3,7  23,1 4,9  22,6 4,7 

Totalt  20,1 2,5  22,9 4,5  21,8 4,1 

 
Tabell 11. Examineringsstatus för individer som inte tagit en juristexamen inom fem år. 

Status  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  Antal  Antal  Antal 

Kandidatexamen 
(juristprogrammet)  5  6  11 

Filosofie 
kandidatexamen  4  6  10 

Övriga  38  65  103 

Ingen examen  11  54  65 

Totalt  58  131  189 
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Tabell 12. Samtliga i urvalet uppdelat efter kön samt urvalsgrupp. 

Kön  Betygsurval  Provurval  Totalt 

  Antal %  Antal %  Antal % 

Kvinnor  128 73  113 41  241 54 

Män  48 27  161 59  209 46 

Totalt  176 100  274 100  450 100 

 
Tabell 13. Korrelationsmatris. 

Variabler UTEX Ålder Kvinna HP GB UGHP Tid TGR 

UTEX 1,000 −0,173 0,174 −0,093 0,200 −0,147 −0,760 0,156 

Ålder −0,173 1,000 −0,183 0,335 −0,428 0,337 0,118 0,108 

Kvinna 0,174 −0,183 1,000 −0,282 0,348 −0,308 −0,121 0,043 

HP −0,093 0,335 −0,282 1,000 −0,456 0,788 0,046 0,104 

GB 0,200 −0,428 0,348 −0,456 1,000 −0,611 −0,240 0,008 

UGHP −0,147 0,337 −0,308 0,788 −0,611 1,000 0,088 0,086 

Tid −0,760 0,118 −0,121 0,046 −0,240 0,088 1,000 −0,319 

TGR 0,156 0,108 0,043 0,104 0,008 0,086 −0,319 1,000 
 Notera: UTEX = Utexaminerad & TGR = Tillgodoräknade 

 


