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Sammanfattning   

Studiens syfte var att undersöka samband mellan psykologiska faktorer 

och betyg bland högskolestudenter. Skillnader mellan studenter 

antagna till högskolan via de olika urvalgrupperna ”Gymnasiebetyg 

utan komplettering” och ”Resultat från högskoleprov” utforskades 

också. Vidare så undersöktes huruvida de psykologiska faktorerna kan 

förklara variansen i betyg. Med Self-determination theory som 

utgångspunkt ingår följande fyra faktorer: prokrastinering, self-

efficacy samt inre och yttre motivation. För att besvara 

forskningsfrågan utformades en kvantitativ tvärsnittsstudie där 207 

studenter vid Stockholms universitet besvarade enkäter. Resultaten 

visar att flera samband fanns mellan faktorerna samt att 

prokrastinering, self-efficacy, inre och yttre motivation kunde förklara 

9 % av variansen i betyg. Prokrastinering, inre och yttre motivation 

kunde fungera som prediktorer för betyg. Skillnader mellan 

urvalsgrupperna förelåg i self-efficacy, inre och yttre motivation men 

inte i prokrastinering och betyg. Ytterligare forskning uppmuntras för 

att utröna orsakerna till skiljaktigheterna. 
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relationships between psychological factors and grades 

 

Daniel Möller & Nathalie Roslund 

Örebro University 

 

Abstract 

The purpose of this study was to explore relationships between 

psychological factors and grades among college students. Differences 

between students admitted to college through the selection groups 

”High school grades without completion” and ”Result from college 

admission test” was investigated. Whether the psychological factors 

could explain variance between grades was also explored. On the basis 

of Self-determination theory the following four factors were included: 

procrastination, self-efficacy and intrinsic as well as extrinsic 

motivation. To answer the research questions a cross-sectional study 

was designed and 207 students attending Stockholm University were 

surveyed. The results show several relationships among the factors and 

that procrastination, self-efficacy, intrinsic and extrinsic motivation 

could explain 9 % of the variance in grades. Procrastination, intrinsic 

and extrinsic motivation could function as predictors for grades. 

Differences are found between the selection groups in self-efficacy, 

intrinsic and extrinsic motivation but not in procrastination or grades. 

Further research is encouraged to determine what causes these 

differences.  
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Introduktion 

Samhället satsar stora summor varje år för att utbilda sina medborgare. Utbildning är en 

investering som görs av samhället för att tillfredsställa arbetsmarknadens behov av 

kvalificerad arbetskraft. Det är bland annat genom utbildning som fortsatt utveckling och 

ekonomisk tillväxt kan ske. År 2012 uppgick satsningarna till 274 miljarder kronor varav 

nästan 26 miljarder kronor gick till högskoleutbildningar och då var kostnaderna för Centrala 

studiestödsnämnden inte inräknade (Statistiska Centralbyrån, 2012).  När “högskola” eller 

“högskoleutbildning” används i denna uppsats så ingår även universitet eller 

universitetsutbildning i dessa beteckningar. 

     Att påbörja en högskoleutbildning kan vara ett stort steg mot den slutgiltiga 

professionen som en del stannar kvar i tills det är dags att gå i pension. Vissa kan efter 

avklarad utbildning se tillbaka på studietiden som en positiv upplevelse varifrån man samlat 

på sig kunskap och färdigheter som gör att man med självförtroende kan ta klivet in på 

arbetsmarknaden. För andra så slutar försöket att studera på högskolan med att man inte klarar 

av studierna och tvingas att hoppa av. På detta sätt får vissa inte bara sina drömmar krossade 

utan de står dessutom kvar med studieskulder. Misslyckade eller oavklarade studier är en 

kostnad för individen på många plan, bland annat ekonomiskt eftersom studenten under tiden 

för studierna förlorar inkomst. Det är även en ekonomisk kostnad för samhället, eftersom det 

tar längre tid innan studenterna kommer ut i arbetslivet. 

     Vägen till högskolestudier kan se väldigt olika ut för studenter. En del har arbetat flera 

år efter sin gymnasieexamen medan andra fortsätter direkt till högskolan. Vissa hade inte de 

betyg som krävdes för att komma in på utbildningen de ville söka och skrev därför 

högskoleprovet för att öka sina chanser att komma in. Oavsett hur studenter kommit in på sin 

utbildning har högskolan samma krav och förväntningar på dem. 
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     Utifrån tidigare forskning har det slagits fast att det finns en skillnad mellan de som 

antagits via gymnasiebetyg och de som antagits via högskoleprov. Skillnaderna utgörs av 

antalet som avlägger en examen, där de som antagits via gymnasiebetyg i större utsträckning 

tar examen (Svensson, 2004). Vilka faktorer som gör att studenter som antagits via 

gymnasiebetyg presterar bättre (Svensson, 2004) har forskning i Sverige inte lagt fokus på.  

Tidigare studier har begränsat sig till att titta på hur betygen skiljer sig bland studenter på 

specifika program, som socionomprogrammet (Lövgren & Törnkvist, 2004) och 

civilingenjörsprogrammet (Svensson, 2004). Det kan därför vara av intresse att undersöka 

studenters betyg över olika program.  

 

Högskolans antagningssystem 

     För att kunna studera på högskolenivå krävs att man har behörighet till högskolan vilket 

kan införskaffas på flera olika sätt. Det vanligaste sättet idag är att man har studerat på 

gymnasiet och på så sätt blivit behörig till högskolan. De sökande delas sedan upp i olika 

urvalsgrupper och konkurrerar därmed på olika sätt om ett förutbestämt antal platser där 

högskolorna själva har en viss kontroll över fördelningen. Det finns ett antal olika 

urvalsgrupper som konkurrerar om platserna. En individ kan konkurrera i flera urvalsgrupper 

om de har de meriter som krävs för att ingå i dem. Den största gruppen innehåller de som 

söker med sina gymnasiebetyg och som inte har kompletterat sina betyg på något sätt. Denna 

grupp står för lite mer än en tredjedel av de sökande. I en annan urvalsgrupp placeras de som 

kompletterat, vilket innebär att de läst ytterligare kurser efter att de avklarat sina 

gymnasiestudier. Här placeras både de som läst upp en enstaka kurs som krävs för en viss 

utbildning men som har toppbetyg i övrigt, likväl de som läst upp flera kurser för att uppnå 

godkänd-nivå. Det är således en heterogen grupp. Gruppen med sökanden som kompletterat 

sina betyg är en stor grupp men inte lika stor som den förstnämnda. Ytterligare en stor grupp, 
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cirka en tredjedel, är sökanden som skrivit högskoleprovet och konkurrerar med sina resultat 

från det provet. Utöver dessa finns det de som söker via betyg från folkhögskolan, tidigare 

högskolebetyg, reell kompetens samt provbaserat urval. De här grupperna består sammanlagt 

av ganska många individer, men är färre än betygsgrupperna och högskoleprovsgruppen 

(Antagning, 2015a). 

 

Forskning på urvalsgrupper 

     I en studie (Svensson, 2004), där man undersökt 35000 individer som påbörjat en 

civilingenjörsutbildning mellan 1993 och 2000 i Sverige, upptäcktes en skillnad mellan de 

som antagits till sin utbildning via betyg och de som antagits via sitt högskoleprovsresultat. 

Det framkom att betygsgruppen tog fler poäng, hade färre avhopp från utbildningen och i 

större utsträckning tog examen jämfört med de som antagits via högskoleprovet. Betyg 

verkade överlag ha en bättre prognosförmåga för akademisk framgång jämfört med 

högskoleprovet (Svensson, 2004). 

        I en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Björklund, 

Fredriksson, Gustafsson & Öckert, 2010) fastslogs att det fanns ett tydligt positivt samband 

mellan betyg och studieframgång. Det som hade undersökts var hur väl de olika 

urvalsinstrumenten kunde predicera en kandidatexamen inom 5 år efter påbörjade studier. För 

högskoleprovet fann man nästan inget samband och där man kunde se ett samband var det 

negativt. Ett annat samband är det mellan gymnasiebetyg och högskoleprov där man funnit en 

korrelation på 0,4 vilket visar att de med bra betyg skriver bra på högskoleprovet och vice 

versa. Rapporten undersökte en rad andra faktorer och fann bland annat flera samband 

kopplade till kön, familjebakgrund och antal gånger man skrivit högskoleprovet. När ålder 

undersöktes som predicerbar faktor för studieframgång fann man bara ett svagt negativt 
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samband mellan högre ålder och kandidatexamen inom 5 år för de som läste fristående kurser. 

Inga andra samband kopplade till ålder upptäcktes. 

     En studie på studenter vid juristutbildningar i Sverige, som sträckte sig mellan åren 

1993 och 2001, kunde utröna små skillnader mellan de som antagits via gymnasiebetyg 

respektive högskoleprov (Svensson & Nielsen, 2005). Skillnaderna visade sig i att de som 

antagits via betyg tog något fler poäng, hade färre avbrott i studierna samt tog i större 

utsträckning examen inom fem år. Inga större skillnader gick att se mellan varken ålder, kön 

eller socialgrupper. Den skillnad som forskningen fann var att de som antagits via 

högskoleprovet och passerat 25 år när de startat sin utbildning, klarade sig något bättre än de 

yngre studenter som antagits via högskoleprovet (Svensson & Nielsen, 2005). 

 

Psykologiska faktorer och deras koppling till studieframgång 

Psykologiska faktorer har i tidigare forskning visat sig ha ett samband med betygen 

vid akademiska utbildningar (Richardson, Abraham & Bond, 2012). Vissa psykologiska 

faktorer, till exempel emotionsreglering, verkar kunna förändras av kontextuella faktorer 

(Aldao, 2013) eller tränas upp genom olika behandlingar (Gieselmann, 2016; Rozental & 

Carlbring, 2013). Det är därför intressant att undersöka huruvida några av dem kan ha 

samband med senare resultat vid högre utbildningar. I dagsläget finns ingen svensk forskning 

på urvalsgruppers samband till både psykologiska faktorer och betyg. Den tidigare 

forskningen, som fokuserat på samband mellan enskilda psykologiska faktorer och betyg är 

gjord i andra länder. 

     I en metaanalys (Richardson, Abraham & Bond, 2012) kartlades individuella skillnader 

kopplat till prestation vid högre utbildningar. Analysen berörde även hur starka dessa 

kopplingar är, samt testade modeller i ett försök att identifiera prediktorer. Faktorer delades in 

efter följande grupper: personlighetsdrag, motiverande faktorer, självreglerande 

inlärningsstrategier, inställning till lärande samt kontextuella psykosociala influenser som 
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social integration och akademisk integration. Studien fann att prokrastinering: att medvetet 

skjuta upp handlingar (Klingsieck, 2013) hade ett svagt negativt samband med generellt 

betygssnitt. Inre akademisk motivation: hur människor strävar efter inre mål (Deci & Ryan, 

2000) hade ett svagt positivt samband med generellt betygssnitt, medan yttre akademisk 

motivation: hur människor strävar efter yttre mål (Deci & Ryan, 2000), inte hade något 

signifikant samband med betygssnitt. Mellan akademisk self-efficacy: tron på den egna 

förmågan att klara av uppgifter (Rozental & Carlbring, 2014) och betygssnitt gick det att 

identifiera ett medelstarkt samband. Metaanalysen kunde även konstatera att kön, ålder, 

gymnasiebetyg och socioekonomisk status överlag var prediktorer för senare betygssnitt. Det 

kunde konstateras att kvinnor, högre ålder, högre gymnasiebetyg och högre socioekonomisk 

status korrelerade svagt med högre betyg vid akademiska utbildningar. Eftersom svensk 

forskning saknas inom vissa områden får internationella studier fungera som en bas för vidare 

forskning. 

     Tidigare forskning som berör studenters studieframgång vid högre utbildningar har ofta 

fokuserat på kognitiv kapacitet som förklaring till betygsvariationen (Niesser et al, 1996). 

Fokus har till stor del riktats mot intelligens som viktig faktor och hur det kan mätas genom 

psykometriska tester (Niesser et. al, 1996). Skillnader i intelligens minskar däremot inom 

akademiska utbildningar genom de antagningssystem som finns (Furnham, Chamorro-

Premuzic & McDougall, 2002). Det finns även forskning kring andra faktorer, exempelvis 

inställning till lärande, som är särskilda från intelligens (Chamorro-Premuzic & Furnham, 

2008). Vid kontroll för effekten av intelligens och personlighet, har områden som motivation 

och inlärningsstrategier visat sig kunna predicera akademisk prestation (Chamorro-Premuzic 

& Furnham, 2008). Hur studenter presterar behöver med andra ord inte bero på uteslutande 

stabila drag utan detta kan förändras över tid. Prestation kan vara en produkt av aktuella motiv 

och självreglerande strategier och variera mellan olika uppgifter och kontexter (Pintrich, 
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2004). Detta talar för vikten av att utforska olika psykologiska faktorers värde för studenters 

studieframgång. Genom kunskap om sambanden kan på sikt riktade interventioner utformas 

med målet att förbättra förutsättningarna för studenter att lyckas i sina studier.   

  

Teoretiskt ramverk 

Self-determination theory har i tidigare forskning använts som utgångspunkt för att 

undersöka akademisk framgång (Guiffrida, Lynch, Wall & Abel, 2013). Akademisk framgång 

syftar i huvudsak till betyg, men kan i tidigare forskning även innebära att studenter avlägger 

en examen inom en viss tid. På samma sätt som inre och yttre motivation kopplas till self-

determination theory kan även de psykologiska faktorerna self-efficacy och prokrastinering 

kopplas till teorin (se figur 1). Med hjälp av self-determination theory kommer därför deras 

koppling till betyg utforskas. 

 Self-determination Theory (SDT) beskriver människan som en aktiv organism som i 

huvudsak styrs av tre olika faktorer; autonomi (autonomy), kompetens (competence) och 

social meningsfullhet (relatedness) (Deci & Ryan, 1985). Dessa områden betraktas som 

avgörande för en människas motivation att ta sig för olika saker, de kan vara såväl interna 

som externa. Interna belöningar återfinns inom individen såsom intresse, nyfikenhet och 

personliga värden. Externa faktorer syftar istället till ting utanför individen såsom betyg, 

belöningssystem och utvärderingar. Den sociala kontexten påverkar en individs förhållande 

till autonomi, kompetens och social meningsfullhet. Omgivningen har således en stor 

påverkan på en individs välmående och kan antingen hjälpa eller stjälpa en människas 

psykologiska tillväxt. Teorin har utvecklats efter hand och består i skrivande stund av fem 

mindre teorier (Deci & Ryan, 2011).  
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Figur 1. Figuren illustrerar hur man i enlighet med Self-determination theory kan se hur self-efficacy, 

prokrastinering, inre och yttre motivation samt betyg skulle kunna bindas samman teoretiskt med 

upplevd kompetens som utgångspunkt. 

  

 Cognitive evaluation theory, del av Self-determination theory, beskriver de effekter som 

yttre faktorer kan ha på inre motivation. Den inre motivationen kan påverkas på två sätt, dels 

genom externa belöningar som minskar den interna motivationen. Det skulle kunna innebära 

att studenter som antas via betyg minskat sin interna motivation då de tidigare motiverats av 

betyg i stor utsträckning. Anledningen till detta är att externa belöningar leder till en 

upplevelse av extern locus of causality vilket i sig minskar behovet av autonomi och därmed 

inre motivation. Locus of causality handlar om på vilket sätt människor tillskriver orsak och 

verkan. Det andra sättet som inre motivation påverkas av är när människor får positiv 

feedback, vilket genererar en ökad grad av kompetens och därmed ökad inre motivation (Deci 

& Ryan, 2011). Det är möjligt att en ökad grad av inre motivation genererar ett ökat intresse 

för uppgifter vilket skulle kunna resultera i bättre betyg. 

 Causality orientations theory bygger på om människor strävar efter inre eller yttre delar 

av de ursprungliga behoven. Människor kan antingen per automatik sträva efter saker som 

Upplevd 

kompetens/ 

Grad av self-

efficacy 

 

 

Ökad inre motivation 

Ökad autonomi 

Minskad autonomi 

Rädsla att misslyckas 
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Hålla uppe intresse längre 

Högre betyg? 

Minskar risk skjuta upp 

handlingar och beslut 

Högre betyg  

Ökad yttre motivation 

Sämre betyg? 
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ökar deras autonomi till det positiva, eller agera mer kontrollerat och vända saker i 

omgivningen till krav. Det tidigare alternativet tycks påverka bland annat självförtroendet i 

positiv riktning, men båda korrelerar med upplevd locus of causality. Den tredje kategorin 

människor som omfattas av teorin är de som tenderar att tolka saker negativt och som tecken 

på inkompetens, vilket hänger samman med exempelvis sämre självreglering (Deci & Ryan, 

2011). Det skulle därför kunna antas att en ökad grad av self-efficacy som en del av 

konstruktet kompetens, leder till ökad autonomi vilket i sin tur minskar risken att skjuta upp 

handlingar och beslut. Detta skulle kunna resultera i bättre betyg.  

  Basic psychological needs theory bygger på människans ursprungliga behov av 

autonomi, kompetens och social meningsfullhet vilket omnämnts tidigare (Deci & Ryan, 

2011). Med en minskad grad av autonomi ökar rädslan att misslyckas (Haghbin, McCaffrey, 

& Pychyl, 2012). Med en större rädsla för att misslyckas är det möjligt att risken för att 

prokrastinera ökar, vilket skulle kunna resultera i sämre betyg.  

 Goal content theory tar upp negativa effekter som kan uppkomma när människor är mer 

inriktade på yttre än på inre livsmål. De yttre livsmålen tillfredsställer inte de basala behoven 

av autonomi, kompetens och social meningsfullhet på samma sätt och har därmed kopplingar 

till sämre välmående och sämre prestation (Deci & Ryan, 2011). Detta är i linje med tidigare 

forskning som funnit att yttre motivation har kopplingar till sämre studieresultat (Walker, 

Greene, & Mansell, 2006). 

 

Motivation 

         Motivation kan beskrivas som människors strävan efter beteenden som leder till önskade 

mål eller utfall (Deci & Ryan, 2000). Senare forskning har brutit ner motivation i olika delar 

kopplat till vad människor motiveras av (Deci & Ryan, 2011). Vanligast förekommande är 

subkategorierna ”intrinsic” och “extrinsic” i denna studie kallat “inre” respektive “yttre” 
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motivation. Skillnaden mellan dessa är enligt Goal content theory, del av Self-determination 

theory, att människor som motiveras av inre skäl strävar efter mål som berör personlig 

utveckling. Människor som motiveras av yttre skäl strävar däremot efter mål kopplade till 

rikedom och berömmelse (Kasser & Ryan, 1996). När människor upplever en större autonomi 

i sina studier så tenderar de att kunna hålla intresset uppe längre (Pulfrey, Darnon, & Butera, 

2013), vilket skulle kunna ha effekt på betygen. 

         Högre grad av inre motivation har i tidigare forskning haft samband med bland annat 

större engagemang på föreläsningar och bättre prestation i akademiska miljöer (Church, 

Elliot, & Gable, 2001). Vad gäller yttre motivation har forskningsresultaten varit mer 

splittrade, där en del forskning pekar på att högre grad korrelerar positivt med akademisk 

prestation (Conti, 2000), medan annan forskning säger att det kognitivt korrelerar med sämre 

engagemang (Walker et al., 2006). 

         Tidigare forskning indikerar även att män är mer prestationsinriktade än kvinnor. 

Kvinnor är däremot mer inriktade på att uppnå skicklighet inom yrket, varav det senare 

korrelerar positivt med akademisk prestation och det förstnämnda korrelerar negativt (D’Lima 

et al., 2014). 

 

Prokrastinering 

         Prokrastinering är ett beteende där människor medvetet senarelägger en handling, trots 

att det leder till negativa konsekvenser (Klingsieck, 2013). Som ett led i detta påbörjas 

åtaganden i sista minuten eller till och med efter utsatt deadline (Dryden, 2000). En förklaring 

är att direkta belöningar värderas högre än de långsiktiga (Dryden, 2000). När människor 

upplever att de har otillräckliga kunskaper för att utföra ett arbete kan det ge upphov till 

obehag. Prokrastinering kan förklaras som en möjlig flykt från det obehaget (Dryden, 2000). I 

forskning beskrivs prokrastinering även som ett beteende med koppling till irrationella och 
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dysfunktionella föreställningar hos en individ (Pychyl & Flett, 2012). Det kan även kopplas 

till rädslan att misslyckas (Solomon & Ruthblom, 1984). Prokrastinering ses inte som ett 

psykiatriskt tillstånd och det finns därför inga särskilda kriterier som definierar beteendet på 

ett unisont sätt (Rozental & Carlbring, 2014). Den del av prokrastinering som kan förklaras 

som rädslan för att misslyckas kan teoretiskt kopplas till Self- determination theory. En 

människas upplevda kompetens kan påverka rädslan för att misslyckas (Haghbin et al., 2012). 

Rädslan gör att individen upplever en lägre grad av autonomi vilket kan öka risken för 

prokrastinering vid exempelvis akademiska uppgifter (Haghbin et al., 2012). 

         Hälften av alla studenter uppges prokrastinera i sådan grad att det medför stress (Day, 

Mensink, & O’Sullivan, 2000). Det tycks däremot ha skett en ökning i hur mycket människor 

överlag rapporterar att de prokrastinerar (Steel, 2012). Anledningen till detta kan vara flera, 

men en faktor som kan spela in är tillgängligheten till teknik eftersom mängden distraktioner 

kan öka risken för prokratinering (Steel, 2007). Detta beteende skulle exempelvis kunna yttra 

sig genom att en student plockar upp sin mobiltelefon och slötittar i den istället för att 

fokusera på sitt tentapluggande. 

         Flera faktorer med möjliga kopplingar till prokrastinering har undersökts i tidigare 

forskning (Steel, 2007). Ålder och kön verkar ha vissa kopplingar till grad av prokrastinering, 

där kvinnor tenderar att prokrastinera mindre än män. Detta kan möjligen förklaras av att 

kvinnor har bättre självkontroll (Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 2006). Vad 

gäller ålder verkar högre ålder korrelera negativt med grad av prokrastinering (Steel, 2007). 

En annan faktor som korrelerar med prokrastinering är inre motivation, där sambanden är 

medelstarka (Steel, 2007).  

         I en metaanalys (Kyung & Eun, 2015) inkluderades 33 studier med sammanlagt 38 529 

deltagare för att undersöka om prokrastinering korrelerar negativt med akademisk framgång. 
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Detta mättes i huvudsak med hjälp av olika former av betyg. De fann ett svagt negativt 

samband mellan självrapporterad prokrastinering och akademisk framgång (r = -.18, p < .01). 

          

Self-efficacy 

         Self-efficacy är tron på den egna förmågan att klara av uppgifter (Rozental & Carlbring, 

2014). Med en minskad tro på den egna förmågan är det möjligt att risken att prokrastinera 

ökar (Judge & Bono, 2001). Förmågan att kunna visualisera konsekvenser som ligger framåt i 

tiden har påverkan på self-efficacy och samma förmåga har även en koppling till motivation 

(Bandura, 1977). 

         Enligt teorin om self-efficacy, beskriven i Bandura, (1977), så påverkar upplevd grad av 

self-efficacy vad människor väljer att göra och avgör dessutom hur mycket tid och kraft 

människor lägger ner på att överkomma hinder. Högre grad av self-efficacy är således kopplat 

till en större vilja att lägga ner tid och kraft på uppgifter (Bandura, 1977). 

     Self-determination theory (SDT) och Self-efficacy theory (SET) har grundläggande 

konstrukt som påminner om varandra. Teoretiskt är konstrukten kompetens (SDT) och self-

efficacy (SET) närbesläkade (Sweet, Fortier, Strachan & Blanchard, 2012). I en studie (Sweet 

et al., 2012) kopplades självdeterminerad motivation samman med självförtroende i en 

modell, vilket var ett försök att sammanfoga Self-determination theory och Self-efficacy 

theory. Resultaten visade att det var möjligt att förena de två delarna av teorierna (Sweet et al, 

2012). Detta utmynnar i en sambandskedja där en ökad grad av kompetens med tillhörande 

självförtroende ökar känslan av en människas autonomi, vilket i sin tur minskar risken att 

skjuta upp beslut och handlingar (Mohsen et al., 2012). 

         I en longitudinell studie av Larsen et al., undersöktes om self-efficacy inom områdena 

matematik och vetenskap hade betydelse för att lyckas ta examen. Resultaten i studien visar 

att self-efficacy inom dessa områden bidrog till en ökad chans att fullfölja sina studier och ta 
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examen (Larsen et al., 2015). Det finns därför anledning att tro att grad av self-efficacy 

möjligen kan ha koppling till betyg bland studenter.  

         Forskning har kunnat påvisa samband mellan grad av self-efficacy och tidigare betyg 

(Imam, 2006). Tidigare forskning har även visat på positiva korrelationer mellan högre grad 

av self-efficacy och framgång vid akademiska utbildningar. Detta har mätts med generellt 

betygsgenomsnitt (Kitsantas & Zimmerman, 2009), och varit särskilt tydligt under första 

studieåret (Klomegah, 2007). 

         Högre grad av self-efficacy tycks även ha effekt på hur anpassningsbara människor är 

till nya miljöer (Bandura, 2006). Därmed finns anledning att tro att grad av self-efficacy 

påverkar framförallt studenter när de först börjar vid universitetet. Forskning talar för att self-

efficacy ökar under studietiden (D’Lima, Winsler, & Kitsantas, 2014). Denna studie utforskar 

om detta kan ha koppling bland studenter generellt, oavsett var i utbildningen de befinner sig. 

Grad av self-efficacy verkar dessutom vara högre bland män än kvinnor (D’Lima et al., 2014). 

 

Forskning som kopplar samman prokrastinering, self-efficacy och motivation 

         Tidigare forskning har kunnat påvisa samband mellan de olika faktorerna 

prokrastinering, self-efficacy och motivation bland studenter vid högre utbildningar (Cerino, 

2014). Flera studier har visat negativa samband mellan prokrastinering och self-efficacy samt 

prokrastinering och motivation (Rozental & Carlbring, 2014). Sambandet är starkare mellan 

prokrastinering och motivation än prokrastinering och self-efficacy (Cerino, 2014). Även ett 

svagt negativt samband mellan prokrastinering och inre motivation har upptäckts. (Steel, 

2007). 

         Tidigare studier har identifierat att studiemotivation kan ta form som akademisk self-

efficacy och påverka hur studenter klarar av sin utbildning vid högre studier (Chemers, 2001). 

Detta skulle kunna tala för att det finns ett samband mellan inre och yttre motivation och self-
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efficacy. Skillnader har upptäckts mellan individers interna och externa motivation och 

akademiska utfall (Lin, McKeachie & Kim, 2001). En faktor som predicerar avhopp har i 

tidigare studier visats sig vara akademiskt engagemang (Handelsman, 2005), vilket kan 

inverka på studentens motivation eller self-efficacy. De psykologiska faktorerna har således 

påträffats som överlappande variabler i tidigare forskning.  

          

Begränsningar och obesvarade frågor i tidigare forskning 

         Tidigare forskning på skillnader mellan urvalsgrupper har till stor del fokuserat på 

antingen biologiska orsaker som kön och ålder, eller sociologiska orsaker som 

familjebakgrund (Björklund, Fredriksson, Gustafsson & Öckert, 2010). Dessa faktorer har 

dock endast kunnat förklara en liten del av skillnaderna mellan de olika urvalsgrupperna. 

Kvar blir en stor del av variansen som istället förklaras av andra faktorer. I den här studien 

kommer därför andra faktorer att utforskas som kan ge upphov till dessa skillnader.  

Det finns intresse både på individ- och samhällsnivå att studenter lyckas i sina studier 

och därför är det viktigt att utforska dessa skillnader, för att på sikt kunna se till att varje 

student lyckas på bästa sätt med sina studier. Forskning i Sverige som berör värdet av 

psykologiska faktorer kopplat till senare studieresultat verkar saknas. Därför involverar denna 

studie även psykologiska faktorers koppling till betyg bland studenter som studerar olika 

program. 

 

Sammanfattning forskningsläget & slutsatser 

         Högre grad av self-efficacy hänger samman med en vilja att nå högre mål, vilket kopplar 

ihop self-efficacy med motivation (Prat-Sala & Redford, 2010). När studenter lyckas i 

studierna tenderar inre motivation samt self-efficacy att öka, medan grad av prokrastinering 

minskar (Klassen et al., 2010). Self-efficacy skulle kunna ses som en källa till motivation som 
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i sin tur påverkar prokrastinering (Klassen et al., 2010). Hypotetiskt kan således en hög grad 

av self-efficacy fungera som en buffer för prokrastinering. De studenter som kommit in via 

sina gymnasiebetyg utan att komplettera skulle därför kunna ha en högre grad av self-efficacy 

eftersom de tidigare lyckats tillräckligt bra i sina studier för att komma in på sin valda 

utbildning. Det skulle även kunna innebära att antagna via gymnasiebetyg eventuellt 

prokrastinerar mindre. 

         I linje med self-determination theory och att människor motiveras på olika sätt, växer en 

hypotes kring studenters väg till universitetet fram. Det är möjligt att det finns en skillnad i 

typ av motivation mellan de som antagits via gymnasiebetyg och de som antagits via 

högskoleprov. Detta med antagandet att de som skrivit högskoleprov tidigare inte haft 

tillräckliga betyg för att komma in på sin utbildning. Kanske har de då i större utsträckning än 

de som söker via betyg gjort ett mer aktivt val mot ett specifikt mål, vilket ökar grad av 

autonomi och därmed inre motivation. De som antagits via betyg har möjligtvis tidigare 

motiverats i större utsträckning av betyg, externa belöningar och följaktligen minskat sin 

autonomi och inre motivation. Hypoteser kring hur prokrastinering, self-efficacy samt inre 

och yttre motivation kan skilja sig mellan urvalsgrupperna faller inom syftet med denna 

studie. Det är således teoretiskt möjligt att studenter antagna via gymnasiegruppen har högre 

self-efficacy, prokrastinerar mindre och har högre grad av yttre motivation än studenter 

antagna via högskoleprovet. Samtidigt som antagna via högskoleprovet teoretiskt sett skulle 

kunna ha högre grad av inre motivation. 

         De samband som återfunnits i tidigare forskning mellan prokrastinering, motivation och 

self-efficacy (Cerino, 2014), har inte undersökts bland studenter vid svenska universitet och 

det är därför intressant att se om tidigare forskningsfynd återspeglas bland ett urval av 

studenter vid Stockholms Universitet. De svenska urvalssystemen skiljer sig något från andra 

länder (Wikström & Wikström, 2012) och därför blir det även intressant att utforska 
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eventuella samband som kan återfinnas mellan urvalsgrupper och prokrastinering, self-

efficacy och inre och yttre motivation.  

 

Syfte & Frågeställningar 

 Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur studenters universitetsbetyg 

eventuellt är kopplade till; grad av prokrastinering, grad av self-efficacy, intern och extern 

motivationsnivå, samt om antagning via betyg eller högskoleprov kan påverka eventuella 

samband. Studien kommer även att undersöka och beskriva samband mellan grad av 

prokrastinering, grad av self-efficacy och intern och extern motivationsnivå. Med det aktuella 

urvalet utforskas också huruvida de psykologiska faktorerna kan fungera som prediktorer för 

betyg vid mättillfället. Utifrån syftet försöker studien svara på följande frågeställningar: 

 

1. Finns det något samband mellan betyg, grad av prokrastinering, grad av self-efficacy 

samt intern och extern motivationsnivå bland studenter som går ett program? 

 

2. Kan prokrastinering, self-efficacy samt inre och yttre motivation fungera som 

prediktorer för betyg vid mättillfället? 

  

3. Finns skillnader mellan de båda urvalsgrupperna i universitetsbetyg, grad av 

prokrastinering, self-efficacy samt intern och extern motivationsnivå? 

 

Metod 

 Då syftet med studien är att undersöka kopplingar mellan urvalsgrupp, olika 

psykologiska faktorer och studieresultat, utformades en kvantitativ tvärsnittsstudie. Studien 

bygger på självrapportering. Enkäter delades ut i områden kring Stockholms Universitet med 
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anledning av deras betygssystem på tentamen, A-F. Med fler olika betyg fanns chans för en 

mer nyanserad bild än betygssystem med endast tre steg (U-VG). De allra flesta program, 

bortsett från program inom juridik har detta betygssystem. Program inom juridik vid 

Stockholms Universitet använder i skrivande stund även skalan AB-U, men kan på begäran få 

sina betyg enligt A-F skalan. Datainsamlingen skedde under sammantaget fyra dagar i slutet 

av november 2015. 

 

Deltagare 

 Inklusionskriterier för studien var att deltagarna var studenter och studerande vid ett 

program vid Stockholms Universitet. 207 studenter i åldrarna 18-50 år (medelålder 24,6 år) 

besvarade enkäterna. Samtliga läste ett sammanhängande program vid Stockholms 

Universitet, något det screenades för verbalt innan enkäterna delades ut, en hade dock inte 

uppgett detta i enkäten. Nedan presenteras utvalda bakgrundsvariabler i tabell 1.  
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Tabell 1 

Fördelning mellan olika bakgrundsvariabler angivet i procent, N = 207 

Variabel      Andel i % Variabel   Andel i %  

Kön         Typ av examen 

Man       45,4 % Kandidatexamen   48,5 % 

Kvinna      52,7 % Yrkesexamen   42,7 % 

Annat       1,9 %  Masterexamen   5,8 % 

Urvalsgrupp       Högskoleexamen   1,9 % 

Gymnasiebetyg utan komplettering  46,8 % Magisterexamen   1 % 

Gymnasiebetyg med komplettering  7,9 %  Terminsfördelning 

Resultat från högskoleprov   42,4 % Termin 1    25,4 % 

Omdöme från folkhögskola   0,5 %  Termin 2    13,3 % 

Födelseland       Termin 3    20,4 % 

Sverige       92,8 % Termin 4    11,6 % 

Övriga Norden     1,4 %  Termin 5     12,7 % 

Övriga Europa     2,4 %  Termin 6    3,9 % 

Utanför Europa     3,4 %  Termin 7    7,2 % 

Typ av program       Termin 8    2,2 % 

Samhällsvetenskapligt    71, 8 % Termin 9    1,1 % 

Naturvetenskapligt    10,1 % Termin 10    1,1 % 

Ekonomiskt     8,7 %  Termin 11    0,6 % 

Tvärvetenskapligt    9,2 % 

  

Exklusionskriterier 

 De personer som inte behärskade svenska tillräckligt för att ha förmågan att fylla i 

enkäterna exkluderades. Även de som uppgav verbalt att de läste fristående kurser 

exkluderades. För att besvara frågeställning tre, exkluderas de som kommit in på sin 

utbildning via omdöme från folkhögskola eller gymnasiebetyg med komplettering. 
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Etik 

 Ansvarig för kursen i självständigt arbete, masteruppsats vid Örebro Universitet gav sitt 

godkännande för genomförande av studien. Vid rekryteringen informerades deltagarna verbalt 

om huvuddragen i studien samt anonymiteten. Det bifogades ett informationsblad om studien 

där de kortfattat kunde läsa syftet, att deltagandet var frivilligt, att de var anonyma och att 

deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Det stod även att de närhelst kunde avbryta sitt 

deltagande utan att behöva förklara varför. Kontaktuppgifter bifogades ifall deltagarna ville 

komma i kontakt i efterhand för frågor eller för att ta del av resultat. 

 

Material 

 För att undersöka kopplingar mellan studenter, urvalsgrupp, psykologiska faktorer och 

betyg fick deltagarna fylla i en enkät med bakgrundsvariabler. Denna enkät innehöll frågor 

kring kön, ålder, typ av utbildning, urvalsgrupp, betyg på de tre senaste skrivna tentorna, 

tidigare gymnasiebetygssnitt, resultat från högskoleprov, etnicitet samt föräldrars utbildning.   

 För att undersöka grad/förekomst av prokrastinering, self-efficacy samt inre och yttre 

motivation användes standardiserade formulär för ökad reliabilitet och validitet. Formulären 

som användes var Academic Motivation Scale (AMS-28), Pure Procrastination Scale (PPS) 

och General Self-Efficacy Scale. Formulären var hophäftade i den ordning som de omnämnts 

här, med ett informationsblad och bakgrundsvariabler som inledning. Närmare beskrivning av 

formulären följer. Se även bilaga 1. 
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Academic Motivation Scale   

 Academic Motivation Scale utvecklades av Vallerand, Blais, Briére och Pelletier 

(1989). Ursprungsversionen är fransk och heter då l'Echelle de Motivation en Education 

(EME). Enkäten består av 28 items som delas in i sju mindre delskalor. Den interna 

konsistensen är god både för inre motivation (a = .90) och yttre motivation (a = .82). För varje 

item markerar deltagaren en siffra som representerar hur väl påståendena stämmer in på 

skälen till att studera på universitetet på en skala mellan 1-7, där 1=Stämmer inte alls, 

7=Stämmer mycket bra. De olika delskalorna avser att mäta olika typer av motivation, 

bestående av tre olika typer av inre motivation, tre olika typer av yttre motivation samt 

amotivation. I denna studie kommer delskalorna som berör inre motivation att kopplas 

samman, på samma sätt kommer de delskalor som berör yttre motivation att kopplas samman. 

Exempel på påstående om inre motivation: ”För glädjen jag upplever av att bredda mina 

kunskaper i ämnen som intresserar mig”. Exempel på påstående för yttre motivation: ”För att 

få en bättre lön”. Det finns ingen standardiserad och beforskad svensk version. Däremot är 

ursprungsversionen översatt till andra språk såsom engelska och har utvärderats som 

mätinstrument (Guay et al., 2015). I denna uppsats används en svensk version som tidigare 

utformats genom back-translation för en studie vid Linköpings universitet (Alm, Jungert, 

Thornberg, 2014). Mindre korrigeringar har gjorts för att enkäterna skulle vara gångbara för 

alla studenter istället för en särskild studentgrupp.  

 

Pure Procrastination Scale 

 Pure Procrastination Scale utvecklades av Steel, (2010). Det är en skala bestående av 12 

items avsedda att mäta prokrastinering på en skala mellan 1-5, där 1=Mycket sällan eller 

stämmer inte alls i mitt fall och 5= Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall. 
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Exempel på påståenden: ”Jag skjuter upp beslut tills det är försent”, ”Jag får inte saker och 

ting gjorda i tid”. Skalan skapades ur en metaanalytisk faktoranalys av tidigare formulär och 

uppvisar här god intern konsistens (a = .88). Formuläret har sedan dess översatts till olika 

språk, varav den svenska versionen av Alexander Rozental och Per Carlbring används i denna 

uppsats. Den svenska versionen har utvärderats med en fullgod intern konsistens ( a = .78) 

(Forsell & Svensson, 2014).  

 

General Self-Efficacy Scale 

 General Self-Efficacy Scale utvecklades av Matthias Jerusalem och Ralf Schwarzer 

1981. I dagsläget har skalan översatts till 31 olika språk och utvärderas löpande i olika länder. 

Formuläret består av 10 items som avser att mäta self-efficacy på en skala mellan 1-4, där 

1=Stämmer inte alls och 4=Stämmer precis. Exempel på påståenden: ”Vad som än händer 

klarar jag mig alltid”, ”När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft”. 

Instrumentet visar god intern konsistens ( a = .83). En utvärdering av det svenska formuläret 

visade på god intern konsistens (a = .90) (Löve et al., 2011). 

 

Procedur -pilot 

            En pilotstudie genomfördes innan datainsamlingen påbörjades för att kontrollera 

formulärens generella utformning och för att erhålla allmän feedback. Piloten utfördes på 7 

olika personer rekryterade vid skilda delar av Stockholms Universitet. Dessa fick en kortare 

presentation av studien och tillfrågades om de ville hjälpa till att kontrollera formulärens 

utformning. De uppmuntrades att komma med feedback. Tiden för ifyllandet varierade mellan 

cirka 7 minuter och 15 minuter. Efter pilotstudien gjordes en justering av frågan gällande 

vilken typ av program deltagaren gick. Svarsalternativen utökades. 
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Datainsamling 

         Deltagare rekryterades under sammantaget fyra vardagar i lokaler och områden kring 

Stockholms Universitet. Dagarna var spridda på två veckor, varav första veckan omfattade 

torsdagen och fredagen, och andra veckan onsdagen och torsdagen. Tider för rekrytering var 

7.00-19.00. Studenter tillfrågades om deltagande på olika delar av universitetet; 

Geovetenskapens hus, Kräftriket, Socialhögskolan, Arrheniuslaboratorierna, Juristernas hus, 

Aula magna, Lantis, Allhuset, biblioteksbyggnaden, Södra huset, Psykologiska institutionen 

och Studenthuset. Tiden som användes för att dela ut enkäter fördelades jämt mellan samtliga 

platser. Under rekryteringen tillfrågades studenter som antingen var på stående fot eller satt 

ner ensamma eller i grupp om att delta i studien. Detta gjordes genom så kallat 

bekvämlighetsurval vilket innebär att de studenter som var i närheten fick en förfrågan om 

deltagande (Svartdal, 2010). De fick verbalt en kort presentation om studien, anonymiteten 

och blev uppmuntrade att läsa informationsbladet. Alla hade rätten att tacka nej och den rätten 

utnyttjades av flera. De flesta som tackade nej uppgav att det var med anledning av tidspress. 

Deltagare som tackade ja återfanns både själva och i grupp. Ansvariga för studien befann sig 

under tiden för ifyllandet i närheten om frågor uppstod. När deltagarna kände sig färdiga fick 

de lämna sina formulär i en vagn där alla formulär förvarades. Målet var att rekrytera 

sammantaget 200 studenter, varav minst 75 skulle vara antagna via gymnasiebetyg utan 

komplettering och 75 via högskoleprovet. Efter de två första dagarna gjordes en preliminär 

sammanställning av den insamlade datan. Då bekräftades som förväntat att fördelningen 

mellan de som antagits via gymnasiebetyg och de som antagits via högskoleprov var ojämn 

och avspeglade hur fördelningen mellan urvalsgrupperna ser ut bland studentpopulationen. 

Ansvariga för studien började därefter screena verbalt för studenter antagna via 

högskoleprovet så att en jämnare fördelning mellan urvalsgrupperna kunde uppnås. 
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Datainsamlingen utfördes på samma platser som de tidigare två dagarna och tiden fördelades 

på samma sätt. 

 

Statistiska analyser 

     All data fördes in i det statistiska programmet SPSS, version 21.0. Eftersom ett antal 

datapunkter saknades utfördes först ett Little MCAR test för de olika variablerna 

prokrastinering, self-efficacy, inre och yttre motivation. Testet visade att saknade värden var 

helt slumpmässiga. De saknade värdena ersattes med nya genom tekniken expectation-

maximization, totalt ersattes 0,396 % av värdena. För att ta reda på om datan var 

normalfördelad för de olika delskalorna utfördes en visuell inspektion följt av ett Shapiro-

Wilks test. Datan var normalfördelad på delskalan inre motivation, resterande var inte 

normalfördelade. 

         För att mäta betyg användes ett betygssnitt baserat på de tentor som deltagarna uppgett. 

Deltagarna fick ange vad de fått för betyg på sina tre senaste tentor i enkäten. 

Bokstavsbetygen ersattes sedan med ett värde enligt följande: A=5 poäng, B=4,5 poäng, C=4 

poäng, D=3,5 poäng, E=3 poäng, Fx (underkänt med möjlighet till komplettering)=0 poäng 

och F=0 poäng. Vid omvandling från bokstäver till siffror har en mall för hur studenter räknar 

ut sitt meritvärde använts (Antagning, 2015b). I de fall studenter inom juridik fyllt i 

enkäterna, vilket kunde identifieras av att de antingen uppgett juridik som ämnesområde eller 

att de uppgett exempelvis AB i betyg, kodades deras betygssystem enligt följande för att 

motsvara den andra skalans värden: AB=5 poäng, BA=4,25 poäng, B=3,25 poäng och U=0 

poäng. Hos två av deltagarna gick det inte att urskilja vilket betygssystem de hade och därför 

exkluderades de. De som uppgett att de läst ”juridik” under kategorin ”annat” sorterades in 

under kategorin ”samhällsvetenskapligt program”. Totalt exkluderades 12 deltagare vid 
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analysen för betygsgenomsnitt eftersom de inte uppgett något tentaresultat. Den interna 

konsistensen för betygsmåttet är acceptabelt ( a = .76). 

         För att undersöka om det finns samband mellan studenter generellt och prokrastinering, 

self-efficacy, inre och yttre motivation samt betyg i enlighet med frågeställning 1, utfördes 

Spearmans korrelationsanalys. Spearmans korrelationsanalys talar om huruvida det föreligger 

samband mellan de olika variablerna och i så fall hur starka dessa är (Field, 2013). Det 

kontrolleras för ålder, kön och uppskattat betygssnitt på gymnasiet genom en partiell 

korrelationsanalys (Field, 2013). 

För att sedan utröna om de olika psykologiska faktorerna kan verka som prediktorer 

för betyg, enligt frågeställning 2, gjordes en multipel regressionsanalys. Regressionsanalysen 

svarar på om prediktorvariablerna kan förutsäga värdet på utfallssvariabeln, här betyg, men 

även hur stor del av variansen som kan förklaras av modellen (Field, 2013).  

 Vidare undersöktes skillnader mellan grupperna, utifrån frågeställning 3, med det icke-

parametriska testet Kruskal Wallis eftersom variansen i grupperna var heterogen och datan 

inte var normalfördelad. Värdena jämfördes med en oberoende en-vägs ANOVA, vilken 

uppvisade liknande värden. Kruskal-Wallis är den icke-parametriska motsvarigheten till 

oberoende en-vägs ANOVA (Field, 2013). Resultaten kommer därför presenteras från 

ANOVA. 

Resultat 

Frågeställning 1 

För att ta reda på om det fanns några samband mellan prokrastinering, betyg, self-

efficacy samt inre och yttre motivation bland studenter gjordes Spermans korrelationsanalys. 

Styrkan på sambanden klassificeras som antingen svaga (r = .10), medelstarka (r =.30) eller 

starka (r = .50) (Field, 2013). I tabell 2 nedan visas resultaten av analysen.  



VEM NÅR AKADEMISK FRAMGÅNG?  [28] 

 

Tabell 2 

Tabellen visar Spearmankorrelationer mellan betyg och de olika psykologiska variablerna 

  Betyg AMSy AMSi PPS  GSES 

 

Betyg  -------  -.042  .199** -.173* .165* 

  (195)  (195)  (195)  (195)  (195) 

 

AMSy  -.042  -------  .476** -.084  .146* 

  (195)  (207)  (207)  (207)  (207) 

AMSi  .199** .476** -------  -.040  .183** 

  (195)  (207)  (207)  (207)  (207) 

 

PPS  -.173** -.084  -.040  -------  -.321** 

  (195)  (207)  (207)  (207)  (207) 

 

GSES  .165*  .146*  .183** -.321** ------- 

  (195)  (207)  (207)  (207)  (207) 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. Betyg= 

Betygsgenomsnitt, AMSy= Academic Motivation Scale, delskala yttre motivation, AMSi= Academic 

Motivation Scale, delskala inre motivation, PPS=Pure Procrastination Scale, GSES=General Self-

Efficacy Scale. 

* p < .05; **p < .01  

  

 Tabell 2 visar ett medelstarkt negativt samband mellan self-efficacy och prokrastinering 

(r = -.321, p < .000). Ett svagt positivt samband mellan self-efficacy och inre motivation (r = 

.183, p < .008). Ett svagt negativt samband mellan prokrastinering och betyg (r = -.173, p < 

.016). Ett medelstarkt positivt samband mellan inre och yttre motivation (r = .476, p < .000) 

samt ett svagt positivt samband mellan betyg och inre motivation (r = .199, p < .005). Ett 

svagt positivt samband mellan self-efficacy och betyg (r = .165, p < .021). Ett svagt positivt 

samband mellan self-efficacy och yttre motivation (r = .146, p < .036). Inga signifikanta 
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samband mellan betyg och yttre motivation, yttre motivation och prokrastinering eller inre 

motivation och prokrastinering. 

 Vid kontroll för ålder, kön samt uppskattat betygsgenomsnitt på gymnasiet kvarstår 

samtliga samband utom det mellan self-efficacy och inre motivation.  

 

Frågeställning 2 

 För att ta reda på om de olika psykologiska faktorerna kan verka som prediktorvariabler 

för betyg gjordes sedan en multipel regressionsanalys. Den övergripande regressionsmodellen 

var signifikant (F(4,169) = 4,204, p < .003). Däremot kunde inre och yttre motivation, 

prokrastinering samt self-efficacy endast förklara 9 % av variansen för betyg (R2 = .09), se 

Tabell 3 nedan.  

Tabell 3  

Tabellen visar hur stor del av variansen som kan förklaras av modellen 

Modell R  R2  rR2   Std  D-W 

1  .301  .090  .069   .881  1.648 

Not. Beroende variabel: Betyg=Betygssnitt. Prediktorer: yttre motivation, prokrastinering, self-

efficacy, inre motivation. rR2=reglerad R2, Std=Standardavvikelse, D-W=Durbin-Watson. 

 

 Resultaten visar (se tabell 4 nedan) att lägre grad av prokrastinering är kopplat till högre 

betyg (t = -2,267, p < .025), högre grad av inre motivation är kopplat till högre betyg (t = 

3,079, p < .002) samt att lägre grad av yttre motivation är kopplat till högre betyg (t = -2,175, 

p < .031). Self-efficacy fungerade inte som en prediktor för betyg (t = .527, p < .599). 
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Tabell 4 

Tabellen visar prediktorvärdena för de olika psykologiska faktorerna kopplat till betyg 

    B  SE  β  t  p 

GSES   .009  .016  .041  .527  .599   

PPS    -.016  .007  -.175  -2.267 .025 

AMSi   .017  .006  .260  3.079  .002 

AMSy   -.013  .006  -.182  -2.175 .031 

Not. Beroende variabel: Betyg=Betygssnitt. Prediktorer: GSES=Self-Efficacy, 

PPS=Prokrastinering, AMSi=Inre motivation, AMSy=Yttre motivation 

 

Frågeställning 3 

 För att besvara frågan om det föreligger några skillnader i betyg, prokrastinering, self-

efficacy samt inre eller yttre motivation mellan de olika urvalsgrupperna gymnasieprov med 

komplettering och högskoleprov gjordes en analys med en envägs ANOVA. Resultaten 

presenteras i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5 

Jämförelser av medelvärden (M) och standardavvikelse (SD) för de olika urvalsgrupperna 

”gymnasiebetyg utan komplettering” och ”högskoleprov” utifrån respektive variabel. P 

värden och F värden motsvarar ANOVA. 

  Gymnasiebetyg utan Högskoleprov  F-värde  P-värde 

  (N=95) M (SD)  (N=86) M (SD) 

AMSi 56.19 (12,72)  46.25 (13,56)  25.417  .000 

AMSy 58.61 (12,54)  52.48 (12,01)  11.256  .001 

PPS  30.75 (10,27)  33.10 (9,59)  2.532   .113 

GSES 31.46 (4,02)  29.70 (4,87)  7.131   .008 

Betyg 3.78 (1,09)   3.90 (.64)   .828   .364 

Not. AMSi=Academic Motivation Scale, delskala inre motivation. AMSy=Academic Motivation 

Scale, delskala yttre motivation. PPS=Pure Procrastination Scale. GSES=General Self-Efficacy Scale. 

Betyg=Genomsnittsbetyg 

Analys med Krusikal-Wallis med signifikans från ANOVA. 

 

Tabell 5 visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller inre motivation 

(F(1, 180) = 25,417, p < .000), yttre motivation (F(1, 180) = 11,256, p < .001) samt self-efficacy 

(F(1, 180) = 7,131, p < .008). Inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller 

prokrastinering (F(1,180) = 2,532, p < .113) eller betyg (F(1,180) = .828, p < .364). 

 

Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att utforska om det fanns några samband mellan 

universitetsbetyg och grad av prokrastinering, grad av self-efficacy samt inre och yttre 

motivation. Studien undersökte även om de olika psykologiska faktorerna kunde fungera som 

prediktorer för betyg vid mättillfället. Denna studie kan dock inte uttala sig om kausalitet eller 

sambandets riktning utan endast om huruvida kopplingar mellan variablerna föreligger. 
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Slutligen utforskades även om det fanns några skillnader i betyg, prokrastinering, self-efficacy 

samt inre och yttre motivation mellan studenter antagna via urvalsgrupperna gymnasiebetyg 

utan komplettering och högskoleprov.   

Studien fann ett medelstarkt negativt samband mellan self-efficacy och prokrastinering. 

Ett svagt negativt samband mellan prokrastinering och betyg. Ett medelstarkt positivt 

samband mellan inre och yttre motivation. Ett svagt positivt samband mellan betyg och inre 

motivation, betyg och self-efficacy, self-efficacy och inre motivation samt self-efficacy och 

yttre motivation. Den övergripande modellen i regressionsanalysen var signifikant. 

Prokrastinering, inre och yttre motivation kunde fungera som prediktorer för betyg. Self-

efficacy kunde inte fungera som prediktor för betyg på egen hand. Modellen kunde förklara 9 

% av variansen. Resultaten visade signifikanta skillnader mellan grupperna i self-efficacy, 

inre och yttre motivation. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna i prokrastinering eller 

betyg hittades. 

 

Frågeställning 1 

Ett medelstarkt negativt samband mellan self-efficacy och prokrastinering upptäcktes. 

Det är i linje med self-efficacy theory enligt Bandura (1977) som menar att en ökad grad av 

self-efficacy ökar chansen att människor lägger ner mer kraft när de stöter på hinder, vilket 

skulle leda till att människor prokrastinerar mindre. Denna studie talar för att det skulle kunna 

vara så, men huruvida ett orsakssamband föreligger går inte att uttala sig om efter en 

korrelationsanalys (Field, 2013). 

Enligt Deci & Ryan (2011) talar self-determination theory för att när graden av 

konstruktet kompetens ökar så höjs samtidigt såväl inre som yttre motivation. En specifik 

grad av kompetens skulle kunna generera liknande grad av inre och yttre motivation. Denna 
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studie ger inte möjlighet att uttala sig om studenters upplevda kompetens, men eftersom inre 

och yttre motivation har flera gemensamma delkomponenter som samvarierar så kan det 

förklara varför det finns ett medelstarkt positivt samband mellan dem. Detta resonemang 

styrks av att den interna konsistensen för de båda skalorna tillsammans är god (a = .89). 

Det fanns även ett svagt positivt samband mellan betyg och inre motivation. Detta kan 

teoretiskt, enligt self-determination theory, bero på att bättre betyg ger en ökad grad av 

kompetens vilket i sin tur ökar inre motivation. Eftersom analyserna endast tittar på 

korrelationer går det dock inte att säga något om orsakerna eller riktningen av detta samband. 

(Field, 2013).  

Det fanns ett svagt positivt samband mellan self-efficacy och betyg. Tidigare forskning 

har funnit att ökad grad av self-efficacy har betydelse för en senare examen (Larsen et. al 

2015). Eftersom en viss betygsnivå krävs för en examen är det möjligt att self-efficacy leder 

till högre betyg. Högre betyg skulle även kunna generera en ökad grad av kompetens och 

därmed ökad grad av self-efficacy enligt self-determination theory (Deci & Ryan, 2011). Det 

går inte heller här att säga vad som påverkar vad eftersom korrelationsanalysen endast talar 

om att ett samband föreligger, men inte varför (Field, 2013). 

Analysen fann dessutom ett svagt positivt samband mellan self-efficacy och yttre 

motivation. Tidigare forskning har varit kluven om huruvida yttre motivation korrelerar 

positivt med akademisk prestation (Conti, 2000) eller negativt (Walker et. al, 2006). Denna 

studie pekar på att ökad grad av yttre motivation korrelerar positivt med ökad grad av self-

efficacy. 

Sammantaget är flertalet av fynden i frågeställning 1 i linje med den teoretiska 

bakgrunden till hur de olika psykologiska faktorerna borde korrelera med varandra. I de fall 

tidigare forskning finns, replikeras de fynd som tidigare gjorts. Betyg korrelerar endast svagt 
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med de psykologiska faktorerna inre motivation, self-efficacy och prokrastinering. En annan 

möjlig anledning kan vara att studenter tenderar att överrapportera sina betyg (Cole et al., 

2012; Kuncel, Créde, & Thomas, 2005) och därför uteblir att den faktiska styrkan på 

sambanden.    

Att korrelationer saknas eller varit svaga kan bero på att den grupp där dessa 

korrelationer framförallt existerar inte har inkluderats i korrekt omfattning i denna studie. 

Betygsgruppen med komplettering utgör en proportionerligt mindre del i vårt urval jämfört 

med hur det ser ut i den generella studentpopulationen. Detta kan påverka genom att 

exempelvis de personer som ingår i urvalsgruppen betyg med komplettering skiljer sig 

signifikant från de andra urvalsgrupperna som inkluderats i den här studien. Individerna som 

ingår i betygsgruppen med komplettering är kanske en homogen grupp i vissa avseenden och 

inte lika heterogen som tidigare antagits. Kanske väljer denna grupp att inte skriva 

högskoleprovet på grund av en lägre grad av self-efficacy vilket skulle kunna leda till att de 

inte vågar eller ser någon mening med att skriva högskoleprovet. En annan möjlighet är att de 

prokrastinerar i högre grad jämfört med övriga urvalsgrupper vilket kan innebära att de skjuter 

på en eventuell anmälan till högskoleprovet och aldrig skriver provet. Det är även möjligt att 

de skiljer sig i inre och yttre motivation eftersom de behövt komplettera sina betyg från 

gymnasiet. Orsakerna till att de behövt komplettera sina betyg kan vara flera. En anledning 

kan vara att de behövt höja sina betyg för att komma in på den utbildning de velat medan en 

annan kan vara att de valt en gymnasieutbildning som inte gett dem behörighet till den 

högskoleutbildning de är intresserade av. Kanske är det här ett uttryck för ambivalens inför 

valet av högskolestudier vilket skulle kunna avspeglas i deras nivå av inre och yttre 

motivation. 
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Frågeställning 2 

Vid regressionsanalysen visade den övergripande modellen att prokrastinering, self-

efficacy samt inre och yttre motivation kunde verka som prediktorer för betyg vid 

mättillfället. Däremot kunde modellen endast förklara 9 % av variansen vilket betyder att det 

finns andra variabler som har betydelse för betyg hos studenter på universitetsnivå. Möjligtvis 

finns det enskilda variabler som självständigt kan förklara en större del av variansen. 

Dessutom kunde self-efficacy på egen hand inte fungera som prediktor för betyg.  

Studien replikerade de tidigare forskningsfynd som kommit fram till att prokrastinering 

korrelerar negativt med akademisk framgång (Kyung & Eun, 2015). Prokrastinering kan 

enligt denna studie fungera som en prediktor för sämre betyg. 

Att hög grad av yttre motivation kan fungera som en prediktor för sämre betyg, 

överensstämmer med tidigare forskningsfynd där yttre motivation korrelerar med sämre 

kognitivt engagemang (Walker et al. 2006). Det talar dock emot den forskning som visat att 

yttre motivation korrelerar positivt med akademisk prestation (Conti, 2000). Teoretiskt sätt 

tillfredsställer inte yttre livsmål de basala behoven och därför kan en högre grad av yttre 

motivation kopplas samman med sämre prestation (Deci & Ryan, 2011), vilket styrks av 

denna studie. 

Inre motivation har i tidigare forskning haft koppling till bättre prestation i akademiska 

miljöer (Church et al, 2001). Enligt self-determination theory leder en ökad grad av autonomi 

till ökad inre motivation (Deci & Ryan, 2011), vilket talar för att en högre grad av inre 

motivation skulle kunna vara en prediktor för högre betyg. Detta beror på att människor med 

hög grad av autonomi minskar risken att skjuta upp handlingar (Deci & Ryan, 2011). Denna 

studie ligger i linje med tidigare forskningsfynd eftersom regressionsanalysen visar att inre 

motivation kan fungera som en prediktor för högre betyg.  
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Sammanfattningsvis kan prokrastinering, self-efficacy samt inre och yttre motivation 

som modell verka som prediktorer för betyg vid mättillfället men förklarar endast 9 % av 

variansen. Korrelationerna mellan de olika variablerna är tämligen små och det kan därför 

konstateras att de psykologiska faktorerna prokrastinering, self-efficacy samt inre och yttre 

motivation inte har avgörande del i hur studenter presterar i sin utbildning. De psykologiska 

faktorer som undersökts i studien kan ha annan betydelse för studenter, men inte för hur 

studenterna presterar i den utsträckning som studien hypotiserade. Det finns en stor andel 

andra faktorer som skulle kunna kopplas till studenters betyg på universitetet, men ytterligare 

forskning behövs för att utröna vilka som väger tyngst. Det är möjligt att de psykologiska 

faktorer som undersöks i denna studie kan vara modererande faktorer för de variabler som kan 

förklara en större del av variansen. 

 

Frågeställning 3 

De signifikanta skillnader som upptäcktes mellan inre motivation och urvalsgrupp tyder 

på att studenter antagna via betyg generellt skattar högre på inre motivation jämfört med de 

studenter som antagits via högskoleprov. Det motsäger hypotesen om att de som antagits via 

högskoleprov i större utsträckning skulle motiveras av inre faktorer. Samtidigt skulle self-

determination theory kunna tala för att studenter som antagits via gymnasiebetyg haft högre 

grad av inre motivation under sin gymnasietid och att den vidmakthållits under övergången 

till universitetet. Anledningen till att studenterna skulle ha högre inre motivation skulle kunna 

vara att de haft bättre betyg på gymnasiet än de som antagits via högskoleprov. Detta 

förutsätter dock att de som antagits via högskoleprov gjort det därför att de inte haft 

tillräckliga gymnasiebetyg. Jämfört med studenter antagna via gymnasiebetyg rapporterar 

studenter antagna via högskoleprovet i denna studie något lägre genomsnittsbetyg på 

gymnasiet; 3,96, motsvarande ett snitt nära C. Gymnasiebetygsgruppen rapporterar ett 
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medelvärde på 4,38 vilket motsvarar ett snitt närmare B. Att medelvärdena skiljer sig skulle 

kunna vara en bidragande förklaring till varför det finns skillnader i inre motivation. 

De signifikanta skillnader som upptäcktes mellan urvalsgrupp och yttre motivation låg i 

linje med hypotesen om att studenter antagna via gymnasiebetyg utan komplettering skulle 

rapportera en högre grad av yttre motivation jämfört med högskoleprovsgruppen. Det är 

därför möjligt att studenter antagna via gymnasiebetyg i högre grad motiveras av yttre 

faktorer som betyg. Huruvida resultaten är generaliserbara till studenter som grupp är viktigt 

att diskutera. Den större delen av studenterna i samplet faller under kategorin 

”samhällsvetenskapligt”, följt av ”ekonomiskt”, ”naturvetenskapligt” och ”tvärvetenskapligt”. 

Det är möjligt att denna fördelning inte är representativ för studentpopulationen vid 

Stockholms universitet och att ett annorlunda fördelat urval hade gett andra resultat.  

Det gick inte att konstatera några signifikanta skillnader mellan urvalsgrupper och grad 

av prokrastinering. En möjlig anledning till detta kan vara att studenter överlag rapporterar att 

de prokrastinerar i hög grad (Steel, 2007). Det kan alltså vara ett beteende som förekommer i 

lika hög grad oavsett om studenten kommit in via högskoleprov eller inte. Medelvärdena av 

prokrastinering i denna studie skiljer sig däremot betydligt från de 710 hjälpsökande 

prokrastinerare som i en svensk studie rapporterat ett medelvärde på 49,26 (SD=5,69) (Forsell 

& Svensson, 2014). I denna studie har studenter antagna via gymnasieprov ett medelvärde på 

30,75 och antagna via högskoleprovet ett medelvärde på 33,10. Det finns således en liten 

skillnad mellan gruppernas medelvärden. Det är möjligt att den grupp individer som 

prokrastinerar mest inte befinner sig på universitetsområdet i samma utsträckning och därför 

inte har deltagit i studien. Det kan även vara så att de som prokrastinerar mest inte lyckas ta 

sig in på något program vid Universitetet eller hoppar av från sina studier och därmed inte 

deltagit i denna studie. Det är även möjligt att skillnader mellan urvalsgrupperna i grad av 

prokrastinering finns, men inte kunnat observeras på grund av studiens utformning. Det skulle 
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det medelstarka negativa samband mellan prokrastinering och self-efficacy, sammantaget med 

de skillnader som observerats i self-efficacy mellan urvalsgrupperna och de små skillnader i 

medelvärden i prokrastinering som studien fann kunna indikera.  

Skillnaden mellan urvalsgrupperna vad gäller grad av self-efficacy var signifikant och 

stärkte hypotesen om att studenter som antagits via gymnasiebetyg skattar högre grad av self-

efficacy. Det verkar inte som att det har betydelse hur långt in i utbildningen studenten är, 

vilket skulle vara rimligt med tanke på att studenterna införskaffar sig nya erfarenheter under 

utbildningens gång som skulle kunna påverka grad av self-efficacy. Eftersom höga 

gymnasiebetyg korrelerar med högt resultat på högskoleprovet (Björklund et al., 2010) är det 

möjligt att de som sökt in via högskoleprovet ändå haft bra betyg på gymnasiet. Det skulle 

kunna tala för att det inte borde skilja sig i self-efficacy mellan grupperna. Det är även möjligt 

att de som skrivit högskoleprovet gått ett program tidigare eller läst fristående kurser, och 

trots att de eventuellt haft låga gymnasiebetyg tidigare haft tillfälle att ”lära om” och då fått 

ökad grad av self-efficacy (Yoman, 2008). Att det finns skillnader mellan grupperna trots 

detta är anmärkningsvärt.  

Det gick inte att utröna någon skillnad i betyg mellan urvalsgrupperna. Det går inte att 

uttala sig om orsakssamband mellan de olika faktorerna som undersöks i denna studie, men 

det som kan konstateras är att trots signifikanta skillnader mellan urvalsgrupp och inre 

motivation, yttre motivation och self-efficacy, så upptäcks inga skillnader i betyg.  

Sammantaget påvisar de skillnader som hittades mellan urvalsgrupperna i self-efficacy 

samt inre och yttre motivation att det finns faktiska skillnader mellan urvalsgrupperna. 

Skillnaden syns i self-efficacy, inre och yttre motivation, men ej i betyg och prokrastinering. 

De signifikanta skillnader som observerats ger stöd för de hypotetiska skillnader som Self-

determination theory genererar. Att ingen skillnad upptäcktes i prokrastinering mellan 

grupperna stödjer inte den hypotetiska skillnad som teorin gav uppslag för. Utifrån denna 
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studies resultat verkar inte prokrastinering kunna kopplas till varför studenter skriver 

högskoleprovet istället för att söka med sina gymnasiebetyg. Att inga skillnader i betyg 

upptäcktes mellan grupperna indikerar att oavsett om studenter är antagna via sina 

gymnasiebetyg eller högskoleprov så presterar de lika bra. Eftersom det finns skillnader 

mellan grupperna i inre och yttre motivation som teoretiskt sätt borde påverka studieframgång 

så behövs ytterligare förklaringar. Att skillnader föreligger i self-efficacy men inte betyg, 

skulle möjligtvis kunna förklaras av att self-efficacy enligt denna studie inte kan kopplas till 

betyg. För att kompensera den lägre graden av inre och yttre motivation är det möjligt att 

högskoleprovsgruppen har andra färdigheter som hjälper till att uppnå studieframgång. En 

sådan faktor skulle kunna vara intelligens som i tidigare forskning visat sig predicera 

studieframgång (Niesser et. al., 1996). 

 

Svagheter & Styrkor med studien 

Det är möjligt att urvalet inte är representativt för studentpopulationen i Sverige. Detta 

på grund av endast studenter från Stockholms universitet deltagit och att rekryteringen skett 

genom bekvämlighetsurval. Fördelningen mellan programmen verkar inte vara representativ, 

vilket siffran 71,8% samhällsvetenskapliga program indikerar. Sammantaget gör detta att 

studiens resultat antagligen inte går att generalisera till studentpopulationen i Sverige. Det är 

således att se som en svaghet för den externa validiteten att det finns brister i 

generaliserbarheten (Kazdin, 2009). 

Att studien är av tvärsnittdesign är att betrakta som en svaghet när det kommer till att 

kunna dra slutsatser från resultaten. Studien kan endast tala för vilka kopplingar som 

föreligger vid ett mättillfälle och omöjliggör således uttalanden om orsakssamband (Svartdal, 

2010).  
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Det finns begränsningar med att all data är självrapporterad och subjektiv (Svartdal, 

2010). En studie som jämfört självrapporterad data för prokrastinering med faktiskt beteende 

fann ett medelstarkt samband mellan de två och drog slutsatsen att självrapporterad data är 

lika representativt som mått på faktiskt beteende (Krause & Freund, 2014). Tidigare forskning 

har även funnit att studenter tenderar att överrapportera sina betyg (Cole et al., 2012), det 

gäller dock främst de med sämre betyg (Cole et al., 2012; Kuncel et al., 2005). Därför bör 

resultaten betraktas med försiktighet. Det är samtidigt möjligt att studenterna svarar utifrån 

vad de tror att de ska förväntas svara på formulären vilket kan påverka resultatet (Svartdal, 

2010). Eftersom det screenades verbalt efter studenter antagna via högskoleprov de sista två 

dagarna av datainsamlingen kan det finnas en risk att de studenterna skattat något annorlunda 

än studenterna från de första två dagarna som inte verbalt uppmärksammats på att det var ett 

kriterie för deltagande.  

Ett annat möjligt hot mot den interna validiteten är att vissa deltagare förstod syftet på 

förhand, men även om så vore fallet är samplet tillräckligt stort för att en enskild manipulation 

av skattningarna inte skulle påverka resultatet. En annan faktor att ta i beaktande är om 

studenterna skattat annorlunda om de suttit i sin hemmiljö. Även om intrycket var att de allra 

flesta tog enkäterna på allvar finns det risk att vissa skattningar påverkats av att deltagarna 

suttit tillsammans och samtalat under ifyllandet, till skillnad från de som satt ensamma. 

Eftersom många av frågorna både bland bakgrundsvariablerna och bland skattningsskalorna 

kan uppfattas som personliga har man kanske inte vågat svara ärligt på frågorna av rädsla för 

att någon av de närvarande skulle se vilket svar man angivit. 

En styrka med studien är att den utforskar kopplingar som inte undersökts tidigare i 

Sverige. Studier har genomförts där betyg har kopplats till psykologiska faktorer och 

urvalsgrupp har kopplats till betyg, men inte i en och samma studie. Detta gör att denna studie 
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kan bidra med kompletterande kunskaper med förhoppning om att inspirera till fler studier 

inom området.  

En annan styrka är att studien samlat in data vid ett universitet som har fler betygssteg 

än andra universitet och högskolor vilket ökar chanserna för en mer nyanserad bild av 

skillnader i betyg mellan studenter. 

 Ytterligare en styrka är att de formulär som använts i studien för att mäta de olika 

psykologiska faktorerna är standardiserade och beprövade. Måtten är således att se som 

reliabla och ökar trovärdigheten av de slutsatser som dras från dem.    

 

Framtida forskning 

  Framtida forskning skulle kunna begränsa samplet till endast de som läser sin första 

termin samt att involvera de som hoppar av sin utbildning under första terminen. På så sätt 

kan det undersökas vad det är som gör att studenter väljer att hoppa av sin utbildning eller 

byta program.  

         Skillnader i de olika psykologiska faktorerna mellan olika program är ytterligare ett 

område där det finns ett behov av ytterligare studier. En möjlighet är att skillnaderna ser olika 

ut inom exempelvis högpresterande program jämfört med program som inte är lika 

studiekrävande och där det inte är lika höga antagningskrav. 

         En annan möjlighet vore att istället för att rekrytera deltagare face-to-face, använda 

elektroniska enkäter för att deltagarna ska ha möjlighet att själva välja tillfälle när det passar 

dem att fylla i enkäterna. På så sätt skulle det kanske kunna förhindras att deltagare skyndar 

sig igenom enkäterna. Detta skulle även kunna generera ett mer randomiserat urval av 

studenter.                     
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         Vidare vore det intressant att närmre utforska de skillnader som observerats mellan de 

olika urvalsgrupperna vad gäller de psykologiska faktorerna self-efficacy samt inre och yttre 

motivation. En kvalitativ studie av intervjukaraktär skulle kunna bidra med mer information 

om vad som kan ge upphov till skillnader grupperna emellan. Det skulle även vara intressant 

att utforska studenters generella attityder till eventuella skillnader mellan de olika 

urvalsgrupperna, för att se om det finns schablonbilder gällande hur studenter mellan de olika 

grupperna skulle skilja sig.  

         Trots att prokrastinering, self-efficacy och inre och yttre motivation inte verkar ha någon 

avgörande koppling till studenters betyg, så skulle det vara intressant att i en studie utforska 

vad de möjligen har för betydelse för studenters välmående och hälsa under studierna. 

Överlag behövs mer svensk forskning på psykologiska faktorers eventuella kopplingar och 

effekt på studieframgång för att kunna erbjuda studenter förebyggande insatser så att de dels 

mår bättre under sin utbildning men även så att de når bättre resultat. 

Slutligen skulle en longitudinell studie som följer individer från gymnasiet till 

universitetet kunna bidra med viktig information om enskilda förändringar i de olika 

psykologiska faktorerna såväl som information om hur sambanden dem emellan förändras 

över tid.  

 

Slutsatser 

Det finns vissa skillnader mellan studenter som antas till universitetet via 

gymnasiebetyg och studenter antagna via högskoleprov vad gäller grad av self-efficacy samt 

inre och yttre motivation. Hur dessa skillnader ser ut har i denna studie utforskats genom self-

determination theory, men för att få kunskap om faktiska orsaker behövs mer forskning på 

området. Att grupperna skiljer sig åt gällande de olika psykologiska faktorerna verkar däremot 

inte kunna kopplas till betygen. Oavsett om det har samband med betygen eller ej, så är det 



VEM NÅR AKADEMISK FRAMGÅNG?  [43] 

 

intressant att det finns olikheter mellan studenter antagna via olika urvalsgrupper. 

Skillnaderna verkar finnas hos studenter från många olika typer av program och terminer. För 

att säkerställa dessa skillnader behövs vidare forskning med ett större och bredare urval. 

Varken prokrastinering, self-efficacy, inre eller yttre motivation har starka samband med 

studenters betyg men det är möjligt att de är kopplade till andra faktorer som har betydelse för 

hur studenter presterar. 

 Vidare forskning på området är nödvändigt för att utforska skillnaderna mellan 

studenter antagna via gymnasiebetyg och studenter antagna via högskoleprov. Denna studie 

har funnit skiljaktigheter mellan grupperna i ett antal psykologiska faktorer och uppmuntrar 

kommande forskning till att fortsätta utröna vad som ger upphov till dem.  
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Bilaga 1 Informationsblad och formulär 

Studievanor och trivsel bland studenter 

Informationsblad om studien 

 

 

Denna studie syftar till att undersöka studievanor och 

trivsel bland studenter vid universitetet. Tidigare 

forskning har bland annat funnit att det är viktigt för 

framtida resultat. 

 

 

Du deltar i studien genom att besvara alla bifogade enkäter i detta häfte. Det är viktigt att du 

besvarar alla frågor och är så sanningsenlig du kan. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande i studien utan att behöva förklara varför. Ditt deltagande är anonymt. 

Datan kommer analyseras avidentifierat på gruppnivå och dina svar är således belagda med 

sekretess och kommer behandlas enligt Personuppgiftlagen (PuL, 1998:204) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Studien är ett examensarbete inom ramen för psykologprogrammet vid Örebro Universitet 

Vid frågor och för att ta del av resultat är du välkommen att kontakta oss: 

 

 

Daniel Möller                                      Nathalie Roslund 

       danmov111@studentmail.oru.se                   natroh101@studentmail.oru.se 

 

 

 

TACK för din medverkan! 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNqz7pyy-8gCFaGOcgod4nwC4A&url=http://solutions.3msverige.se/wps/portal/3M/sv_SE/PostIt-EU-Global/PostIt/Tips-och-ideer/Ideutbyte/Skolstart/&psig=AFQjCNF_71ILH6zSh1WwG4roVT5lVlp3zQ&ust=1446885294759373
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Bakgrundsvariabler 

Markera eller fyll i det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 

Kön:     Man        Kvinna    Annat 

  

 

Ålder: ______       

      

 

Vilken typ av examen leder ditt program till?  

 

 Yrkesexamen (yrken som kräver legitimation eller behörighet)  

                               

 Högskoleexamen (2-årigt program på grundnivå) 

 

 Kandidatexamen (3-årigt program på grundnivå) 

 

 Magisterexamen (1-årigt program på avancerad nivå) 

 

 Masterexamen (2-årigt program på avancerad nivå)         

 

Annat, vänligen specificera:________________________________________ 

 

 

Vilken termin går du i?  

 

Termin nr: _____ 

 

 

Om du läser på ett program, vilken typ av program läser du?  

 

 Estetiskt  

 

 Ekonomiskt  

 

 Naturvetenskapligt  

 

 Samhällsvetenskapligt  

 

 Tekniskt 

 

Annat, (vänligen specificera):_______________________________________ 

 

 

Vad fick du för betyg på de 3 senaste tentorna du skrev på ditt nuvarande program? 

Om du ej skrivit tre tentor, ange betyg för de du fått resultat på  

Betyg - den senaste tentan du skrev:_____ 

Betyg - den näst senaste tentan du skrev:_____ 

Betyg - den tredje senaste tentan du skrev:_____ 
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Var är du född?  

 Sverige           

 Norge, Finland, Danmark, eller Island          

 Övriga Europa          

 Utanför Europa 

 

Var är din mamma född?   Var är din pappa född? 

 Sverige                Sverige           

 Norge, Finland, Danmark, eller Island   Norge, Finland, Danmark, eller Island              

 Övriga Europa      Övriga Europa                      

 Utanför Europa      Utanför Europa 

 

Har din mamma en högskoleutbildning eller motsvarande?    

 Ja              Nej 

Har din pappa en högskoleutbildning eller motsvarande?       

 Ja              Nej 

 

Urvalsgrupp -Jag blev antagen via: 

 

 Gymnasiebetyg utan komplettering (BI och Bflex) 

 

 Gymnasiebetyg med komplettering (BII)  

 

 Studieomdöme från Folkhögskola (BF)  

 

 Resultat från högskoleprov (HP)   

 

Annat, (vänligen specificera): _______________________________________ 

 

Om du kom in på ditt program via högskoleprovet, vilken poäng hade du? 

Resultat:________ 

 

Vad hade du för ungefärligt genomsnittsbetyg på gymnasiet? 

Utgå från tabellen nedan och ringa in den siffra som motsvarar ditt genomsnittsbetyg 

G           (G+)            VG            (VG+)          MVG 

E  D  C  B  A 

3  3,5  4  4,5  5 
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DEL 1 – Ringa in den siffra som stämmer bäst in på dig   

Med hjälp av skalan intill frågorna, ringa in vilken utsträckning  

följande alternativ för närvarande överensstämmer med  Stämmer  Stämmer 

dina skäl till att studera på universitetet. Inte alls  mycket bra 

  

1. Därför att om jag bara har en gymnasieexamen så lär jag inte  
 hitta något välbetalt jobb.        

   

2. Därför att jag upplever lust och tillfredsställelse medan jag lär  
 mig nya saker.        

 

3. Därför att jag tror att utbildningen kommer att göra mig  
bättre förberedd inför den yrkeskarriär som jag har valt.        

 

4. För att jag tycker mycket om att dela med mig av mina egna idéer  
 till andra.        

 

5. Ärligt talat så vet jag inte; jag känner verkligen att jag slösar bort min  
tid på utbildningen.               

   

6. För den glädje som jag känner när jag lyckas bättre och bättre i mina  
 studier.           

 

7. För att bevisa för mig själv att jag kan klara av utbildningen.            
 

8. För att senare kunna skaffa mig ett jobb med högre status.           
 

9. För den glädje som jag upplever när jag upptäcker nya  
 saker som jag inte sett förut.           

 

10. För att det kommer att göra det möjligt för mig att komma in på  
arbetsmarknaden i ett område som jag gillar.        

  

11.  För att det känns stimulerande när jag läser intressant kurslitteratur.         

 

12. Jag hade goda skäl till att börja på utbildningen, men nu undrar  

 jag om jag ska fortsätta.        

 

13. För glädjen som jag upplever när jag presterar bättre än jag hade  

 väntat mig.        
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14. Därför att när jag lyckas på utbildningen så känner jag mig  
 betydelsefull.        

 

15. Därför att jag vill leva ”det goda livet” senare.         
 

16. För glädjen som jag upplever av att bredda mina kunskaper i ämnen  
som intresserar mig.         

 

17. Därför att det kommer att hjälpa mig att göra ett bättre grundat val för  
min yrkesbana.        

 

18. För lusten som jag upplever när jag blir helt uppslukad av vad vissa 
författare har skrivit.         

 

19. Jag förstår inte varför jag går på min utbildning, och ärligt talat så  
bryr jag mig inte.         

 

20. För tillfredsställelsen som jag känner när jag är i färd med att klara av  
svåra inslag i de akademiska studierna.         

 

21. För att bevisa för mig själv att jag är en intelligent person.         
 

22. För att få en bättre lön.         
 

23. Därför att mina studier gör det möjligt för mig att fortsätta att lära mig  
 om många saker som intresserar mig.          

 

24. Därför att jag tror att ett par studieår till kommer att förbättra min  
yrkeskompetens.         

 

25. För den upprymdhet som jag upplever medan jag läser om olika  
intressanta ämnen.         

 

26. Jag vet inte. Jag kan inte förstå vad jag gör på utbildningen.         
 

27. Därför att utbildningen ger mig möjlighet att uppleva personlig 
tillfredställelse i min strävan efter excellens i mina studier.         

 

28. Därför att jag vill visa för mig själv att jag kan lyckas med mina studier.                                            
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DEL 2  - Ringa in den siffra som stämmer bäst in på dig 

1 - Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall 2- Stämmer sällan i mitt fall 

3 - Stämmer ibland i mitt fall 4 - Stämmer ofta i mitt fall 5 - Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall 

 

1. Jag skjuter upp beslut tills det är försent     1 2 3 4 5 

 

2. Även efter att jag har fattat ett beslut dröjer    1 2 3 4 5 

det innan jag agerar i enlighet med det   

 

3. Jag kastar bort mycket tid på bagateller innan    1 2 3 4 5 

jag fattar ett slutgiltigt beslut      

 

4. När jag måste hålla en tidsgräns slösar jag ofta    1 2 3 4 5 

bort tiden på annat       

 

5. Även när det gäller arbeten som inte är     1 2 3 4 5 

särskilt krävande kan det ta mig flera dagar  

att slutföra dem     

 

6. Jag ägnar mig ofta åt saker som jag hade     1 2 3 4 5 

tänkt att göra för flera dagar sedan      

 

7. Jag säger hela tiden att        1 2 3 4 5 

"det där gör jag i morgon"       

 

8. Jag väntar vanligtvis med att påbörja ett     1 2 3 4 5 

arbete som jag måste göra       

 

9. Det känns som om tiden inte räcker till     1 2 3 4 5 

  

 

10. Jag får inte saker och ting gjorda i tid      1 2 3 4 5 

  

11. Jag är inte bra på att hålla utlovade tider     1 2 3 4 5  
 
 

 
12. Att skjuta upp saker och ting till sista      1 2 3 4 5 

minuten har tidigare stått mig dyrt     
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DEL 3 - Läs igenom påståendena och ringa in den siffra som stämmer bäst in på dig 

1= Stämmer inte alls   2 = Stämmer knappast   3 = Stämmer delvis   4 = Stämmer precis 

 

 

1. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om    1 2 3 4  
jag bara anstränger mig tillräckligt.       

  

2. Även om någon motarbetar mig hittar    1 2 3 4  
jag ändå utvägar att nå mina mål.     

 

3. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid    1 2 3 4 
mina målsättningar och förverkliga mina mål.   

 

4. I oväntade situationer vet jag alltid     1 2 3 4   
hur jag skall agera.        

 

5. Till och med överraskande situationer    1 2 3 4 
tror jag mig klara av bra.        

 

6. Tack vare min egen förmåga känner jag mig   1 2 3 4 
lugn även när jag ställs inför svårigheter.     

 

7.  Vad som än händer klarar jag mig alltid.     1 2 3 4   

 

8. Vilket problem jag än ställs inför     1 2 3 4   
kan jag hitta en lösning.        

 

9. Om jag ställs inför nya utmaningar    1 2 3 4 
 vet jag hur jag skall ta mig an dem.    
 
 

10. När problem uppstår kan jag vanligtvis    1 2 3 4 
hantera dem av egen kraft.      

 




