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FÖRORD 
 

Examensarbetet som ni läser nu, är den slutliga skoluppgiften på civilekonomprogrammet 

vid Luleå tekniska universitet. Att kunna utföra denna uppgift är ett resultat av fyra år 

spenderade med svåra och tidvis mindre svåra uppgifter, som krävde kreativitet och 

tålamod. Uppsatsskrivandet var en av de mest spännande resorna som vi har gjort under 

vår studietid. Vi har lärt oss mycket mer än endast det som redovisas i denna studie, då 

vi efteråt märkte att vi inte hade valt de enklaste alternativen på vägen mot examen. Dessa 

kunskaper och erfarenheter är vi tacksamma för och tar gärna vidare med oss.  

 

Under de fem månaderna med examensarbetet har vi fått träffa och arbeta med människor 

som inspirerar. Ett stort tack till anställda vid Luleå tekniska universitet för att ni har varit 

så vänliga och hjälpsamma. Johan Sandström, vår handledare, din förmåga att ”vägleda 

med frihet” i vårt uppsatsskrivande har uppskattats av oss. Tack så mycket för dina råd 

och de tankeväckande diskussionerna under handledningstillfällen. Margareta Aidanpää, 

Jonas Wikström, Lisa Ek, Ann-Britt Almqvist och Bo Jonsson, vi vill tacka er för att ni 

har medverkat i studien. Er erfarenhet och ert engagemang har varit till stort stöd för oss. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till Camilla Lindmark, som har varit vår kontaktperson vid 

Luleå tekniska universitet. Tack alla ni andra, som har diskuterat idéer med oss. Vi vill 

även tacka vår opponenter, som ständigt har arbetat och hjälpt oss med att förbättra denna 

studie. Avslutningsvis, bör vi nämna före detta studenter och deras bidrag i vår studie. 

Tack för att ni tog er tid och besvarade våra frågor så ärligt.  

 

Studieavhopp ses oftast som något negativt, och det är oftast felaktigheter en söker för att 

komma åt kärnan i problemet och åtgärda det. Mindre uppmärksamhet riktas mot det 

positiva. Dock, nämndes det mycket positivt om universitetet av före detta studenter. Vi, 

som nyexaminerade studenter, är tacksamma för studietiden vid Luleå tekniska 

universitet och kommer att sprida ordet vidare. Under de senaste månaderna har vi även 

fått ett annorlunda perspektiv inifrån lärosätet, ett styrningsperspektiv. Vi har upplevt 

universitetets öppenhet mot utveckling i en större grad då vi var en del av detta. 

Universitetet främjar nya tankar och idéer. Det vågar möta utmaningar, utforska sin 

verksamhet, förändra sig själv och prova nytt. Tack så mycket för att vi fick göra denna 

studie på ett sådant universitet. Det blev extraintressant och lärorikt! 

 

 

 

Anastasiya Klyuchko  Sebastian Jonsson 

  



 

SAMMANFATTNING 
 

Studieavhopp är ett problem för svenska högskolor, bland annat det statliga universitetet, 

Luleå tekniska universitet. Tidigare studier från andra länder visar på att anledningar till 

studieavhopp varierar, dels på grund av universitetets specifika egenskaper, och dels – 

olika lagar och system länder emellan. Att identifiera faktorer som bidrar till studieavhopp 

är inte enbart en utmaning för universitet. Nästa steg är att styra organisationen mot 

minskad andel studieavhopp och ökad genomströmning, givet de diversifierade 

förväntningarna hos intressenterna och universitetets kapacitet. Luleå tekniska universitet 

är en av 47 högskolor i Sverige. Universitetet har uttalat sig att tillämpa en balanserad 

styrning, som liknar en styrning med balanserade styrkort. Balanserade styrkort var 

ursprungligen utvecklade för vinstdrivande organisationer som kännetecknas av 

flexibilitet. Studiens syfte är att identifiera motiv till studieavhopp, förklara vad dessa 

innebär, samt att utforska universitetsstyrning som används för att uppnå minskad andel 

studieavhopp och ökad studentgenomströmning. Den insamlade empiriska informationen 

i studien jämförs med de tidigare studierna inom området. Allt detta mynnar ut i studiens 

slutsatser. Vidare, i studien, presenteras övriga reflektioner, bland annat om hur ett 

universitet kan styra mot ovannämnda mål. Studien är av kvalitativ karaktär, där 40 före 

detta studenter vid Luleå tekniska universitet beskriver sina avhoppsorsaker. Dessa 

jämförs med svar som anges av universitetspersonal som arbetar med genomströmning i 

olika grad. Sedan beskriver anställda den balanserade styrningen, som de tillämpar 

dagligen i sitt yrke. Det blev inte som vi har förväntat oss. Avhoppsfaktorer visade sig 

vara mångtydiga och sammanhängande. Samtidigt var det utmanande att identifiera en 

tydlig styrning som ledde till uppfyllelse av universitetets långsiktiga mål 2020 gällande 

studieavhopp och genomströmning. Fler studier behöver genomföras för att utveckla en 

heltäckande styrningsstrategi för alla nivåer på universitet. 

 

Nyckelord: studieavhopp, avhopp från universitet, studieavhoppsorsaker, 

universitetsstyrning, balanserad styrning, balanserade styrkort, studentgenomströmning. 

  



 

ABSTRACT 
 

Growing number of the ungraduated students has become a problem for Swedish 

universities, in particular for public universities, such as Luleå University of Technology. 

Previous studies in other countries acknowledge that the main reasons for dropping out 

vary, as they are specific for each university and depend on legislation and other 

government systems in the respective country. To determine the reasons of the student 

dropout is not the only challenge for the universities. The next step is to achieve the 

reduction in dropout rate and to manage the establishment from the perspective of its 

capacity and this study finding. Luleå University of Technology is one of 47 higher 

educational establishments in Sweden. The university apparently applies balanced 

management that can be compared to the management with the balanced scorecard. The 

balanced scorecard has originally been developed for flexible profit organizations. The 

purpose of the study is to find out the dropout motives, explain their essence, and explore 

how the university management handles the situation to decrease the dropouts and 

improve graduation rates. Empirical information that has been collected during the 

research is compared to previous studies in the field. The conclusions of the study have 

been made upon the analysis of the information collected. Other reflections, particularly 

on how to manage the university towards the above-mentioned objectives, are presented 

at the end of the investigation. This qualitative study has been conducted with 40 former 

students from Luleå University of Technology, who expressed their dropout reasons. 

Those reasons are compared with the answers given by the personnel at Luleå University 

of Technology, who have processed the student retention issues. Later, the employees, 

who are expected to use balanced management in their everyday job, describe their 

approach to the matter. Contrary to our expectations, the dropout reasons were ambiguous 

and interrelated. At the same time, it was a challenge to determine the management 

activities towards the university’s objectives for 2020, namely decreased student dropout 

and improved graduation rates. More studies should be done in the field with a view to 

develop the comprehensive management approach in respect of all the organization levels 

at the university. 

 

Keywords: student university dropout, dropout motives, university management, 

balanced management, balanced scorecard, student graduation rate. 
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1. INTRODUKTION 
I kapitlet presenteras det valda problemområdet och studiens syfte. 

 

1.1  Bakgrund och problemdiskussion 
 

”Jag funderade på det efter att jag hade hoppat av, och då... Ja... Skulle den 

utbildningen jag läste överhuvudtaget ens få finnas kvar på universitetet?” 

 

”Universitetet bryr sig om studieavhopp. Alla som står i klassrum, eller som på något 

annat sätt arbetar med studenter, vill att studenter stannar kvar. Det är negativt varje 

gång när någon hoppar av. För institutioner innebär det ingen ersättning för 

avhoppare. Måtten genomströmning och kvarvarande studenter efter ett år, tänker 

institutionerna på, men inte hur själva styrmodellen ser ut. Som lärare står man där och 

märker att studenter hoppar av och att genomströmningen är låg, så tänker man: ”Är 

det bara fel på studenterna eller är det brister i pedagogiken?” 

 

Nästan 30% av studenter hoppar av redan under sin första termin, visar den nationella 

statistiken. Genomströmningen varierar mellan olika program. Högst genomströmning 

har registrerats på läkar-, tandläkar-, och barnmorskeprogrammet, den är cirka 90%. 

Lägst är 41% för högskoleingenjörer, följd av civilingenjörer med 49%. (Boussard, 

2015). Genomströmning definieras som ”ett samlingsbegrepp för flöden och andelen 

examinerade i högskoleutbildning. Det inkluderar bland annat examensfrekvens, 

medianstudietid och antal högskolepoäng efter viss period, samt prestationsgrad”. 

(Callerholm & Engström, 2015).  

 

När en student inte tar sin examen påverkar detta direkt eller indirekt alla inkluderade i 

samhället, då en samhällsförlust sker. Denna ökar med antalet studenter som hoppar av 

sin utbildning och aldrig slutför den. (Hussey & Smith, 2010; Wray et al., 2014). 

Samhällsnyttan blir lägre eftersom att samhället inte får avkastning i form av 

kunskapsutveckling och inbetald progressiv skatt på de investerade resurserna (Lawrence 

& Sharma, 2002; Wray et al., 2014). Samhällets efterfrågan på kvalitativt utbildade 

forskare, ingenjörer, arkitekter, läkare, med flera, möts inte, och regeringen kan välja att 

sänka kraven på utbildningskvalitén (Tam, 2001). Företag kan inte hitta medarbetare som 

tillgodoser deras kunskapsvillkor (Wray, Aspland & Barrett, 2014). Akademin uppfyller 

inte sin samhällsfunktion och kan inte driva kunskap fram i samma omfattning. Samtidigt 

med studieavhopp, uppstår det högre kostnader för högskolor. Direkta kostnader 

förknippas med ett lägre takbelopp, med andra ord utbildningsanslag. Takbeloppet 

bestäms av regeringen och tilldelas respektive högskola. Det indirekt styr hur många 

studerande som ska utbildas inom varje utbildningsområde på grund- och avancerad nivå. 

(Callerholm & Engström, 2015). Till indirekta kostnader räknas högre 

administrationskostnader, samt alternativkostnader för en högskola. Ett negativt rykte och 

lägre ranking kan också ses som en indirekt kostnad, eftersom att de kommer troligtvis 

påverka genomströmningen i framtiden. För en enskild individ innebär allt ovannämnt 

begränsade och även orealiserade potential och möjligheter i framtiden (Hussey & Smith, 

2010). Förutom det, kan studenterna skuldsätta sig genom ett studielån för att täcka sina 

levnadskostnader under studietiden. Samtidigt, betalar staten ett studiebidrag till dem. 

Dock, behöver inte allt detta ses som negativt. Studenter och samhället kan ha nytta av 

studieavhopp. Positiva avhopp leder till en mer effektiv resursfördelning i samhället 

(Smith & Naylor, 2001; Tinto, 2012). Som slutsats, samhällsförlusten kan reduceras om 

utbildningssystemet fungerar effektivt och levererar det önskade resultatet (Andersson, 

Johnsson, Berglund & Öjehagen, 2009; Leveson, McNeil  & Joiner, 2013; Sayed, 2013). 
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Universitet behöver arbeta kontinuerligt med att utveckla sina utbildningar och sin 

verksamhet. Enligt Lawrence och Sharma (2002) samt Sayed (2013), måste detta ske för 

att universitet ska kunna uppnå sitt verksamhetsmål, vilket är att tillfredsställa sina 

intressenter, bland annat studenter, och skapa lojalitet hos dem. Detta upplevs utmanande 

från styrningsperspektivet. Utmaningen kan förklaras av studenters diversifierade 

förväntningar och kapacitet, enligt Umashankar och Dutta (2007), samt Boussard (2015).  

 

Ett antal styrmodeller och -system för vinstdrivande organisationer kan användas av 

universitet i effektiviseringssyfte och för att möta den ovannämnda utmaningen med 

komplexiteten. Dock, är detta inte så omdebatterat än. Det finns enbart ett fåtal studier 

genomförda för att undersöka användning och relevans av, exempelvis, styrning med 

balanserade styrkort just på universitet (M Karathanos, D. & Karathanos, P., 2005; 

Hladchenko, 2015), när ett flertal studier har belyst tillämpning av denna på andra icke 

vinstdrivande och offentliga organisationer (Kaplan & Norton, 2001). Hladchenko (2015) 

menar att detta kan bero på att det upplevs som besvärligt att utveckla ett balanserat 

styrkort för ett universitet. Anledningen till detta kan vara att anställda saknar erfarenhet 

och kunskaper i denna fråga, vilket gör det utmanande för dem att arbeta med en 

balanserad styrning.  

 

De flesta av studierna om akademiska balanserade styrkort blev fallstudier (Sayed, 2013). 

Ingen studie har påträffats där användning av balanserad styrning för att motverka 

studieavhopp och öka genomströmningen diskuterades. Till sist, USA, Australien och 

Storbritannien har uppmärksammat problemet med att åtgärda studieavhopp i en större 

omfattning än Sverige.  

 

Den statliga svenska högskolan, Luleå tekniska universitet (LTU), har implementerat den 

balanserade styrningen, där alla anställda är engagerade i verksamhetens utveckling. För 

år 2020 har det satts mål och mått, bland annat gällande en högre genomströmning. 

Samtidigt, arbetar universitetet med studenternas trivsel i en större omfattning, där flera 

olika åtgärder vidtas. Dock, sker studieavhopp fortfarande i en högre grad än det önskas. 

Detta upplevs som ett växande problem, samt att studentgenomströmningen fortsätter 

ligga på ungefär samma nivå. För LTU är den lägsta registrerade genomströmningen på 

program är 41-54% och den högsta är 91-100%. Skillnaden väcker funderingar. Cirka 25-

30% av studenter lämnar universitetet redan under sitt första år. (Ek, 2016). Varför detta 

sker är inte helt klart för LTU. Tinto (2012) menar att faktorer som bidrar till 

studieavhopp kan ha akademisk, social eller extern grund, samt att dessa varierar mellan 

olika universitet, utbildningsprogram och individer. De mest förekommande 

studieavhoppsfaktorerna gäller utbildning och det sociala livet. 

 

Situationen med studieavhopp under studenternas första termin, och även deras första år, 

behöver förbättras vid LTU. Detta förväntas leda till en ökad genomströmning och högre 

samhällsnytta som följd. För att kunna åstadkomma detta behöver ett lärosäte, för det 

första, förstå vilka faktorer som bidrar till studieavhopp, för det andra, tillämpa en effektiv 

styrning för att motverka dessa och öka genomströmningen. 

 

1.2 Studiens forskningsfråga och syfte 
 

Den övergripande forskningsfrågan lyder enligt följande: 

 

Varför hoppar vissa förstaårsstudenter av och hur styr universitet 

 för att motverka detta och öka studentgenomströmningen? 
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Forskningsfrågan bryts ner i följande delsyften: 

1) Identifiera faktorer som bidrar till studieavhopp bland förstaårsstudenter vid LTU. 

2) Skapa förståelse för vad dessa faktorer innebär för LTU. 

3) Jämföra dessa faktorer med teorier om studieavhopp från universitet. 

4) Identifiera hur LTU styr för att motverka studieavhopp och öka 

studentgenomströmningen. 

5) Jämföra LTUs styrmodell med tidigare studier om hur andra universitet styr med 

balanserade styrkort. 

6) Bidra med en diskussion till forskningsfältet om hur universitet kan styra mot 

minskad andel studieavhopp och ökad genomströmning, baserat på LTUs fall. 

 

Studien är till störst nytta för universitetsledningar. Målet med studien är att den ska bidra 

till bättre förståelse för tendensen med studieavhopp. Utifrån det kan en effektiv styrning, 

samt mått och handlingar, utformas av ansvariga med avsikt att minska andelen 

studieavhopp och öka genomströmningen. Även forskare inom området och andra 

intresserade i problemet kan ta del av studien. Allt ovannämnt tyder på att studiens syfte 

är både av explorativ, deskriptiv och även normativ karaktär, vilket är i enlighet med Patel 

och Davidson (2003) samt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005). 
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2. TEORI 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning om faktorer som kan bidra till studieavhopp. 

Senare i kapitlet redogörs tidigare studier kring universitetsstyrning. Den teoretiska 

referensramen har gett oss vägledning och varit till en kunskapsbas under studiens gång. 

På vilket sätt vi har valt att använda oss av den teoretiska referensramen vid insamling 

och bearbetning av empirin finns sammanställt i två teoretiska modeller efter respektive 

del. Här menas delen om studieavhopp och delen om universitetsstyrning. 

 

2.1 Tintos modell och annan forskning om studieavhopp 
 

Tintos modell och forskning är framträdande gällande studieavhopp. Tintos modell, se 

figur 3.1, bygger på den ekonomiska teorin om framtidsnytta och på en del av Durkheims 

självmordsteori. I den delen av självmordsteorin hävdas att personer som inte är 

integrerade i sin omgivning och dess sociala system, samt saknar ansvar för andra, 

exempelvis för sambo, make, maka, barn, föräldrar med flera, har större benägenhet att 

ta sitt liv. Tinto (2012) jämför ett studieavhopp med ett självmord. Den ekonomiska delen 

i modellen förknippas med relationen mellan kostnader och nyttan av att skaffa sig en 

utbildning. Att utbilda sig kostar i nuet, till exempel i form av pengar och lägre nytta i 

dagsläget. Dock, om framtidsnyttan är högre än uppoffringarna förväntas detta motivera 

studenter till att fullfölja sina utbildningar. (ibid).  

 

Studieavhopp kan, enligt Tinto (2012), ses som en komplex longitudinell beslutsprocess, 

där diverse faktorer påverkar studenten olika mycket. Samspelet mellan dessa faktorer får 

studenter att besluta om de ska fullfölja eller hoppa av sina studier. Tinto (2012) skiljer 

på två typer av avhopp, tvingande och frivilliga. Exempel på tvingande studieavhopp är 

när studenter presterar otillräckligt för att kunna, alternativt få, fortsätta sina utbildningar, 

eller även när studenters familjer tvingar dem hem. Frivilliga avhopp kan ske på grund 

av, exempelvis, studenters upplevda utanförskap, hemlängtan, eller när de inte ser någon 

nytta med att fortsätta studera. (ibid). 

 

 

 

Figur 2.1 Tintos longitudinella modell som beskriver beslutsprocess innan ett 

studieavhopp 

Källa: Tinto (2012), s. 114 
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Att studera på ett universitet, innebär diverse upplevelser för olika individer. 

Upplevelserna beror på hur bra en har klarat av integrationen i akademin. Detta i sin tur 

grundas i personens färdigheter och förutsättningar (eng. Pre-entry attributes). Tinto 

(2012) skiljer på den akademiska och den sociala integrationen. Det gäller att hitta en 

balans mellan dessa för att trivas och lyckas på universitetet. Om en student inte lyckas 

med den akademiska integrationen blir det svårt för denne att slutföra sina studier. 

Däremot om en student misslyckas med den sociala integrationen kan denne ändå ta 

examen, givet att det akademiska livet fungerar väl. (ibid). Vidare redogörs mer utvecklat 

Tintos forskning samt avhoppsfaktorer från andra studier. 

 

Studentens bakgrund och föräldrar  

(eng. Family background) 

En persons unika färdigheter påverkar dennes drivkrafter och utvecklar förväntningar om 

framtiden. Individens beslutsamhet, målmedvetenhet och intressen kan skapa förståelse 

för varför personen söker vidare till ett universitetsprogram. (Tinto, 2012). Briggs, Clark 

och Hall (2012) menar att påbörjade universitetsstudier leder till en omfattande 

förändring för många blivande studenter. I flera fall handlar det om att skapa en ny 

identitet (Wilcox, Winn & Fyvie‐Gauld, 2005). Att avbryta vardagen individen är van vid 

och även lämna staden personen har vuxit upp i är inte endast spännande utan kan 

upplevas som obehagligt.  Studenten förväntas själv ta ansvar för sin akademiska och 

sociala situation. (ibid). När en akademisk och social integration sker, kan 

beslutsamheten, målmedvetenheten och hängivenheten till institutionen förändras hos en 

student (Tinto, 2012). Vissa studenter kan känna sig obekväma med detta och kan uppleva 

misstrivsel, ångest och förtvivlan. Som en lösning tas ett studieavbrott. Individen återgår 

till sin tidigare omgivning i en bekväm miljö. (Wilcox et al., 2005; Briggs et al., 2012).  

 

Studenter som är från högre samhällsklass eller som har högskoleutbildade föräldrar är 

mer benägna att ta examen. Det beror dels på att det ställs sådana förväntningar på 

studenten, dels på möjligheten till att få mer specifikt stöd och hjälp hemifrån. Vidare 

påverkas en individs integration i akademin av dennes vänner hemifrån, som också 

studerar på ett universitet. Individen kan inhämta inspiration och motivation till studierna 

från dem, få support, samt tron på att denne klarar sig genom hela utbildningsprocessen. 

Samtidigt kan vänner hemma ge skäl för att lämna studierna. (Lamonthe et al., 1995, 

refererad i Wilcox et al., 2005; Tinto, 2012).  

 

Studentens individuella förmågor  

(eng. Skills and abilities) 

Bland individuella förmågor finns personliga egenskaper, mental hälsa, samt det 

mognade tillståndet för att se på och bemöta problem som uppstår. Förmågorna är viktiga 

för att klara och integrera sig i akademins båda delar (Andersson et al., 2009; Tinto, 2012). 

Exempelvis, tidigare empiriska studier påvisar att äldre studenter har klarare karriärmål, 

samt vet hur dessa uppnås. Förutom detta, är det inte lika kritiskt för dem att integreras 

socialt då de har en högre självkänsla och ett självförtroende. Samtidigt kan det bero på 

att de inte känner lika starkt behov av ett studentumgänge. Äldre studenter spenderar 

oftast studietid mer kvalitativt och uppvisar högre prestationer, vilket leder till färre 

studieavhopp bland dem. (McKenzie & Schweitzer, 2001). Montmarquette, 

Mahseredjian och Houle (2001) har påpekat att den personliga kostnaden för ett fel val 

av utbildning är högre hos äldre studenter, därför tenderar de att hoppa av tidigt. 
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Erfarenheter från tidigare lärosäten  

(eng. Prior schooling) 

Studier på eget ansvar och höga kunskapskrav är den verklighet som många 

förstaårsstudenter möter redan vid studiestarten. Om en student har lyckats leverera goda 

studieresultat tidigare i livet, kommer detta att underlätta för tiden på universitetet. Dels 

eftersom att studenten behärskar en studieteknik, men framförallt för att studenten har ett 

högre självförtroende när det kommer till att lära sig nytt och att lyckas i en akademisk 

miljö. Val av tidigare lärosäten har påverkat studenten då det finns skillnad i utbud och 

kvalité hos dessa, samt hur dessa stöttar och motiverar sina elever. (Tinto, 2012). 

 

Flera studier har påvisat att studenter hoppar av för att de saknar oftast något i minst en 

av de tre ovannämnda kategorierna (Yorke, 2000; Montmarquette et al., 2001; Christie, 

Munro, & Fisher, 2004). Med andra ord, de är inte helt förberedda inför 

universitetsstudierna (Ozga & Suknandan, 1998; Wilcox et al., 2005). Om det inte 

förklarar ett studieavhopp, undersöks faktorer kopplade till den akademiska institutionen. 

 

Engagemang: studentens målmedvetenhet och avsikter samt val av institutionen 

(eng. Goals and commitments: intentions, goal and institutional commitments) 

Om en person förstår varför denne studerar och hur utbildningen leder till det önskade 

framtida tillståndet, är det mest sannolikt att denne tar examen. För vissa studenter finns 

det inte en andra chans i framtiden, därför anstränger de sig tills resultaten uppnås. 

Exempel på detta är när en student vet att denne inte kan komma in på ett likvärdigt 

universitet en gång till i framtiden eller att alternativkostnaden att studera senare i livet är 

för hög. (Tinto, 2012). 

 

Akademiska system: akademisk prestation och interaktion med fakulteter 

(eng. Academic system: academic performance and facualty/staff interactions) 

Akademiska system är klassrum, laboratorium, fakulteter och personal som arbetar med 

utbildning. Att bli integrerad i akademiska system kan upplevas som svårt i början för att 

det är mycket nytt. Integrationen bidrar till aktivt lärande via olika undervisningstillfällen 

och studier på egen hand. Studenter känner inte sig alienerade och är med i 

lärandeprocessen. Kontakt med lärare i och utanför klassrummen har visat sig vara positiv 

när det kommer till den akademiska utvecklingen. Detta kan, dock, vara svårt att uppnå i 

större klasser, något som är vanligt förekommande under det första året på universitetet. 

Mötet utanför klassrummet kommer, troligtvis, inte att ske ifall studenter känner sig 

exkluderade från lärandet i klassrummet redan från början. (Tinto, 2012). 

 

Att mäta den akademiska integrationen görs enklast genom betygen. Förutom betygen, 

krävs det en intellektuell utveckling för att studenter ska känna sig tillfredsställda med 

akademiska system. (Tinto, 2012). Andersson et al. (2009) menar att institutionens 

ingripande är en viktig beståndsdel i detta. Att hålla en akademisk jargong både i och 

utanför klassrummet gynnar studenter som drivs av en intellektuell utveckling. Personer 

som söker en kognitiv progression är motiverade på ett annat sätt än de som är endast ute 

efter sitt examensbevis. Om den akademiska omgivningen inte stämmer överens med 

studentens individuella syn på utbildningen är risken högre för avhopp. Det har visat sig 

att personer som frivilligt har hoppat av hade, enligt mätningar, en högre begåvning eller 

högre betyg, eller båda, än de som har fullföljt sina studier. (Tinto, 2012). Montmarquette 

et al. (2001) menar att kunniga och pedagogiska lärare, samt tillfredsställelse med kurser 

är viktiga faktorer till färre avhopp. Interaktionen med fakulteter visar en ökad uthållighet 

när det kommer till att fullfölja sin utbildning (Tinto, 2012). 
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Sociala system: fritidsaktiviteter och kamratgrupper 

(eng. Social system: extracurricular activities and peer group interactions) 

Den sociala integrationen är lika viktig som den akademiska. Universitetsvänner kan ge 

den emotionella hjälpen som en skulle kunna få av sin familj. Att vara ”social fit” som i 

att passa in i det sociala klimatet på universitetet inte är avgörande för studieavhopp, så 

länge en individ har vänner. Detta belyser vikten av subkulturer på ett universitet där en 

kan hitta likasinnade. Det är viktigt att studenter känner sig trygga i att knyta kontakter, 

hitta vänner och söka hjälp. Universitetets uppdrag är att öppna möjligheter för studerande 

till att göra detta. (Tinto, 2012). Studenter kan välja att hoppa av studierna direkt efter ens 

vänner har gjort detta. Individer söker en sammankoppling och en sammanhållning till 

någon grupp, exempelvis genom klassengagemang eller inom någon förening såsom 

teater, musik, idrott, med flera. (Wilcox et al., 2005; Andersson et al., 2009). Det mest 

optimala för att lyckas med studierna, är att vara i en social grupp som presterar och söker 

efter en intellektuell utveckling, samt där en trivs (Tinto, 2012). 

 

Att bo i en korridor kan i början betyda en högre social integration genom att leva nära 

inpå andra människor. Dock, i längden kan detta föranleda lägre trivsel för att studenter 

upplever mindre privatliv. (Wilcox et al., 2005). Utöver det, menar McKenzie och 

Schweitzer (2001) att integrationsveckor kan främja den sociala integrationen. Dessa, 

oftast första, veckor för nyblivna studenter på universitetet kan innebära olika sociala 

aktiviteter samt en hög grad av alkoholkonsumtion. Vissa studenter som nästan endast 

fokuserar på det sociala livet i början hamnar efter med sina studier redan från start. Det 

kan bidra till studieavhopp i framtiden. (ibid). 

 

Externa faktorer  

(eng. External commitments) 

Anledningar som inte är direkt kopplade till akademin kan få en student att lämna sina 

studier. Exempelvis, kan ett arbetserbjudande vara mer attraktivt än studierna. Bland 

externa faktorer finns också familjer som kräver studentens hela uppmärksamhet, vilket 

kan leda till ett studieavhopp (Tinto, 2012). Ahmed, Kloot och Collier-Reed (2015) menar 

att en student lämnar ett universitet ifall denne ser större möjligheter någon annanstans.  

 

Avslutningsvis, universitetets karaktärsdrag har direkt påverkan på genomströmning och 

studieavhopp. Publika universitet tenderar att ha fler studieavhopp än privata. 

Institutioner som bedöms leverera högre kvalité har en lägre grad avhoppare än de av 

lägre kvalité. Utbildningen som erbjuds av institutioner med högre social status och rykte 

uppfattas vara av hög kvalité. Högre andel av doktorer på fakulteter samt institutioner 

med högre inkomst per student har visat sig ha lägre andel avhoppare. (Tinto, 2012). 

 

2.2 Ozga och Sukhnandans modell om en studievahoppsprocess 
 

Ozga och Sukhnandan (1998) skapade en egen modell, se figur 3.2, baserad på Tintos 

modell från 1975. Modellen fokuserar på hur förberedd en student är innan denne påbörjar 

sin utbildning (eng. Preparedness for university life), samt hur väl den valda utbildningen 

passar studenten (eng. Compatability of institutional and course choice). De belyser 

bristfälligheter i Tintos modell, vilka är att det inte specificeras vad som menas med 

integration, samt att i studieavhoppsproblematiken ligger fokus endast på studenten. Med 

det sistnämnda menar de att studieavhopp istället ska ses som ett resultat av ett komplext 

förhållande mellan studenter och universitet. Både studenten och universitetet har lika 

stort ansvar för att studenten fullföljer eller hoppar av sin universitetsutbildning. 
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Figur 2.2 Ozga och Sukhnandans modell över faktorer som bidrar till ett studieavhopp 

Källa: Ozga och Sukhnandan (1998), s. 320 

 

Ozga och Sukhnandan (1998) menar att studenter som är sämre förberedda och upplever 

att val av universitet eller utbildning inte passar dem byter till något annat, alternativt tar 

en anställning. Att en student inte är förberedd märks oftast av relativt kvickt. Det kan ha 

sin grund i bristande motivation och felaktiga förväntningar om vad universitetsstudier 

innebär. Författarna menar att studenter som styrs av sina ambitioner och personliga 

intressen, samt är medvetna om kraven i det önskvärda framtida yrket, oftare tar examen. 

Detta kan inte sägas om de som reaktivt påbörjar sin utbildning på grund av, till exempel, 

föräldrarnas, kamraternas eller lärarnas förväntningar. Det enda som kan förhindra en 

målmedveten student på rätt utbildning att ta examen är utomstående oväntade faktorer. 

Dock, oftast väljer dessa studenter att lämna universitetet endast för ett tag och sedan 

återkomma för att avsluta utbildningen då de har möjlighet. (ibid). 

 

2.3 Positiva studieavhopp 
 

Avhopp från universitetsstudier har hittills framställts som något negativt, dock behöver 

det inte alltid vara det. En del före detta studenter ser avhopp som något positivt eftersom 

att tiden spenderad på universitetet ledde till viktiga erfarenheter. (Tinto, 2012). Smith 

och Naylor (2001) betraktar någon andel avhopp som nödvändiga för effektivitet på ett 

universitet. Manski (1989, refererad i Di Pietro, 2006) menar att det är en regerings 

skyldighet att ge varje invånare en möjlighet till att prova på studier. Slutligen, påstår 

Tinto (2012) att studieavhopp kan bidra till en högre samhällsnytta då rätt person på rätt 

plats skapar högre värde för samhället. 

 

2.4 Studiens teoretiska modell gällande studieavhopp 
 

Tintos modell och forskning utgör en stadig grund för denna studie. Ozga och 

Sukhnandan (1998) samt andra forskare är inte lika uppmärksammade som Tinto, dock 

kompletterar de Tintos forskning på ett relevant sätt för vår studie. Vi har valt att inte 

begränsa oss med denna teoretiska referensram och förhålla oss öppet till 

undersökningens resultat. Det finns flera anledningar till detta. Den första är att grunden 

i vår teoretiska referensram är från 90-talet. Exempelvis, att män förr i tiden var tvungna 

att avklara sin utbildning för att försörja sin familj när kvinnor kunde hoppa av (Lowe & 

Cook, 2003), är inaktuellt både för Sverige och i nutiden. För det andra, även om vissa 

modifieringar av modellerna har gjorts, anser vi ändå inte att de kan tillämpas helt 
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eftersom att forskningen inte bedrevs i Sverige. Det krävs medvetenhet om skillnader 

länder emellan och människors mentalitet för att studien ska vara trovärdig. Den tredje 

anledningen är att fallforskning framhäver specifika egenskaper som vi strävar att lyfta 

fram i vår undersökning vid LTU. 

 

Olika akademiska, sociala, samt externa avhoppsfaktorer (Tinto, 2012) identifieras i 

studien. Akademiska och sociala avhoppsfaktorer kan bero på studenten eller på lärosätet, 

därför väljer vi att skilja på dem i individuella och institutionella. Externa faktorer kan 

vara väldigt varierande och oförutsägbara. Dessa är inte under direkt kontroll och 

inflytande av en studerande eller ett lärosäte, och kan vara vad som helst.  

 

Ozga och Sukhnandans (1998) forskning kommer i användning i studien när det gäller 

avhopparnas bakgrundsfaktorer, nämligen innan kontakt med akademin. Eftersom 

universitetet har en liten, nästan ingen, möjlighet till att påverka dessa, har vi valt att 

fokusera mindre på dem. Istället för den detaljerade beskrivningen av varje 

bakgrundsfaktor, vilka Tinto (2012) kategoriserar som studentens bakgrund, individuella 

förmågor och tidigare erfarenheter, säger vi, i enlighet med Ozga och Sukhnandan (1998), 

att personen är icke förberedd inför universitetsstudierna. Det har visat sig vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att hantera detta, då många avhoppare har formulerat sig på 

ett liknande sätt utan att gå in på detaljnivå. En annan avhoppsfaktor som har nämnts 

relativt ofta av avhopparna var att de valde fel utbildning, vilket också belyses bättre av 

Ozga och Sukhnandan (1998). Förutom det, för att behålla neutralitet, har vi i åtanke att 

avhopp inte är alltid negativt. För vissa kan det vara en positiv företeelse som leder till en 

större framgång och så småningom till en ökad samhällsnytta. (Tinto, 2012) 
 

När ett universitet är medvetet om vad som kan orsaka studieavhopp, kan en effektiv 

styrning utformas. Det är upp till varje universitet hur styrningen utarbetas.  

 

2.5 Styrning på universitet 
 

Traditionellt behövde inte icke vinstdrivande organisationer, bland annat universitet, 

utarbeta överlevnadsstrategier. I dagsläget möter de ständigt ökad och hård konkurrens 

om resurser och kunder både lokalt och internationellt. Förändrade förhållanden på 

kunskapsmarknaden har lett till att utbildning ses som en konsumtionsvara eller som en 

kommersiell livslång hållbar tjänst, och studenter är kunder. Universitet tvingas att se om 

sin organisation. Det krävs en välfungerande hållbar styrning för att dessa ska kunna 

existera i en era av knowledge economy, där akademisk kapitalism och intellektuellt 

kapital råder. Som följd, har styrsystem som är relevanta för vinstdrivande organisationer 

börjat att tillämpas även på universitet. New Public Management är en samlingsterm för 

idéer lånade från den privata sektorn för att styra och effektivisera offentliga 

verksamheter, samtidigt som kvalitén ska behållas och även utvecklas. (DeFeo & Janssen, 

2001; Kaplan & Norton, 2001; Lawrence & Sharma, 2002; Chen, Yang & Shiau, 2006; 

Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011; Sayed, 2013). 

 

Allt ovannämnt leder till att universitet kan välja att utforma sin styrning som 

vinstdrivande organisationer gör det. Det vill säga med utgångspunkt i sina strategiska 

mål, omgivning och interna utvecklingsprocesser. Följandevis kan detta innebära att 

formell stynrning kan baseras på, exempelvis, budgetering, interndebiteringssystem, 

prestationsmätning, benchmarking, organisationsstruktur, när mindre formell styrning 

kan grundas i organisationens kultur och värderingar. Dessa styrningsalternativ för 

vinstdrivande organisationer beskrivs av Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus, och 

Nilsson (2014). Merchant och van der Stede (2003) sammanfattar hur styrningen kan 
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bedrivas på vinstdrivande organisationer och menar att denna kan utformas efter resultat, 

handlingar, personalstyrka och kultur. Vi har valt att vidare granska styrning med 

balanserade styrkort eftersom att LTU har uttalat sig att tillämpa en balanserad styrning. 

 

2.6 Balanserade styrkort på universitet 
 

Ett balanserat styrkort är ett Performance Management System (PMS) som möjliggör en 

överblick över en hel organisation och varje enhets medverkan till att uppnå sina mål 

(Sayed, 2013). PMS kan beskrivas som ett flerdimensionellt, flexibelt och balanserat 

verktyg för att kontrollera en organisation och styra den med fokus på framtiden i den 

föränderliga omgivningen (Najmi, Rigas, & Fan, 2005; Zangoueinezhad & Moshabaki, 

2011; Lueg, 2015). Att utforma ett effektivt PMS handlar om att välja bort mindre viktiga 

styrmått (Sayed, 2013). I ett integrerat PMS översätts både finansiella och icke finansiella 

styrmått på den strategiska nivån så att de blir begripliga för anställda på den operationella 

nivån (Najmi et al., 2005). 

 

Enligt Sayed (2013), finns det ett tydligt behov av balanserad styrning på universitet, 

eftersom att dessa hålls ansvariga för erbjudna tjänster och för det levererade resultatet. 

Bland kontrollerande interna och externa intressenter finns studenter, föräldrar, anställda, 

alumner, arbetsgivare, regering, finansieringsenheter, samt samhället i sin helhet 

(Dorweiler & Yakhou, 2005; Sayed, 2013). Att tillfredsställa alla intressenter, vilket är 

det högsta målet för ett universitet, är en utmaning och kräver ett fungerande strategiskt 

verktyg för styrning (Lawrence & Sharma, 2002; Sayed, 2013).  

 

För universitet världen över blir det allt vanligare att tillämpa så kallade akademiska 

balanserade styrkort, för att styra sin verksamhet, allokera tillgängliga resurser på ett 

strategiskt sätt, uppnå den interna akademiska effektiviteten, samt visa ansvarighet för 

sitt agerande (Dorweiler & Yakhou, 2005; Chen et al., 2006; Hladchenko, 2015). Schobel 

och Scholey (2012) menar att akademiska balanserade styrkort kan signalera om vilka 

förändringar som universitet är i behov av, samt ifrågasätta processer och existens av 

ineffektiva utbildningsprogram. I akademiska balanserade styrkort är de akademiska 

styrmåtten framträdande eftersom att först och främst ska de akademiska målen uppnås 

genom de olika perspektiven (Umashankar & Dutta, 2007; Hladchenko, 2015). Vissa 

perspektiv i akademiska balanserade styrkort är samma som för vinstorienterade 

organisationer. Andra perspektiv modifieras någorlunda för att anpassas till universitet 

(Karathanos, D., & Karathanos, P., 2005), se även bilaga 1 där det traditionella 

balanserade styrkortet presenteras. 

 

Lärande- och utvecklingsperspektivet i akademiska balanserade styrkort förändras inte 

och tillämpas på samma sätt som i det ursprungliga balanserade styrkortet (Kaplan & 

Norton, 2000; Karathanos, D., & Karathanos, P., 2005). Däremot kan kundperspektivet 

omvandlas till ett intressentperspektiv, där fokus ligger på tillfredsställelse med 

universitetsutbildningar (O’Neil Jr et al., 1999; Karathanos, D., & Karathanos, P., 2005). 

Perspektivet för interna processer kan innehålla mål och styrmått kopplade till studenters 

prestation och utveckling. (Karathanos, D., & Karathanos, P., 2005).  

 

Att koncentrera uppmärksamheten mot det finansiella perspektivet för att bedöma hur 

universitet presterar är ineffektivt, då det inte kan fånga värdeskapande icke finansiella 

aktiviteter i sin helhet (Gautreau & Kleiner, 2001; Karathanos, D. & Karathanos, P., 2005; 

Hladchenko, 2015). Dock, eftersträvas det fortfarande att det omtalade värdeskapandet 

sker till lägsta kostnad (Lawrence & Sharma, 2002; Schobel & Scholey, 2012). 
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Enligt LaChance (2006), är inte antalet perspektiv det viktigaste. Istället är det kritiskt att 

det balanserade styrkortet passar in på organisationen, uppfyller dess behov och är invävt 

i organisationskulturen (Cullen et al., 2003; LaChance, 2006). Eftersom att universitet 

icke är vinstdrivande organisationer som levererar tjänster i form av olika utbildningar, 

vilka är ogripbara till sin natur, måste universiteten ta hänsyn till särdrag som är 

utmärkande för deras aktiviteter när de arbetar med de olika perspektiven 

(Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011; Hladchenko, 2015). Oavsett hur 

uppmärksamheten fördelas mellan perspektiven, ska detta leda till utveckling av 

anställda, utbildning och forskning, samt förbättring av kvalité som krävs av alla 

intressenter. Beroende på hur bra ett universitet lyckas med detta, tilldelas det förtjänad 

publicitet. Ryktet sprids och universitetet intar sin position på marknaden. (Chen et al., 

2006; Hladchenko, 2015).  

 

Sammanfattningsvis, allt ovannämnt tyder på att en balanserad styrning ska innebära 

vissa karakteristiska drag. Styrningen ska vara strategisk och lämplig för 

prestationsmätning. För den balanserade styrningen är kommunikationen en viktig 

inkluderande del. 

 

Balanserad styrning är strategisk styrning 

Enligt Dorweiler och Yakhou (2005), uttrycks universitets mål i breda termer. Genom att 

tillämpa en balanserad styrning blir ansträngningen hos alla inblandade fokuserad och 

samordnad på vägen mot målen (Cullen et al., 2003; Thompson & Mathys, 2008). 

Användning av balanserade styrkort är fördelaktig när den regelbundna planeringen av 

en verksamhetsutveckling är baserad på insamlad finansiell och icke finansiell 

information. Planeringen sker utifrån organisationens faktiska fömåga att uppfylla målen. 

(Sayed, 2013). O’Neil Jr et al. (1999) betonar uppföljningsmöjligheten med balanserade 

styrkort, så kallat en diagnostiserande kontroll (Simons, 1995). Atkinson (2006) 

poängterar att just den interaktiva kontrollen (Simons, 1995) är av intresse. En del av den 

interaktiva kontrollen är återkoppling, som är en inbyggd process i balanserade styrkort. 

Således, att veta om organisationen är på rätt väg är avgörande för dess framgång. 

(Gautreau & Kleiner, 2001; Atkinson, 2006; Chavan, 2009; Khakbaz & Hajiheydari, 

2015). För den strategiska kontrollen (Atkinson, 2006) används finansiella och icke 

finansiella, interna och externa mått, vilka gäller på kort och lång sikt. (Kaplan & Norton, 

2000; Gautreau & Kleiner, 2001; Cullen et al., 2003; Zangoueinezhad & Moshabaki, 

2011). Allt detta gör organisationen transparent och det skapas en förståelse för vad som 

faktiskt driver verksamheten (LaChance, 2006). Balanserade styrkort är även lämpade 

som effektiva lärande-, utvecklings- samt motivationsverktyg för anställda (LaChance, 

2006), vilket är en del av värderingsbaserad och gränsskapande styrning (Simons, 1995). 

Sayed (2013) påpekar att det behövs välintegrerade informationssystem på universitetet 

för att balanserade styrkort ska fungera effektivt och vara ett underlag för beslutsfattande. 

 

Balanserad styrning är prestationsmätning 

Styrmått som på det bästa sättet presenterar faktorer vilka leder till förbättrad operationell, 

finansiell och studentprestation, ska väljas ut inom varje perspektiv. Vidare bestäms 

alternativ för benchmarking samt att det preciseras vilken prestation som ska mätas.  

(Karathanos, D., & Karathanos, P., 2005). Att välja relevanta styrmått är utmanande för 

en så pass komplex organisation som ett universitet där prestationen är svår att mäta 

(Lawrence & Sharma, 2002; Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011). 

 

Umashankar och Dutta (2007) poängterar att det i akademiska balanserade styrkort oftast 

används styrmått som är lätta att kvantifiera.  De flesta är anknutna till sådana aspekter 

som antal fakulteter/studenter, demografi; procent av studenter som klarar sig och 
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spridning på poängtal; rankning av program, percentil av poängtal; hur många som har 

avlagt sin examen; hur många som har fått anställning innan examen (i procent); 

undervisning/forskning/publikationer per fakultet; statistik gällande fysiska resurser 

(Umashankar & Dutta, 2007; Hladchenko, 2015). O’Neil Jr et al. (1999) nämner även att 

studenters prestation vid examinerande tillfälle och avhoppsstatistik är indikatorer på 

kvalité och produktivitet på universitet. Förutom dessa är det nödvändigt att utveckla 

styrmått gällande studenters, fakulteters och anställdas grad av tillfredsställelse med sitt 

universitet (Umashankar & Dutta, 2007). Det innebär att utöver kvantitativa styrmått 

behövs även kvalitativa mått för att ett universitet ska få rätt uppföljning av sin 

verksamhet (O’Neil Jr et al., 1999). Stewart och Carpenter-Hubin (2001) är skeptiska till 

att överhuvudtaget mäta universitets prestation med kvantitativa mått. 

 

Balanserad styrning är ett kommunikationsverktyg 

Genom att använda balanserade styrkort utvecklas och förbättras kommunikation mellan 

olika enheter i en organisation, vilket leder till högre prestation på universitetet 

(Umashankar & Dutta, 2007; Sayed, 2013). Balanserade styrkort uppmuntrar till 

deltagande på alla nivåer i en organisation. Dessa system är strategiska och longitudinella 

till sin natur. (Sayed, 2013). 

 

Strategiska kartor används för att visualisera, kommunicera ut och beskriva, på ett 

begripligt sätt, ett komplext samband mellan en organisations mål, mått, handlingskraften 

och målsättningar, som finns i det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 2000; 

Gautreau & Kleiner, 2001; Cullen et al., 2003; Kaplan & Norton, 2004; Lueg, 2015). Med 

andra ord, genom att använda strategiska kartor förklaras det hur organisationers mått är 

sammankopplade och hur strategier ska översättas i påtagliga och operationella termer 

(Kaplan & Norton, 2000; Khakbaz & Hajiheydari, 2015). Detta förväntas leda till att 

gapet mellan strategiformulering och implementering reduceras då anställda får en bättre 

förståelse för den balanserade styrningen. Anställdas motivation och ansträngning ökar 

samtidigt som motståndet för att driva utvecklingen framåt minskar. Det mest effektiva 

sättet att utforma strategiska kartor är ”top-down”. (Kaplan & Norton, 2000; Lueg, 2015). 

 

Avslutningsvis, universitet strävar efter att bli attraktiva hos och rekrytera de mest 

talangfulla studenterna och anställda. Samtidigt är det högt prioriterat av universitet att 

skapa lojalitet hos dessa i syfte att uppnå sina mål. I den akademiska världen är mänskliga 

resurser de mest kritiska framgångsfaktorerna. (Umashankar & Dutta, 2007). Nuförtiden 

uppmärksammas kvalité på universiteten i en större omfattning. Bland de mest 

förekommande kvalitéerna finns, exempelvis, utbildningskvalité, kvalité på service som 

erbjuds av administrativa enheter, kvalité på processtyrning på universitet, kvalité och 

möjlighet till realtidsbedömning, kvalité på ökad effektivitet och högre tillfredsställelse 

bland universitets intressenter. (Chen et al., 2006). Akademiska balanserade styrkort kan 

fånga upp de ovannämnda variablerna, vilket gör dessa system lämpliga för att fungera 

som grund för Total Quality Management (TQM) på universitet. Nuförtiden satsar 

universitet mycket resurser på TQM, vilket är ett verktyg för kontinuerlig förbättring av 

kvalité på alla processer och aktiviteter i en organisation som leder till utveckling av dess 

prestationsförmåga. På det viset hanterar universitet den föränderliga och 

konkurrenskraftiga omgivningen både lokalt och internationellt. (Lawrence & Sharma, 

2002; Hoque, 2003; Hladchenko, 2015). 
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2.7 Kritik mot tillämpning av balanserade styrkort på universitet 
 

Bland nackdelar med balanserade styrkort finns subjektiva mått (Sayed, 2013; Khakbaz 

& Hajiheydari, 2015). Det är utmanande med att ta fram relevanta mått (Karathanos, D., 

& Karathanos, P., 2005), samt att fånga sådana koncept som kvalité och intressenters 

tillfredsställelse (Sayed, 2013). Karathanos, D. och Karathanos, P. (2005) poängterar att 

det råder bristande förståelse för vikten av respektive processer inom en organisation. 

Följandevis, kan det ske en icke effektiv styrning på den operationella nivån (ibid). 

Förutom det, eftersom att ett styrsystem är komplext, finns det oklarheter med hur alla 

delar i ett balanserat styrkort relateras till varandra (Thompson & Mathys, 2008; Khakbaz 

& Hajiheydari, 2015). Det kan uppstå ett behov av att skapa ytterligare förståelse för hur 

en organisations strategier kopplas till det balanserade styrkortet och till processerna inom 

organisationen (Karathanos, D., & Karathanos, P., 2005; Khakbaz & Hajiheydari, 2015). 

Detta har till viss del fått en lösning i form av strategiska kartor (Kaplan & Norton, 2004), 

dock inte helt (Khakbaz & Hajiheydari, 2015).  

 

Det finns en viss kritik bland annat om att systemet inte är helt kapabelt att signalera om 

tidsförskjutningar. Signalerna kommer först i återkopplingen. Systemet anger inte heller 

någon förklaring till vad detta innebär för en organisation. (Khakbaz & Hajiheydari, 

2015). Slutligen, kan balanserade styrkort leda till att det blir överflöde av insamlad 

information (Ling Sim & Chye Koh, 2001). 

 

Sayed (2013) ifrågasätter användbarheten av det strategiska styrsystemet på icke 

vinstdrivande organisationer. Sådana organisationer som universitet agerar i och kommer 

i kontakt med flera mångtydiga, komplexa och unika omgivningar. Det visade sig att 

balanserade styrkort inte är fullständigt lämpade för att bemötta komplexiteten på flera 

nivåer. (ibid). 

 

2.8 Studiens teoretiska modell gällande balanserad styrning 
 

Förkunskaper om balanserad styrning på en övergripande nivå inhämtas från den 

traditionella styrningen med balanserade styrkort, samt styrning, specifikt anpassad för 

akademin - det akademiska balanserade styrkortet. Eftersom att alla universitet har sina 

utmärkande drag, möjligheter och begränsningar efter vilka de utformar sin styrning, 

anser vi det vara olämpligt att fullständigt tillämpa den tidigare forskningen från 

universitet i andra länder på vårt fall. Vi utgår från det traditionella balanserade styrkortet 

och har all annan forskning som exempel i åtanke vid studien på LTU. Syftet med detta 

är att lyfta fram de speciella egenskaperna som kännetecknar balanserad styrning på LTU. 

 

Balanserad styrning på LTU undersöks som ett PMS för strategisk styrning, 

prestationsmätning, samt som ett kommunikationsverktyg, precis som teorin tyder. Vi 

fokuserar oss på kundperspektivet (Kaplan & Norton, 2000), där studenter är de största 

intressenterna, följd av arbetsgivare, regeringen och samhället. I det perspektivet 

identifieras universitetets mål, styrmått, målsättningar och handlingar gällande 

studentgenomströmning och studieavhopp. Vår egen undersökning om studieavhopp 

presenterar bakomliggande faktorer till studieavhoppsbeslut. Förståelsen för dessa 

förväntas leda till bättre uppfattning om framtagning och utveckling av styrning vid LTU. 
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3. METOD 
Kapitlet inleds med en argumentation för val av ämne. Vidare beskrivs angreppssättet för 

att senare redogöra tillvägagångssättet vid framtagande och analys av fenomenet. 

 

3.1  Val av ämne 
 

Ämnet valdes efter att ett ömsesidigt intresse för fenomenet hade iakttagits mellan oss 

och LTU. Universitetsledningen behövde få veta vilka faktorer som hade påverkat 

studenters avhoppsbeslut under första året på universitetet. Det var för att kunna styra mot 

minskad andel studieavhopp och öka genomströmningen. Från tidigare visste vi att LTU 

är en hierarkisk organisation som tillämpar flexibel styrning, vilket är motsatsen till de 

teoretiska kunskaperna inhämtade under våra studieår. Eftersom att flera av våra 

klasskamrater hade hoppat av och en av oss, författarna, hade funderat på att göra ett 

studieavhopp, hade vi en inblick i komplexiteten av beslutsprocessen inför ett 

studieavhopp. Allt detta ledde till att funderingar kring hur universitet styr mot minskat 

andel avhopp och ökad genomströmning väcktes hos oss. 

 

3.2 Fallforskning 

 

Tidigare forskning inom problemområdet visade att studieavhopp och åtgärder för att 

motverka dessa berodde på universitetets karaktärsdrag (Willcoxson, Cotter, & Joy, 

2011). Både av resursskäl, den tidsmässiga begränsningen för examensarbetet, samt 

behovet att samla in tillräckligt med information, genomfördes undersökningen endast på 

ett universitet. Fallet blev LTU. Valet grundades i att vi redan från början besatt mer 

information om universitetet. Det ömsesidiga intresset samt som följd tillgängligheten till 

informationen styrkte valet av fallet. Fallforskning genomförs när det är det specifika 

fallet och dess natur samt komplexitet som är av intresse (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3 Metodangreppssätt 
 

Problemet i studien angreps med en abduktiv ansats eftersom att andra forskningsansatser 

upplevdes som ensidiga, för att kunna studera det valda problemområdet och dess 

komplexitet. Genom att tillämpa abduktion, som innefattar både induktion och deduktion 

(Patel & Davidson, 2003), kunde vi dra fördelar från båda. Den abduktiva 

forskningsprocessen började med att vi fick veta om problemet från LTU. För att finna 

mer kunskap samlades det in empirin om faktorer som bidrog till studieavhopp, vilket är 

induktion. Samtidigt bearbetades teorin inom problemområdet. Empirin och teorin 

jämfördes med varandra, vilket stämmer in på deduktion. I nästa steg skedde 

empiriinsamling och teoribearbetning om balanserad styrning, medan resultat från 

undersökningen om studieavhopp fanns i åtanke. Vi hade ett öppet förhållningssätt till 

den genererade kunskapen eftersom att teorin endast kunde appliceras till viss del på det 

unika fallet. Teorin utgjorde en grund för vår uppfattning av problemet. I enlighet med 

Larsson et al. (2005), stämmer allt ovannämnt in på den abduktiva ansatsen. 

 

De enskilda aktörernas syn på avhoppsfaktorer gynnade förståelsen för beslutsprocessen 

om studieavhopp. De andra aktörernas perspektiv var av betydelse för att få insikt i 

styrningsproblematiken. Genom att använda sig av ett aktörssynsätt belystes studiens 

problemställning ur flera olika synvinklar. Arbnor och Bjerke (1994) åsyftar att 

aktörssynsättet bygger på att förstå helheten utifrån egenskaper som anges av de enskilda 

aktörerna. Enligt aktörssynsättet, finns det inte en objektiv verklighet. Uppfattningen om 

verkligheten varierar beroende på det sociala samspelet mellan olika aktörer. De som 
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tycker likadant utgör en grupp. Ifall fler ansluter sig till en grupp, tror individer mer på 

att det är den objektiva verkligheten som de möter. (ibid). 

 

Användning av den kvalitativa metoden möjliggjorde undersökning av fenomenet inifrån. 

Vi samlade in varierad och utvecklad förstahandsinformation om det, för att kunna 

uppfylla studiens syfte. Holme och Solvang (1997) menar att den kvalitativa metoden har 

sin styrka i att ge en helhetsbild som ökar förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Förståelsen uppnås genom tolkning (Bryman & Bell,  2013), där både 

forskare och aktörer är inblandade och påverkar varandra (Holme & Solvang, 1997). 

Vidare poängterar Holme och Solvang (1997) att denna process ligger till grund för en 

kunskapstillväxt för både deltagande parter och samhället.  

 

Kvalitativa studier kännetecknas av flexibilitet när det gäller användning av nyfunna 

erfarenheter vid senare tillfällen. Flexibiliteten råder även under genomförandet av 

undersökningen, närmare bestämt när och hur kontakten med aktörerna sker, vilka frågor 

som ställs och i vilken ordning. (Holme & Solvang, 1997). 

 

Allt ovannämnt tydde på att studien bedrevs med två vetenskapliga förhållningssätt, den 

empirinära fenomenografin och hermeneutik. Avsikten med att använda oss av dessa var 

att betona det unika i varje tolkning och uppfattning och presentera en mångfald av dessa, 

istället för att generera en teori. Fokusen med den empirinära fenomenografin låg på 

aktörernas uppfattningar av fenomenet som ledde till resonemang och agerande, samt 

skapade en verklighet. Fenomenografin var inte tillräcklig för studien eftersom att den 

inte tog hänsyn till vår förförståelse, tankar, intryck, kunskaper och känslor, vilka var en 

tillgång i undersökningsprocessen. Samtidigt gav den fenomenografiska analysen en 

översiktlig beskrivning av fenomenet utan ett tillfredsställande djup. Därför växlade vi 

till hermeneutik som kompletterade studien. Vi stannade i den hermeneutiska spiralen när 

vi arbetade med att skapa förståelse för fenomenet genom att bearbeta text med aktörernas 

uppfattningar, ta fram resultat, komma fram till en ny text, ny tolkning, ny kvalitativ 

förståelse, med vidare fortsättning. Allt detta gjordes för att få helheten att växa och 

utvecklas, där denna var mer än summan av dess delar. Enligt Patel och Davidson (2003), 

framgår abduktionen i hermeneutiken när en forskare växlar mellan en helhet och delarna, 

samt mellan olika synvinklar och tolkningar.  
 

3.4  Insamling av information 
 

Både sekundär- och primärinformation (Hox & Boeije, 2005) användes i studien. Nedan 

följer en beskrivning av tillvägagångssättet vid insamling av informationen. 

 

Sekundärinformation 

Tidigare studier om studieavhopp från universitet och om balanserad styrning på 

universitet efterforskades med hjälp av det nationella bibliotekssystemet LIBRIS samt 

databaser Emerald E-journals, Google Scholar och Web of Science. Söktermer var: 

”university drop out”, ”student retention”, “balanced scorecard university”, “balanced 

scorecard public sector”, “non-financial performance measures”, “balanced scorecard in 

higher education”, “balanserat styrkort universitet”, “balanserat styrkort högskola”, 

“balanserad styrning”. När de tidigare studierna undersöktes lades det märke till de 

relaterade och rekommenderade vetenskapliga artiklarna, förutom de som angavs i första 

sökningen. Referenssökning användes för att hitta fler studier inom problemområdet. 

 

Internt samlat material tillhandahölls från LTU, bland annat: 

 en avhoppsstatistik 2014 från LADOK; 
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 verksamhetsberättelserna från 2011-2012 och 2013-2014; 

 en rapport om strategiska styrmått för 2013-2020 från 2015; 

 universitetets strategiska karta; 

 och en rapport om studentgenomströmning 2016. 

 

I den sistnämnda rapporten redogjordes faktorer som bidrog till studenternas 

studieavhopp enligt universitetspersonal som arbetade med studentgenomströmningen i 

olika omfattning vid LTU. De som intervjuades var huvudutbildningsledare för alla sex 

institutioner, tillförordnande chef Studenttorget, chef Career Center, chef Studenthälsan, 

chef Högskolepedagogiskt centrum, chef Studievägledningen, chef 

Universitetsbiblioteket/LRC, avgående och påträdande ordförande i Teknologkåren, 

respektive dekan (ordförande) i tekniska och filosofiska fakultetsnämnden, allmän 

studievägledare (projektledare) Kompassen, respektive anställd på Studentrekryteringen 

och Studenttorget (information och system), samt anställda som arbetar med LADOK och 

möjligheten till datauttag. Totalt genomfördes 16 djupintervjuer, samt fem mailintervjuer 

i form av ett frågeformulär. Rapporten var intressant för studien för att få ett annat 

perspektiv på problemet. Förutom avhoppsorsakerna diskuterades 

förbättringsmöjligheter i som förväntades leda till en ökad genomströmning.  

 

Den interna rådatan om avbrutna studier på grundnivå under första året vid LTU erhölls 

från LADOK. Enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid 

universitet, ska varje lärosäte erhålla och lagra information om sina studenter och deras 

studieutveckling. LADOK är ett förkortningsnamn till ett sådant datasystem med ett 

studentregister. Datasystemet ägs av svenska universitet och används för insamling, 

lagring, samt rapportering av studierelaterad information, nämligen studerandes 

personuppgifter, antagningar och registreringar samt akademiska resultat. Den personliga 

informationen är öppen för respektive studerande och den administrativa enheten vid det 

ifrågakommande lärosätet. (LADOK, 2016). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i 

Personuppgiftslagen (1998:204). 

 

Bland personuppgifterna finns namn, efternamn, kön, programantagning, 

undervisningsform, registrering på fristående kurser, anledning till avbrott, datum för 

avbrott, uppehållsperiod, anledning till uppehåll, registrerade och avklarade poäng, samt 

postnummer och ort. För vissa studenter i vårt fall var inte all information tillgänglig, 

exempelvis, avbrottsorsaken. De som hade angett orsaken till ett studieavbrott, fick en 

bokstav från A till F. Dessa innebar i respektive ordning: byte av program inom LTU, 

byte till annat lärosäte, personliga skäl (exempelvis, föräldraledighet, sjukdom), 

studierelaterade skäl (exempelvis, icke motiverad, inget fortsatt studiemedel), fått arbete, 

övrigt. Orsakerna användes inte i studien för att de inte var tillräckligt utvecklade för 

vidare analys. Istället valde vi att inkludera dessa personer i rampopulationen. Förutom 

detta, fanns även en sammanstallning av statistiken för 2011-2014 med utgångspunkt i 

avklarade poäng. Det totala antalet studenter antagna både under hösttermin och 

vårtermin och relationen i procent kunde utläsas i Excel-dokumentet. Telefonnummer till 

studenterna fick vi i efterhand, när urvalet hade gjorts. 

 

Dessa uppgifter ligger till grund för planering samt uppföljning av studieverksamheten 

på varje lärosäte. Andra universitet och sådana institutioner såsom Centrala 

studiestödsnämnden (CSN), Utbildningsdepartementet och Statistiska centralbyrån 

(SCB) behöver begära om tillgång till informationen från universitetets datasystem. De 

lagrade uppgifterna påverkar studerandes rätt till studiebidrag. Lärosätets statliga 

utbildningsanslag beror på antal inrapporterade registreringar från helårsstudenter samt 
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deras akademiska meriter. Informationen används även för utbildningsstatistik och vid 

olika slags nationella jämförelser mellan universitet. (LADOK, 2016). 

 

Primärinformation 

Semistrukturerade intervjuer med 40 studenter som lämnade LTU under sitt första år 

(2014) genomfördes under vecka åtta i ett arbetsrum på LTU. Båda intervjuarna deltog i 

processen. Den ena genomförde intervjun, den andre förde anteckningar samt föreslog 

kompletterande frågor till dem som ställdes av den första intervjuaren. Följdfrågor som 

ställdes av intervjuarna, se bilaga 2, baserades på resultat som visades i tidigare forskning.  

 

Intervjuerna varade mellan tre och sexton minuter. Bortfallet med obesvarade samtal 

räknades som definitivt efter tre försök att nå personen under olika dagar vid olika 

tidpunkter. Vi märkte att svarsfrekvensen var högre mellan klockan 15.00 och 18.00 på 

vardagar. På helgdagar genomfördes inga intervjuer. Förutom bortfall med obesvarade 

samtal visade det sig att vissa respondenter inte hade hoppat av studierna på LTU. Istället 

hade de tagit examen eller ett studieuppehåll och planerat återvända till 

universitetsstudierna. Dessa personer räknades inte med i de 40 intervjuerna. Det kom 

även fram att i rådatan från LADOK inkluderades studenter som kom in på utbildning på 

avancerad nivå och inte hade slutfört denna. Studien omfattade inte dessa studenter i 

enlighet med definition av avhoppare. 

 

Som avhoppare definierade vi en person som hade blivit antagen till en utbildning på 

grundnivå och som aktivt påbörjat denna genom att registrera sig och delta på minst en 

kurs vid studiestarten. Vidare lämnade personen sina studier genom att avregistrera sig 

från sin utbildning eller att inte registrera sig för termin tre. Som avhoppare räknades inte 

de som hade tagit ett studieuppehåll och återkommit eller planerade att återkomma till 

studierna. Inte heller de som hade genomfört sin utbildning och tagit examen var 

avhoppare i studien. 

 

Urvalsprocessen inför telefonintervjuer om studieavhopp 

Den kvantitativa rådatan från LADOK användes i urvalsprocessen inför 

telefonintervjuerna. Enligt rådatan fanns det totalt 678 studenter som påbörjade sin 

utbildning under hösttermin 2014, samt 90 studenter – under vårtermin 2014, och avbröt 

den innan studieåret var slut. Att genomföra intervjuer med alla dem skulle vara kostsamt 

och utanför studiens tidsramar. Av ovannämnda skäl valdes endast studenterna antagna 

hösttermin 2014. Att inte sammanblanda höst- och vår antagning ledde till en jämförelse 

mellan aktörer med samma studierelaterade förutsättningar. De som började på 

vårterminen hade ett förändrat upplägg på sitt program. Utöver detta bearbetades och 

sammanställdes informationen tillgänglig i LADOK för att göra ett representativt urval.  

 

Det visade sig att inte alla studenter antagna hösttermin 2014 var aktuella att ta i beaktning 

för studien. Vissa studenter eliminerades från det statistiska underlaget innan 

intervjusubjekt randomiserades fram. Urvalet skedde i flera steg. Anledningen till att 

eliminera potentiella undersökningssubjekt var att dessa inte kunde kategoriseras som 

avhoppare. Följande studenter blev eliminerade direkt: 

 Studenter som bytte till ett annat program vid LTU. 

 Studenter som tog examen år 2014.  

 Studenter som tog ett studieuppehåll och rapporterade om att de var tillbaka till 

studierna innan rådatan blev bearbetad och sammanställd. 

 Studenter som hade noll registrerade högskolepoäng vid utgången av studieåret, 

vilket innebar att de inte registrerade sig på någon av kurserna och inte deltog i 

undervisningen, det vill säga att de hade inte aktivt påbörjat sin utbildning. 
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Distansstudenter och studenter som hade genomgått internetbaserad undervisning 

exkluderades innan intervjusubjekten slumpmässigt valdes fram. Anledningen till detta 

var att dessa undervisningsformer skiljs från undervisningen på campus enligt en rad 

faktorer, vilket leder till andra avhoppsmotiv. Utbildning på distans kräver ett annat 

engagemang, samt erbjuder annorlunda studiemöjligheter. Varför denna kategori av 

studenter vid LTU hoppar av kan undersökas i fortsatt forskning, se avsnitt Reflektioner. 

 

När alla ovannämnda kategorier av studenter hade blivit bortsorterade, återstod 287 

personer som föll under studiens definition av avhoppare. Av dessa hade 40 studenter 

randomiserats ut för telefonintervjuer. Detta skedde genom att ringa studenter i den 

slumpmässiga följden tills 40 intervjuer hade genomförts. Antalet intervjuer bestämdes 

till 40 för att en undersökning av 14% ur rampopulationen var möjlig att genomföra 

tidsmässigt och effektivt i syfte att identifiera flera möjliga avhoppsfaktorer.  

 

6% av 120 som vi hade ringt innan vi fick 40 intervjuer hade ett personnummer som tydde 

på att personen inte var från Sverige. Kontaktuppgifter till dessa saknades, vilket gjorde 

det omöjligt att nå dem. Förutom personer som inte hade ett svenskt personnummer, fanns 

det ett fåtal som inte hade registrerat sitt telefonnummer vid inskrivning på universitetet. 

Både studenter med ett speciellt personnummer och avhoppare som inte angett sitt 

telefonnummer utgjorde bortfall i studien. De som saknade ett registrerat telefonnummer 

i LADOK-systemet, var folkbokförda i Sverige. 

 

Senare genomfördes semistrukturerade intervjuer med anställda som förväntades att 

använda den balanserade styrningen i sitt yrke dagligen, se tabell 3.1. Den första intervjun 

hölls med en verksamhetskontroller och en ekonom. De gav oss en inblick i hur 

organisationen styrs på en övergripande nivå. I syfte att förstå ifall vi har uppfattat 

organisationsstrukturen och styrningen rätt, kontaktade vi en analytiker som, innan oss, 

gjorde en studie om studieavhopp och genomströmning vid LTU 2016. Både 

verksamhetskontrollern och analytikern hänvisade oss till en kvalitetssamordnare, där vi 

fick ta del av styrdokument och modeller. Dessa gav oss bättre förståelse för universitetets 

sätt att arbeta med balanserad styrning, mest för att öka studentgenomströmningen. Efter 

analytikern har vi en intervju med en handläggare. Under intervjun diskuterades LTUs 

nuvarande styrmått och vad dessa innebar för universitetet. Eftersom vi sökte efter mer 

information gällande styrning närmare studenter, avslutade vi empiriinsamlingen hos en 

huvudutbildningsledare för en av LTUs sex institutioner. Utbildningsledaren berättade 

hur styrningen omvandlas i praktiken och ger resultat på LTU.  

 

Intervjusubjekt Titel Datum för intervju  

(längd på intervju) 

Margareta Aidanpää 

 

Verksamhetskontroller 21 april 2016 (ca 50 minuter) 

Jonas Wikström Ekonom 21 april 2016 (ca 50 minuter) 

 

Camilla Lindmark  

 

Kvalitetssamordnare 25 april 2016 (svarat via mail) 

Lisa Ek Analytiker 26 april 2016 (ca 50 minuter) 

 

Ann-Britt Almqvist 

 

Handläggare 4 maj 2016 (ca 60 minuter) 

Bo Jonsson Huvudutbildningsledare 10 maj 2016 (ca 50 minuter) 
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Urvalsprocessen inför intervjuer om balanserad styrning 

Intervjupersonerna rekommenderades av kvalitetssamordnaren. Bedömningen om deras 

relevans för studien gjordes utifrån arbetsuppgifterna. En controller och en ekonom 

valdes för intervjun om övergripande balanserad styrning på LTU. Sedan intervjuades en 

analytiker som var insatt i arbetet med studentgenomströmning och hade en helhetsbild 

över hur hela organisationen var verksam i syfte att uppnå målen. Av denne 

rekommenderades vi att ta kontakt med en handläggare, som utformade styrmåtten. 

Senare fördes en intervju med en utbildningsledare på institutionen ekonomi, teknik och 

samhälle för att komma fram till hur styrningen för att motverka studieavhopp bedrevs på 

den operationella nivån. Kvalitetssamordnaren besvarade intervjufrågorna skriftligt, och 

var vår kontaktperson vid LTU. 

 

Intervjuer både med avhoppare 2014 och anställda inblandade i universitetsstyrning mot 

ökad genomströmning antecknades och spelades in efter personernas godkännande. 

Möjligheten till att spela upp materialet uppskattades av oss vid sammanställning och 

analys av den framtagna informationen. Intervjumallen som användes vid 

intervjutillfällena, se bilaga 2 och 4, utformades efter studiens teoretiska referensram i 

syftet att skapa ett tydligt tillvägagångssätt för analysen. Kompletterande frågor uppkom 

både under intervjuerna och efter. Innan intervjuerna skedde, hade vi granskat tillgänglig 

information om studieavhopp och universitetsstyrning för att kunna föra en utvecklad 

diskussion med respondenterna och skaffa oss en djupare förståelse för fenomenet. 

 

3.5  Analys av information 
 

Innan analysen transkriberades alla intervjuer för att underlätta navigationen mellan olika 

perspektiv. Vi använde oss av meningskategorisering och meningstolkning, när vi 

analyserade den empiriska informationen. Larsson et al. (2005) menar att syftet med 

meningskategorisering är att reducera informationsmängden till det viktigaste. För oss 

var den slutliga resultatbilden av intresse. Meningstolkning innebär att förstå meningen 

med de uttalanden som har erhållits (ibid). Användning av meningstolkning bidrog till 

fördjupad förståelse för fenomenet i studien. 

 

Information om studieavhopp 

Information från 40 telefonintervjuer hade genomgått den fenomenografiska analysen i 

fyra steg. Vi läste igenom alla intervjuer och bildade en helhetsuppfattning om fenomenet. 

Sedan valde vi ut 126 utsagor om avhoppsorsaker, se bilaga 4. Dessa sammanställdes i 

figur 4.1. Det andra steget var att uppmärksamma likheter och skillnader i svaren. Detta 

ledde till att vi kunde kategorisera utsagorna i 17 så kallade beskrivningskategorier, för 

att sedan studera hur de förhåller sig till varandra i de sex identifierade kategorisystemen. 

Systemen av kategorier utgjorde undersökningens utfallsrum, med andra ord ett resultat 

av analysen. Sheḳedi (2005) benämner denna analysmetod som andraklass analys. Van 

Maanen (1979) poängterar att när förstahandsinformation är omfattande och icke 

sammankopplad, blir det till fördel att kategorisera denna i beskrivningskategorier. På så 

sätt upptäcks specifika mönster, vilka analyseras sedan (ibid). Dessa 

beskrivningskategorier utformade vi efter ett tankemönster som vi hade uppmärksammat 

i Tintos och Ozga och Sukhnandans modeller om beslutsprocessen innan ett 

studieavhopp. Nämligen, var det att studieavhopp berodde på akademiska, sociala och 

externa faktorer. 

 

I studien undersöktes problemet ur flera synvinklar, därför gjordes även en analys av det 

internt samlade materialet som innehöll avhoppsfaktorer vilka identifierades av 

universitetspersonalen. Först granskade vi denna sekundärinformation. 
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Avhoppsfaktorerna fanns redan uppräknade i rapporten, vilket gjorde det omöjligt att 

analysera dessa djupare än de var uttryckta. Däremot kunde vi dra en parallell mellan våra 

kategorisystem och hur avhoppsorsakerna sammanfattades av universitetspersonalen. 

Sammanfattningen gjordes med Tintos samt Hackman och Tabers forskning om 

studieavhopp som teoretisk referensram. Detta innebär att det fanns både likheter och 

skillnader mellan vår och LTUs kategorisering. 

 

Information om balanserad styrning 

Analysen skedde med universitetets mål 2020, samt strategier, i åtanke. Efter att vi hade 

intervjuat avhopparna, som är ”kunderna”, intervjuade vi relevanta anställda vid LTU för 

att skapa en uppfattning om hur den övergripande styrningen mot målen skedde. Vidare 

rörde vi oss till styrning på lägre nivåer som var riktad konkret mot studieavhopp. Vi 

undersökte hur den balanserade styrningen användes för att uppnå målen, vilka processer 

som skedde för att minska den negativa tendensen med studieavhopp och öka 

genomströmningen, samt vilken information förfogades när styrningen utformades. Allt 

detta skulle bilda en helhet. Analysmodellen för balanserad styrning baserades på den 

teoretiska referensramen som hade framtagits i studien. Jämförelsen med teorin var 

tillämpad till viss del, hänsyn hade tagits till skillnader mellan utbildningssystem i 

Sverige och andra länder. Målet med analysen var att finna hur universitetet styrde. 

 

3.6  Metodproblem 

 

En nyanserad beskrivning av fenomenet samt en balans mellan respondenternas syn och 

våra egna uppfattningar eftersträvades i texten. I figur 4.1 redogörs de kategoriserade 

avhoppsfaktorerna, och i bilaga 4 finns dessa men i en icke bearbetad form. Det vill säga 

de presenteras så som respondenterna har beskrivit sina anledningar till studieavhopp. 

Användning av citat i studien ledde till att läsaren kunde se hur vi tolkade respondenternas 

ord. Sedan, i analysen, fanns våra egna tankar kring undersökningens resultat. På så sätt 

hade läsaren en möjlighet att bedöma studiens trovärdighet själv.  

 

Studiens trovärdighet stärktes genom att tillämpa triangulering, vilket innebär bland annat 

att fler källor för informationsinsamling används (Patel & Davidson, 2003; Larsson et al., 

2005), samt deltagarvalidering, vilket är en förmedlingsprocess av resultat till de som var 

inblandade i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). I studien redogjordes 

avhoppsfaktorer från olika perspektiv, enligt själva avhopparna och representanter av 

universitetspersonal som arbetade med genomströmning i olika grad. Tidigare studier om 

studieavhopp varierade gällande land, tid och särskilda egenskaper för varje fall. Vi var 

väl  medvetna  om  att  länderna  skiljer  sig  åt  vad  gäller utbildningssystem,  ekonomi  

och  sociala  strukturer,  dock bedömde vi att litteraturen, vi hade använt oss av, var 

relevant för studien ändå. Den hjälpte oss att skapa en uppfattning av fenomenet. 

 

Allt ovannämnt var viktigt för att fånga variationen. Styrningsproblematiken undersöktes 

i en kontinuerlig kommunikation med kvalitetssamordnaren på LTU. Förutom att 

undersökningsprocessen och informationen diskuterades med kvalitetssamordnaren, 

granskades dessa regelbundet även av handledaren och opponenterna. 

Undersökartriangulering, när två undersökare deltog i informationsinsamlingen samt 

analysen, gav möjligheten att pröva varandras tolkningar (Larsson et al., 2005). 

Transparens av undersökningsprocessen uppnåddes genom en tydlig redogörelse för varje 

del av studien. Studien blev en offentlig handling, vilket innebär att alla intressenter kan 

ta del av den. 
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De specifika problemen med intervjuerna var förknippade med genomförandet via 

telefon. Den önskvärda närheten begränsades, samt att undersökningens djup påverkades, 

när det var omöjligt att iaktta respondenternas reaktioner och känslor. De första 

semistrukturerade telefonintervjuerna med före detta studenter på LTU bidrog inte med 

samma mängd kunskap som de senare. Det tydde inte på mindre intresse för de första 

aktörerna. Istället påvisade det att en lärande process och en utveckling skedde för oss. 

Vi var medvetna om att det skulle försvåra jämförelse svaren emellan. Dock, uppnådde 

vi målet med variationen och fördjupad förståelse med den växande kunskapen. Valet av 

det semistrukturerade intervjuformatet ledde till att vi fick utförliga och personliga svar. 

Det eftersträvades utvecklade svar för att kunna komma åt problemområdet. 

 

Förutom detta, var vi medvetna om att avhoppare inte var förberedda när de besvarade 

våra frågor, vilket hade sina fördelar och nackdelar. Den spontana situationen de upplevde 

ledde till att vi fick höra de första som kom upp i hjärnan och mest troligt de riktiga och 

ärliga anledningarna till studieavhopp. Samtidigt kunde denna spontanitet ha en motsatt 

effekt och leda till ofullständiga och även missvisande anledningar. Detta problem 

angreps genom att formulera om frågorna eller ställa följdfrågor för att kunna korrigera 

samt styrka den redan inhämtade informationen från respondenten. 

 

En vänlig empatisk stämning under telefonintervjuerna eftersträvades. Våra 

studenterfarenheter och förståelse för komplexiteten med studieavhoppsprocessen bidrog 

till att respondenterna vågade berätta om sina avhoppsorsaker. Vi upplevde att samtal 

med avhoppare skedde på samma nivå, vilket innebar att vi hade förståelse för varandra. 

De inspelade samt transkriberade intervjuerna med avhoppare fanns tillgängliga endast 

för oss och granskades under flera tillfällen i syfte att försäkra rätt uppfattning av 

respondenternas svar. Både vid telefonintervjutillfällena och uppspelningen fanns båda 

intervjuarna med och registrerade informationen. Transkriberingen skedde av en 

intervjuare i effektiviseringssyftet. Bortfallet med obesvarade samtal och svårigheter med 

att hitta telefonnummer till avhoppare var ytterligare en nackdel med att genomföra 

telefonintervjuer. 

 

För att säkerställa att information som hade angivits av universitetspersonalen uppfattades 

korrekt, skickades empirin om styrning på universitetet ut till respondenterna. Alla 

felaktiga uppgifter korrigerades, samtidigt godkändes citaten. 

 

När en kvalitativ fallstudie genomförs, uppstår det en fråga om dess generaliserbarhet. 

Enligt Patel och Davidson (2003), kan en empirisk generalisering göras för liknande 

situationer och kontexter, dock ska de unika egenskaperna för varje fall finnas i åtanke. 

Larsson et al. (2005) påstår att möjligheten till den kvantitativa generaliseringen inom en 

kvalitativ forskning är begränsad, eftersom att studien genomförs på ett relativt litet och 

syftesbestämt urval. Med generalisering menas att samspelsmönster mellan olika 

undersökningsdelar upptäcks. Istället för generalisering rekommenderar de begreppet 

extrapolering för att benämna möjligheten till att tillämpa kunskaperna framtagna ur den 

kvalitativa studien i liknande förhållanden. Med extrapolering menas personliga 

yttranden som är logiska, analytiska och problemorienterade i sin grund. (ibid). För vår 

studie med ett relativt litet urval kan extrapolering vara relevant, då resultaten av 

undersökningen kan appliceras på liknande fall, exempelvis andra universitet i Sverige. 

Gällande undersökningsmetoden, ansågs en analog tillämpning vara möjlig. Tidigare 

studier har visat att vissa slutsatser var likadana, även om undersökningen hade 

genomförts på olika lärosäten i diverse länder. 
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3.7  Etiskt förhållningssätt 
 

Holme och Solvang (1997) ser etikens uppgift inom samhällsvetenskapen med två led. 

Den första är att visa ett tydligt förhållande mellan ”är” och ”bör” när det gäller 

samhälleliga företeelser. Kritisk granskning av dessa begrepp var nödvändig i studien, 

dock upplevdes det som utmanande för oss. Gränsen mellan ”är” och ”bör” var oftast 

otydlig och berodde på vår och respondentens subjektiva bedömning under intervjuerna. 

Även tankesättet att fler studenter borde stanna vid LTU ifrågasattes, då det var icke 

samhällseffektivt. Bevisligen var ett studieavhopp en förlust för universitetet, dock från 

individens perspektiv kunde det var en lösning som ledde till en större framgång. Det 

tydde på att alla inblandade hade sina värderingar gällande ”är” och ”bör” riktade mot 

fenomenet, dessa berodde på personernas bakgrund och erfarenheter. 

 

Den andra uppgiften är att etiken ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till att pröva 

genomförandet av forskningsprocessen. Under forskningsprocessen ställdes vi inför en 

rad olika valsituationer där en etisk handling var att föredra före intresset att hitta 

sanningen om fenomenet. Med tanke på möjligheter till närhet och undersökning inifrån 

som den kvalitativa metoden och aktörssynsättet gav oss, lade vi fokus på personernas 

skydd och integritet under genomförandet av forskningsprocessen. Exempelvis, i fallet 

när en person inte ville eller inte var förmögen i mån av sitt mentala tillstånd att besvara 

frågorna så utförligt som det krävdes i studien, valde vi att respektera dennes 

begränsningar istället för att fortsätta genomförandet av undersökningen på samma djup. 

Vi kontaktade respondenterna vid LTU ett flertal gånger för att säkerställa att deras ord 

stämmer med de redovisade, samt för att få deras godkännande om icke anonymitet. 

 

All personlig information behandlades konfidentiellt, ingen utomstående hade tillgång till 

den. Informationen om undersökningens syfte och utformning presenterades för 

individerna innan undersökningen påbörjades. Personernas val att medverka eller inte i 

undersökningen respekterades. Undersökningen lades upp på ett sådant sätt som inte 

skulle medföra någon personlig skada för aktörerna eller andra individer. 
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4. EMPIRI 
Den valda organisationen, LTU, presenteras kortfattat först i detta kapitel. Sedan 

redovisas den insamlade empirin om avhoppsfaktorer från före detta studenter vid LTU 

samt anställda som arbetar med genomströmning i olika grad. Efter det kommer empirin 

om balanserad styrning på universitetet, nämligen hur LTU styr sin verksamhet för att 

motverka studieavhopp och öka genomströmningen. 

 

4.1 Luleå tekniska universitet 
 

LTU är ett av 16 universitet i Sverige (Studeravidare, 2016). Det etablerades 1971 som 

en statlig organisation och har utvecklats till en av de ledande världsaktörerna, främst 

inom forskning samt innovation. Universitetet omsätter 1,6 miljarder kronor per år. I 

dagsläget studerar cirka 15 000 personer på universitetet, med totalt 1 800 anställda. 

Majoriteten av programmen har teknisk inriktning, förutom dessa finns även 

samhällsvetenskapliga program. Utöver programutbildningar på olika nivåer erbjuds 

fristående kurser. Utbildningen bedrivs både på campus och på distans. Campusområden 

finns i Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna (LTU, 2016). Campusmiljön är uppbyggd 

enligt den brittiska modellen där allt finns i närheten. Detta förväntas bidra till en bättre 

sammanhållning på campus. Universitetet har även kännetecknats av närhet studenter 

emellan samt mellan studenter och lärare. (Studeravidare, 2016). 

 

Generellt fortsätter genomströmningen på LTU vara under riksgenomsnittet och har även 

försämrats under de senaste fem åren. Genomströmningen varierar mellan olika 

programutbildningar. Ljudteknikprogrammet, brandingenjör, datorgrafik, musik, 

mediedesign samt civilingenjörsprogrammet med inriktning mot industriell ekonomi har 

91-100% genomströmning. Lägst genomströmning, på 41-54%, iakttas på politik och 

samhällsutvecklingsprogrammet, högskoleingenjörsprogrammen med inriktning mot 

underhåll, mot elkraft samt mot berg- och anläggningsteknik. Överlag blir cirka 70-75% 

studenter kvar på universitetet efter sitt första år under period 2010-2015, målet för 2020 

är 80%. (Ek, 2016). LTU tillämpar en balanserad styrning för att uppnå en högre 

genomströmning (Lindmark, 2016). Färre studieavhopp förväntas förbättra 

genomströmningen, och dessa kan ses som delar av varandra. 
 

4.2 Avhoppsfaktorer enligt före detta studenter 
 

Nedan i figur 4.1 följer en kategorisering av avhoppsfaktorer enligt före detta studenter 

som lämnade LTU under sitt första år. Faktorerna delades upp i beskrivningskategorier 

och kategorisystem. Siffran vid varje faktor visar hur många av de 40 respondenterna som 

har nämnt denna. Exempel på hur studenterna uttryckte sig om varje faktor finns i     

bilaga 3. 
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Figur 4.1 Kategorisering av avhoppsfaktorer som angavs av före detta studenter.  

De identifierade och kategoriserade avhoppsfaktorerna som angavs av 40 före detta 

studenter vid LTU hade akademiskt, socialt eller externt ursprung. Avhoppsfaktorerna 

berodde på individen, institutionen eller grundades i utomstående omständigheter. 

Studieavhopp upplevdes både som ogynnsamma och positiva företeelser eftersom att de 

flesta hittade en mer passande sysselsättning efter avhoppet. Flera respondenter angav 

flertalet faktorer som bidrog till deras studieavhopp. Faktorerna berodde både på 
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framtidsnyttan samt olika slags svårigheter i dagens situation. Det kunde gälla allt från 

otillräcklig akademisk och social integration till att en hade externa problem, exempelvis 

i sin familj. Det mynnade ut i att individerna var tvungna att hoppa av eller gjorde det 

frivilligt. Vidare beskrivs varje kategorisystem för sig, där de identifierade 

beskrivningskategorierna framträder. 

 

Individuella akademiska faktorer 

De flesta avhopparna angav fel val av utbildning som den mest centrala anledningen till 

sitt studieavhopp. Beskrivningskategorin inkluderade olika meningar. Vissa valde 

utbildningen efter sina intressen och av tidigare erfarenhet från gymnasiet. När 

universitetsstudierna visade sig vara annorlunda än det hade förväntats, blev det för svårt, 

ointressant. Enligt före detta studenter, blev de medvetna om att deras felval av utbildning 

med stor sannolikhet skulle forma deras framtid annorlunda, vilket avskräckte dem att 

fortsätta. De ville inte spendera sin tid på något, för just dem, onödigt.  

 

”Jag hade pluggat datanätverk även på gymnasiet och så tänkte jag att det hade kunnat 

vara ett bra ämne att fortsätta med, men på universitetet kände jag att kurserna, eller 

programmet, inte passade mig så bra.” 

”Jag kände att ekonomi inte var något jag ville plugga fem år framåt.” 

 

Före detta studenter kunde uppleva valet av utbildningen som rätt, dock saknade de 

kunskaper i hur universitetsstudierna skulle bemötas. Svårigheter med studierna berörde 

olika områden, bland annat hur information söktes på egen hand, studieteknik, bristande 

förkunskaper, samt hur omfattande och tidskrävande studierna var. Personerna upplevde 

att studierna var en överhängande stressfaktor. Både de som visste att studierna skulle 

kräva ansträngning och de som inte var lika förberedda, märkte att det blev för svårt. 

Svårighetsgraden ökade för vissa personer när, exempelvis, undervisningstillfällen och 

kurslitteratur var på olika språk. Vissa var tvungna att lämna universitetet då kravet för 

CSN-bidrag inte uppfylldes. Andra hoppade av frivilligt när de kände att de inte kunde 

kontrollera sin studiesituation. 

 

”När det blev för svårt kände jag att det här inte riktigt var min grej. Då avbröt jag.” 

 

”Jag klarade inte kravet för CSN, jag var typ 2,4 högskolepoäng ifrån.  

Det var därför jag tog beslutet att åka hem.” 

 

Bristfällig motivation, med andra ord otillräcklig medvetenhet gällande engagemang i 

sina studier, var en ofta förekommande faktor bland avhoppsstudenter vid LTU. Mängden 

studier, tidsbrist, otillräcklig studiedisciplin och andra intressen samt behov hade ett 

negativt inflytande på motivation. Studierna blev bortprioriterade. 

 

”Det var bara jag som inte var engagerad alls, jag gjorde ingenting i skolan.” 

 

Majoriteten av respondenterna kom in på universitetet direkt efter gymnasiet och 

upplevde sedan att de icke var förberedda inför universitetsstudierna. Som följd, kunde 

de inte ta eget ansvar för sin prestation och sitt välmående på en framgångsrik nivå. 

Överraskningen med studietempot, samt universitetskraven som ställdes, skapade stress 

som inte kunde hanteras, vilket ledde till ett avhoppsbeslut. Stressen ökade när studenten 

inte fick behövt stöd och inte klarade sig socialt. 
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”Jag kom från gymnasiet där jag hade tankesättet att ”det kommer lösa sig i alla fall” 

för att sedan märka av den mängden plugg man egentligen måste lägga ner på 

universitetet.” 

”Det var nog mitt fel, nästan endast. Det var högt tempo, betydligt mycket högre tempo 

än vad jag var beredd på. Jag hamnade efter från början. Och sedan var det svårt att 

komma ikapp.” 

 

Institutionella akademiska faktorer 

Missnöje med utbildningen ledde till studieavhopp. Före detta studenter påpekade att 

önskade ämnesinriktningar eller hela program saknades. Icke passande utformning på 

program, bland annat att vissa lärande moment inte inkluderades i utbildningen, bidrog 

till att de hoppade av sina studier.  

 

”Jag läste rättsvetenskap på LTU, men då kom jag in på juristprogrammet (annat 

universitet) kände jag att det var en mer värd utbildning.” 

”LTU var inte mitt förstaval och jag kom in på något annat.” 

 

Brister i undervisningen uppmärksammades av avhopparna. Låg nivå som inte alls levde 

upp till studenternas krav och förväntningar, påverkade avhoppsbeslutet negativt. 

Undervisningstillfällen upplevdes som icke interaktiva och för statiska. Det saknades 

diskussioner samt praktisk tillämpning av ämnet. Vissa utbildningar var beroende av 

speciell utrustning, vilket dels var utdaterad, inte fanns för alla eller fungerade på en 

oacceptabel nivå. Tekniskt strul var ett störande moment som gjorde det svårare att 

tillgodose sig med kunskap. Blandade åsikter meddelades om undervisningens utförande. 

Vissa avhoppare märkte att det var problematiskt att få dem involverade i lärandet 

eftersom att undervisningen skedde större salar. Förutom mindre salar, ville före detta 

studenter ha fler undervisningstillfällen. Andra tyckte att mer individuellt arbete skulle 

vara mer lärorikt och effektivt istället för gruppmoment. Det rådde en delad mening om 

hur utformandet av studiegrupper skulle ske. Flera avhoppare menade att det skulle 

underlätta ifall de tilldelades en grupp av läraren i en helt ny klass. Andra uppskattade 

friheten att hitta sin grupp själva. 

 

”Föreläsningarna är för statiska, lärarna ska få ut det som står på schemat och det blir 

inga diskussioner - något man verkligen lär sig av.” 

”Sedan kan jag tycka att det är väldigt mycket tekniskt strul.” 

 

Avhopparna vid LTU berättade att vissa lärare och doktorander avfärdade dem vid behov 

av hjälp och var ofta svårtillgängliga. Förutom det, fick de kritik för bristande 

engagemang, icke pedagogiskt lärande, professionalism, särbehandling och även 

personligt förnedrande mot en student. Avhopparna poängterade att det var en stor 

skillnad på lärarnas yrkeserfarenhet kurser emellan. Det att personerna inte kände sig 

integrerade på undervisningstillfällen, samt inte var välkomna med sina frågor, bidrog till 

flera studieavhopp. Det bör noteras att många avhoppare fick ett mycket professionellt 

intryck av universitetslärarna de hade haft.  

 

”Vi hade, i alla fall, en väldigt dålig lärare i en kurs. Det var ganska kasst och hela 

klassen ville byta föreläsare.” 

 

 

 

 



 

- 27 - 

Akademiska miljön 

För vissa avhoppare var studiemiljön opassande och för tekniskt, då de inte studerade 

någon ingenjörsutbildning. Tillgängligheten av studieutrymmen för att arbeta 

självständigt eller i grupp var godtagbar, enligt före detta studenter.  

 

”Universitetet i sig var väl inte riktigt… Det var väl inte riktigt de förväntningarna jag 

hade på ett universitet. Sedan, kanske, hade det vart roligare om man pluggade 

civilingenjör eller något liknande. Skolan är ju teknisk och det märks ganska tydligt…” 

 

Administration och information har fungerat på LTU. De flesta avhopparna tyckte att 

bemötandet på universitetet var av hög kvalité, dock fanns det undantag. Personerna ville 

bli mer begripligt informerade om hur allt fungerade på LTU, vem som skulle kontaktas 

i vilket fall och hur allt gick tillväga. Speciellt mycket uppmärksamhet riktades mot 

avsaknaden av tillräcklig information kring boendesituation i Luleå. Förutom detta, fanns 

det personer som påpekade att administrationen på LTU inte var nog professionella med 

att hjälpa studenter och att det krävdes en del energi för att kunna få hjälpen till slut. Vissa 

upplevde en problematisk övergång från ett tidigare universitet; en student lovades hjälp 

med att tillgodoräkna sina tidigare högskolepoäng, dock när denne skulle påbörja sina 

studier vid LTU visade det sig att personen var tvungen att läsa om fyra terminer. När 

problemet med övergången var löst, efter två månaders kontakt med olika personal på 

LTU, hade studenten redan fått en anställning och valde den framför studierna. 

 

”Jag hade fått uppfattningen om att det var mer skidor.” 

 

”LTU kunde vara tydligare och bättre med informationen angående                          

Luleås boendesituation.” 

En faktor som bidrog till studieavhopp var avsaknaden av ett eget boende. Personerna 

beskrev hur de flyttade runt mellan temporära boenden flertalet gånger under deras första 

studieår. Enligt dem, skulle ett eget boende ge möjlighet till att återhämta sig, känna sig 

hemma och uppleva lugn och ro, samt studera i en fridfull miljö. Istället upplevde de 

stress, vilket var störande för de akademiska prestationerna. Bland avhopparna anmärkte 

flera att korridorboendet, till en början, ledde till en högre social integration. 

 

”Jag hade problem med boende de första tre månaderna. Då bodde jag i en etta med 

fyra stycken, andra då ingen av oss hade någonstans att bo.” 

 

Individuella sociala faktorer 

Förutom det akademiska livet var före detta studenter intresserade av det sociala livet, det 

så kallade studentlivet, vilket enligt vissa avhoppare inte fanns i den önskade 

omfattningen. Enligt andra före detta studenter var det relativt enkelt att hitta aktiviteter 

som var i enlighet med deras intressen. De sociala evenemangen skulle anordnas av 

universitetet. Dessa förväntades hjälpa studenterna till att integreras socialt. 

Integrationsveckorna, den så kallade nolleperioden på LTU, väckte blandade känslor. 

Vissa kritiserade den hårt, när andra tyckte att det var en av de bästa upplevelserna med 

studentlivet. Dock, var det inte tillräckligt med nolleperioden och festandet för att 

individerna skulle trivas, knyta kontakter på universitetet. Andra aktiviteter behövde 

finnas, bland annat att skidkulturen skulle vara större. Det anmärktes att sociala 

evenemang skedde med för långa mellanrum efter nolleperioden. Vissa personer angav 

att ett för stort engagemang i det sociala livet bidrog till att universitetsstudierna 

bortprioriterades, vilket ledde till en sämre akademisk prestation. Flera avhoppare märkte 

att grupperingar skedde under nolleperioden, vilket gjorde det svårare för en att integreras 

socialt. Reservstudenter som inte deltog i nolleperioden såg inte ett stort problem i detta 
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då de lyckades att knyta vänskapsband och känna en tillhörighet till en grupp på 

universitetet så småningom. Exempelvis, det existerade olika intresseföreningar vid LTU, 

dock hade några få nämnt det som ett sätt att komma in i en grupp med likasinnade.  

 

”Nolleperioden var typ det enda, sedan hände det ju inte så mycket mer. Det var ju typ 

varannan månad det hände något kul.” 

”Efter nolleperioden fanns det inget studentliv kvar liksom.” 

 

Inte många avhoppare poängterade att tryggheten som kunde fås av familjen påverkade 

deras studieavhopp. Det var vanligt att de saknade vänner hemifrån och inte kunde hitta 

ett liknande umgänge, där de fick stöd och kände sig trygga. Att vara för långt ifrån nära 

och kära, upplevdes som ansträngande emotionellt. Detta resulterade i att många 

studenter lockades hem. En student var tvungen att hoppa av studierna för att vårda 

familjerelationer efter en skilsmässa. 

 

”Det var väl mest att jag saknade mina gamla kompisar hemifrån, kompisar som jag 

känt i hur många år som helst.” 

 

”Jag gillade universitetet, jag trivdes där, men staden… Det var inget fel på staden men 

det var inte hemma. Det hade inte spelat någon roll om det var en annan stad heller.” 

 

Akademiska sociala faktorer 

Gemenskap i klassen är viktigt för aktivt lärande och den sociala integrationen för 

avhopparna. På LTU beskrev flera avhoppare att denna var dålig. Individerna var 

missnöjda med klassdynamiken och kommunikationen med sina klasskamrater. Studenter 

från Luleå var mindre intresserade av nya kontakter medan personer, ursprungligen 

utanför Luleå, sökte dessa. Det nämndes flera gånger hur den första studiegruppen 

avgjorde den akademiska trivseln för en student. Personerna i denna grupp var de enda 

en spenderade sin skoltid med under grupparbeten. I klassen kände sig vissa exkluderade 

på grund av sin bakgrund. Exempelvis, hade svenskfödda studenter en försiktig attityd 

gentemot utlandsfödda, vilket skapade svårigheter med att komma in i någon grupp. 

Förutom allt ovannämnt, fick nolleperioden kritik i den mån att de som faktiskt ledde den, 

phösarna, var mer fokuserade på att underhålla sig själva istället för att skapa 

klassgemenskap. 

 

”Klassdynamiken fungerade inte men det kan också bero på att jag var där så kort tid 

också. Jag hade bara en kompis där men han kände jag redan från innan. Jag band 

inga nya kontakter när jag gick på universitetet, det kan jag inte påstå.” 

”Jag kan inte säga att jag trivdes så jättebra ändå, det var lite svårt att komma in i 

klassen på något vis. Jag var den enda härifrån.” 

 

Externa faktorer 

Distans från hemmet var ett problem både för avhoppare som kände att universitetet låg 

för nära och för långt från hemstaden. Det var pendlandet mellan livet hemma och på 

universitetet som kändes obekvämt. Vissa ville besöka hemmet oftare, andra tyckte att 

det var störande att ha hemmet så nära och deprimerande att stanna i sin hemstad i flera 

år till.  

 

”Jag kände att det var för långt, jag vet inte. Flytta från Östergötland till Luleå. Det var 

för långt hemifrån, från allt det gamla.” 
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”Utbildningen är så himla lång och bara tanken att veta att man är fast i sin hemstad i 

5 år är deprimerande.” 

 

Att inte trivas i Luleå var en avhoppsfaktor. Luleå som stad kunde inte karakteriseras 

som en studentstad av vissa avhoppare. Enligt dem, skulle det vara mer roligt att uppleva 

sin studietid i en större stad; Luleå är för oattraktiv i den meningen. Det är inte endast hur 

staden är uppbyggd, utan vissa studenter menade att klimatet, nämligen mörkret och 

kylan, i Norrbotten var något som sänkte deras trivsel.  

 

”Jag trivdes inte riktigt superbra med klimatet, mörkret och allt.” 

”Om jag ska plugga igen är det roligare med en större stad, så det blir nog det.” 

 

Att välja bort universitetsstudierna för ett arbete var en vanligt förekommande företeelse 

bland studenter. I vissa branscher värderades praktisk erfarenhet och prestation högre än 

studieresultat. Andra personer hann inte med studierna och arbetet samtidigt, vilket ledde 

till att arbetet prioriterades. 

 

”Jag kände att det var mer värt att börja jobba. I den här branschen känns det som att 

det som räknas är vad du har gjort och inte vad du har pluggat.” 

”Det var bara att jag saknade att ha pengar. Istället för att ta studielån så var det 

roligare att ha pengar.” 

 

Sjukdom var direkt avgörande för avhoppsbeslutet. Det behövde inte alltid vara 

studentens egna hälsa. När någon närstående for illa kunde det leda till studieavhopp. 

 

”Jag lämnade på grund av en depression, en sjukskrivning.” 

 

”En släkting dog förra hösten. Jag kände, helt enkelt, att jag inte ville fortsätta studera 

då. Motivationen försvann.” 

 

4.3 Avhoppsfaktorer enligt universitetspersonal 
 

Nedan i figur 4.2 finns en grafisk presentation av avhoppsfaktorerna enligt 

universitetspersonalen. De framtagna faktorerna var formade av respondenternas 

expertområde. Exempelvis, lärare fokuserade på den akademiska prestationen. Enligt Ek 

(2016), föranledde vissa faktorer andra faktorer. Dessa faktorer fanns kategoriserade i 

rapporten gjord av Ek (2016). Eftersom en annan referensram utgjorde grunden för 

kategoriseringen skilde sig denna från vår. Avhoppsfaktorerna sorterades in i 

individuella, institutionella samt utominstitutionella orsaker, baserat på Tinto (1975) samt 

Hackman och Taber (1979). De individuella akademiska orsakerna angavs vanligast, de 

institutionella akademiska orsakerna var näst vanligast och de personliga orsakerna inte 

så vanligt. Det bör även noteras att studieavhopp i Eks rapport 2016 var definierade 

annorlunda  än i denna studie, vilket medförde att de som bytte program inom LTU, samt 

distansstudenter inkluderades i kategoriseringen som avhoppare. Vid varje faktor står en 

siffra som visar hur många av de 16 respondenterna som har nämnt denna faktor. En kort 

sammanfattning av avhoppsfaktorerna finns efter figur 4.2. 
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Figur 4.2 Kategorisering av avhoppsfaktorer som angavs av universitetspersonal. 

 

Individuella akademiska orsaker 

Individuella akademiska orsaker berodde både på studentens bakgrund, karaktärsdrag och 

akademiska prestationer. De flesta respondenterna nämnde fel val av 

utbildning/inriktning som en faktor för ett studieavhopp bland studenter. Personerna 

tenderade att lämna universitetet när de sedan kom in på deras förstahandsval.  
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De olika färdigheterna skilde sig från student till student, vilket hade påverkan på 

universitetsstudierna. Vissa före detta studenter hade för svaga förkunskaper när de kom 

in på universitetet, samt att för dem var glappet mellan gymnasiet och universitetet vad 

gällande studieteknik och eget ansvar för stort, enligt universitetspersonalen. 

Teknikstudenterna upplevde det svårt att klara de första matematikkurserna. Vissa andra 

studenter hade svårigheter med de engelska momenten i en annars svenskspråkig 

utbildning.  

 

Universitetspersonalen menade vidare att före detta studenter inte var vana vid att 

beräkna och lägga ner tid för att prestera bra med studierna. Hur mycket en student var 

aktiv i sin utbildningsprocess påverkade dennes resultat direkt. Vissa avhoppare kunde 

beskrivas som inaktiva när det gällde att inhämta kunskap. Oftast resulterade akademiska 

prestationer i för svaga resultat. Som följd nekades studenterna studiebidrag, vilket 

gjorde det svårt ekonomiskt för dem att kunna klara universitetsstudierna. Studenternas 

förväntningar stämde inte med verkligheten. 

 

Institutionella orsaker 

Enligt universitetspersonalen, misslyckades institutioner med att leverera en klar 

yrkesidentitet till studenter. Före detta studenter var inte medvetna om vad kurserna och 

utbildningen ledde till för yrkesprofil, vad målet med deras utbildning var och varför de 

skulle ta examen. Andra bland universitetspersonalen såg problemet i att programmet var 

för litet, med för få studenter. Det hade sina akademiska och sociala nackdelar för 

studenter. Vissa av universitetspersonalen angav att det var dålig information och struligt 

på programmet. Som en avgörande faktor till studieavhopp benämndes även en hög 

studietakt. 

 

Utominstitutionella orsaker  

Studenterna hoppade av för att de prioriterade arbete, menade universitetspersonalen. En 

anledning till att föredra arbetet före studierna var att arbetsmarknaden inte krävde 

examination innan anställning. Några tog ett studieuppehåll utan att komma tillbaka. 

Slutligen identifierade universitetspersonalen faktorer förknippade med avsaknad av eget 

boende, hemlängtan, misstrivsel på studieorten, sjukdom, samt droger och alkohol. 

 

Avslutningsvis, bör det noteras att universitetspersonalen inte kommenterade sitt 

engagemang, själva undervisningen, den akademiska miljön (inklusive studiemiljön och 

administration samt information på LTU). Universitetspersonalen kopplade inte de 

sociala evenemangen till studieavhopp direkt, endast mest troligt via droger och alkohol. 

Inte heller var just distans från hemmet något problem, enligt universitetspersonalen, 

istället kategoriserades det som hemlängtan. Allt detta innebär att uppfattningen om 

avhoppsfaktorer skiljer sig mellan avhopparna och universitetspersonalen. 

 

Ovan beskrivs avhoppsfaktorer som har identifierats genom intervjuer med före detta 

studenter och universitetspersonal vid LTU. I nästa steg urskiljs den styrning som 

tillämpas på universitetet, nämligen hur LTU styr för att minska andel studieavhopp och 

öka genomströmningen. 
 

4.4 Balanserad styrning på universitetet 
 

Organisationsstrukturen på LTU kan beskrivas som hierarkisk. Det finns två 

beslutsnivåer vid universitetet – rektor och prefekter vid institutioner. De sex 

institutionerna har resultat- och personalansvar. Fakultetsnämnderna är rådgivande till 

rektor och verksamhetsstödet handlägger ärenden. Beslutsfattande är en omständlig 
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process eftersom att en konsensus eftersträvas mellan parterna. I denna hierarkiska 

organisation tillämpas en styrning som kännetecknas av flexibilitet. Styrningen förväntas 

bedrivas i en bestämd och klar ordning. Flera olika dokument synliggör vad styrningen 

riktas mot. Det har upplevts att den balanserade styrningen vid LTU är mer komplex än 

den beskrivs i dessa dokument – det är en bild på papperet och en annan i verkligheten. 

 

”Det finns olika sätt att styra, och detta [balanserad styrning] är ju ett sätt att styra och 

mäta. Vi utgår från våra mål i vision 2020, gör riskanalyser, vidtar olika aktiviteter och 

åtgärder, för att minska riskerna. Våra styrmått mäter hur vi ligger till gentemot 

uppsatta mål och om de åtgärder vi satt in, påverkat risken”. (Aidanpää) 

 

Det att styrningen sker på olika nivåer, har specifika mål och syfte, samt att handlingar 

vidtas, tyder på dess strategiska grund. Styrningen på LTU används även för att mäta 

prestation med styrmått och för att kommunicera ut information. Detta förväntas leda till 

att målen uppnås med rätt handlingar. Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av detta. 

 

Balanserad styrning är strategisk styrning 

Den balanserade styrningen tillämpas för att kontrollera att verksamheten drivs mot 

målen med ekonomin i balans och enligt regeringens krav. Lindmark berättar att den 

balanserade styrningen, vid LTU, infördes i mitten på 2000-talet. Styrningen har format 

aktiviteter på strategisk, taktisk och operativ nivå. Lindmark anger att exempel på 

strategiska aktiviteter är omvärldsbevakning, taktiska – kvalitetsutvecklingsprojekt, och 

operativa – studier kring programråd. Uppföljning av handlingsplaner sker årligen och en 

extern utvärdering av kvalitetsutvecklingsarbetet genomförs kontinuerligt.  

 

Arbetet med att integrera den balanserade styrningen på alla organisationens 

resultatenheter, vilka är sex institutioner, två fakultetsnämnder och verksamhetsstödet, 

har letts under sju år (Lindmark). Även om den balanserade styrningen har varit 

implementerat på universitetet i flera år, finns det olika uppfattningar om vad den 

egentligen innebär. 

 

”Av Sveriges 47 lärosäten är det en handfull, där Luleå tekniska universitet är ett av 

dem, som uttalat arbetar med balanserad styrning. Verksamhetsstyrningen inbegriper 

vision, målbild, strategisk karta, framgångsfaktorer, indikatorer, måttnivåer, 

riskbedömningar, konsekvens-analyser samt handlingsplaner.” (Lindmark) 

 

”Balanserad styrning används i sin högsta grad. Vi utarbetade en modell år 2010-2011. 

Grunden är vår vision 2020, som är uppdelad i delmål och det görs en riskanalys för att 

hantera riskerna. När riskerna är identifierade arbetar vi med strategiska 

satsningsområden och olika strategiska åtgärder för att undvika riskerna och öka 

möjligheten att nå våra mål. Det kan vara pedagogisk idé med pedagogiskt lärande, 

lärande- och campusmiljö, eller att vi använder aktuell e-teknik. Sedan görs 

uppföljningar och vi mäter utvecklingen med styrmått.” 

 (Aidanpää) 

 

”Det som styr oss är tilldelningen från staten. Vi måste hålla oss inom de ekonomiska 

ramarna och göra ett kvalitativt arbete. Inom ramarna sker den balanserade 

styrningen.” (Alqmvist) 

 

”Vi pratar om balanserad styrning. Det är själva sättet att styra som menas här. Inte så 

mycket handlar om modeller. Vi tillämpar idén, inte hela konceptet.” (Ek) 
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”Det fungerar väl som så att det sätts ett mål och sedan finns det en verksamhetsplan 

som säger att vi ska leda verksamheten mot det målet. Det är inte ett fullständigt 

balanserat styrkort, om jag ska vara ärlig. Tanken är balanserat styrkort, men vi 

arbetar efter en betydligt enklare variant.” (Jonsson) 

 

Som det framgår av vissa citat ovan, formar styrningen aktiviteter på strategisk, taktisk 

och operativ nivå. Aktiviteterna förväntas leda till att organisationen uppnår vision 2020. 

Nedan presenteras visionen. 

 

 
 

Källa: LTUs strategiska karta, se bilaga 6. 

 

Strategiskt arbete pågår för att uppnå visionen. Efter att riskanalysen har genomförts på 

den övergripande nivån i syfte att finna förbättringsområden och skapa insikt om 

förändringar som skedde inom dessa områden, har ledande positioner vid LTU utvecklat 

mål, satt upp mått och följt upp dessa. (Almqvist). Wikström berättar att målen och måtten 

bestäms utifrån vad som är rimligt att uppnå, ”det ska vara utmanande och inte för 

enkelt”. Aidanpää menar att det är omöjligt att inte utgå från universitets budget. 

 

”Att ha en budget som styr är ju helt ofrånkomligt. Universitetet får ett visst belopp i 

anslag från staten och utbildningsdepartementet, samt externa medel. Sedan är det upp 

till universitetet hur man planerar, vilka utbildningar som ska erbjudas på olika 

institutioner. Ibland får vi särskilda uppdrag från staten, som nu, till exempel, då vi ska 

utöka lärarutbildningarna och utbildningar inom vård.” (Aidanpää) 

 

Om registrerade studenter underpresterar får inte universitetet den planerade ersättningen 

från staten. Detta är en av flera anledningar till varför studentgenomströmning är viktigt 

för universitetet. Olika sätt att styra kan tillämpas för att uppnå en ökad genomströmning. 

I organisationen har det förts diskussioner om hur LTU kan styra för att fler studenter 

klarar sig och stannar kvar vid lärosätet. Ett exempel på detta kan vara ett styrsystem där 

institutioner får ersättning utifrån studentprestation. Ett sådant system skulle ha sina 

fördelar och nackdelar. Ansvarskänslan för resultat skulle stiga på institutionerna, 

samtidigt som att incitamenten att sänka kraven och kvalitén på utbildningen skulle öka 

för att gynna genomströmning och ersättning. Det är viktigt att konstatera att detta 

styrsystem inte har tillämpats på LTU. Jonsson berättar att institutionerna kontrolleras 

externt var sjätte år när det gäller krav på utbildningskvalitén. Att sänka kvalitén inte är 

en lösning att föredra eftersom att examenstillståndet för en utbildning kan återkallas. 

 

Ett annat sätt att få en önskad mängd studentprestation, och som följd en högre 

genomströmning, är att göra ett överintag. Tidigare har LTU gjort ett överintag på 

program med reservation för studieavhopp, men detta görs inte längre, även fast det finns 

resurser och kapacitet att ta in fler studenter (Aidanpää, Jonsson, Wikström).  

 

Ett universitet med hög grad av genomströmning kan nå samma mängd studentprestation 

och därmed få lika högt anslag från staten, som ett universitet med lägre genomströmning 
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och som tar in fler studenter, med reservation för studieavhopp. För LTU skulle det 

innebära ”färre men mer engagerade nybörjare, högre Nöjd Student Index, ökat 

attraktionsvärde och ansökningstryck, och även högre andel kvarvarande studenter då 

LTU rekommenderas”, säger Almqvist. 

  

För institutioner är marginalkostnaden att ta in en till student relativt låg och inte lika hög 

som den redovisade överproduktionen under de senaste åren. Jonsson menar att 

institutionen ser inget behov av att ta in färre studenter när flera kan utbildas samtidigt. 

 

”Om man tänker på det sättet, ”gratis-undervisade” vår institution till ett värde av 2,5 

miljoner kronor, men vi resonerar väl som så att marginalkostnaden för ytterligare en 

student i ett klassrum är närmare noll.” (Jonsson) 

 

Under tidigare år rekryterades fler studenter, vilket ledde till en ovannämnd 

överproduktion, och till att universitetet nådde takbeloppet. Här menas ett tak för den 

ersättning som universitetet får i utbildningsanslag från staten. Fördelningsnycklar för 

utbildningsanslaget är helårsstudent och helårsprestation, samt vilken typ av utbildning 

en student läser. Olika typer av kurser ger olika ersättning. (Aidanpää). Helårsstudent 

innebär ”det totala antalet studenter omräknat till antal heltidsstudier, det vill säga 40 

veckors studier per år”. Helårsprestation definieras som ”studenternas totala 

studieprestationer omräknat till antalet fullgjorda 40 veckors studier”. (Callerholm & 

Engström, 2015). 

 

Uppmärksamheten koncentreras på genomströmning medan styrning mot minskad andel 

avhopp inte belyses i samma omfattning. Det är inte enkelt att styra mot att motverka 

studieavhopp på den övergripande nivån. Istället kommer praktiska handlingar som kan 

vidtas av institutioner in i bilden.  

 

”Att styra på en övergripande nivå mot att motverka studieavhopp är mer komplext än 

man tror. Det finns inga styrkrav på verksamhetsstödet och alla andra som arbetar för 

studenternas trivsel, vi är en stödfunktion. Däremot är kraven höga på att institutioner 

ska leverera, givet deras fria val när det gäller handlingar. Till det mesta är det 

anställdas engagemang på institutionen som leder till att man har koll på vad som 

händer på programmet.” (Ek) 

 

Institutionerna sätter sina egna delmål för att få veta vad som ska göras och hur de ligger 

till på vägen mot mål 2020. Universitetsledningen jämför sedan det övergripande målet 

med utfallet på respektive institution för att se ifall utvecklingen går i rätt riktning. 

(Aidanpää). LTUs mål 2020 bryts inte ner i delmål på den övergripande nivån. 

 

De åtgärderna som förväntas leda till att studenter trivs och stannar vid LTU finns i bilaga 

5. Inte alla strategiska satsningar används som det har planerats. Sedan har inte vissa 

åtgärder lett till det önskade resultatet. Exempelvis, nämner Almqvist att 

kunskapsmentorer först var riktade mot att hjälpa studenter med att främja sin akademiska 

prestation. Detta har fått ett annat perspektiv när denna satsning nu har fokuserats mer på 

socialt stöd till förstaårsstudenter.  

 

” LTU gör jättemycket för att studenter ska trivas och stanna på universitetet. Det finns 

ett stort ledningsintresse och tidigare har det funnits en sammanhållande strategi för 

arbetet med att behålla studenter, men detta saknas idag.” (Ek) 
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”Det krävs ytterligare åtgärder för att det ska hända något med avhopp och 

kvarvarande studenter efter ett år. På institutionerna och även centralt, har man försökt 

göra olika insatser men vi har inte sett att det gett någon effekt, på övergripande nivå, 

för kvarvarande studenter efter ett år.”(Aidanpää) 

 

Allt ovannämnt presenterar intressentperspektivet med studenter i fokus. Nedan i figur 

4.3 finns en sammanställning av det perspektivet som har identifierats under studiens 

gång. Universitetet arbetar inte med perspektiv och har valt att inte använda sig av det 

balanserade styrkortet i sin helhet. Däremot finns det styrelement, sådan som en 

riskanalys, i LTUs styrning, som icke är karakteristiska för det traditionella balanserade 

styrkortet. Dock, kan dessa ange de kritiska faktorerna för verksamheten. 

 

 

 

Figur 4.3 Intressentperspektivet med fokus på studenter vid LTU. 

Utformad efter information från en LTUs rapport om strategiska styrmått 2013-2020. 
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Det finns nytta med att sammanställa universitetets mål, mått, målsättningar och 

handlingar i figur 4.3, enligt det traditionella balanserade styrkortet, för att ge en 

överskådlig samlad bild av styrningen som tillämpas. De markerade områden är de mått, 

mål, målsättningar som vi har valt att fokusera på i dialog med universitetet. För lärosätet 

är dessa viktiga eftersom att de dels speglar LTUs utveckling mot vision 2020, samt 

möjliggör benchmarking inom LTU och nationellt (Almqvist). Dels har måtten, 

genomströmning och antal kvarvarande studenter efter ett år, en direkt koppling till den 

statliga ekonomiska ersättningen, tack vare vilken verksamheten kan bedrivas. 

 

Målsättningarna är abstrakta till sin grund och är formulerade som longitudinella 

processer vilka förväntas ske i organisationen. De innebär inte specifika tal som förväntas 

uppnås. Däremot är målen tydligt uttryckta i tal. Målen används endast för uppföljning, 

med andra ord för att se organisationens utveckling. Det förväntas finnas en stark 

koppling mellan de olika målsättningarna på vägen mot visionen, vilket synliggörs i den 

strategiska kartan, se bilaga 6. Målsättningarna bygger på varandra och leder 

verksamheten framåt. Däremot är kopplingen mellan måtten samt målen någorlunda 

svagare och visualiseras inte. 

 

Balanserad styrning är prestationsmätning 

Uppföljning av verksamheten, dess prestation, är en viktig del av LTUs strategiska arbete 

mot visionen. Studentprestation mäts internt på program- och kursnivå inom varje 

institution och det är de facto den som gäller för universitetets genomströmning, påstår 

Almqvist. Institutionerna är noggranna med inrapportering i LADOK av helårsstudenter 

och helårsprestationer, eftersom att dessa ligger till grund för den ekonomiska 

ersättningen. (Aidanpää, Ek). Jonsson påstår att helårsstudenter är viktigare eftersom att 

fördelningen av resurserna mellan institutionerna sker efter antalet helårsstudenter på 

program. Således, studentprestationen och universitetets prestation är beroende av 

varandra då studentprestationen, i princip, är ett mått på hur universitetet presterar.  

 

Regelbunden uppföljning är något som omsätts i praktiken på LTU. Enligt Almqvist, är 

måtten rimliga att uppnå och är i enlighet med utmaningarna som har identifierats under 

riskanalysen. Utöver det tillägger Almqvist att de nationella måtten utformas annorlunda 

än måtten på LTU. Universitetskanslersämbetet har inte ett mått som genomströmning, 

istället mäter de kvarvaro, examensgrad och prestationsgrad. Denna skillnad måtten 

emellan belyses i Eks rapport (2016) för ökad genomströmning. 

 

”Siffrorna är bra på den aggregerade nivån. De håller syftet med resultatuppföljningen, 

som det var tänkt. Men det finns ett behov av analys på en finfördelad nivå, så som på 

institutioner, program och kurser.” (Almqvist) 

 

Som figur 4.3 ovan visar finns det inget mål och mått som specifikt grundar sig i en vilja 

att motverka studieavhopp. Det innebär att det inte sker en direkt styrning mot minskad 

andel avhopp. Med genomströmning på kurs mäts det i vilken omfattning studenter klarar 

kurserna. Personer som gör ett tidigt avbrott, senast tre veckor in i kursen, påverkar inte 

måttet genomströmning på kurs, då dessa blir exkluderade ur formeln. Det innebär att 

måttet gynnas av att studenter, som i slutändan, inte kommer att genera en prestation på 

en kurs och, som följd, på en utbildning hoppar av tidigt. Universitetet vill att studenter 

som inte tänker fortsätta sina studier meddelar om sitt studieavbrott så snart som möjligt. 

Både Almqvist och Ek poängterar att måttet genomströmning på kurs kan vara över 

100%. Detta kan förklaras genom att antalet studentprestationer blir högre än 

nyregistrerade studenter per kurstillfälle. Det innebär att studenter från ett tidigare 

kurstillfälle bidrar med sin prestation utan att påverka nyregistrerade poäng per det 
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aktuella kurstillfället. Samtidigt kan inte kvalitén på utbildningen utläsas med måttet där 

målsättningen fokuserar på att ”examinera eftertraktade studenter”. 

 

”Hade vi på institutionen endast brytt oss om genomströmning på kurs, kunde vi införa 

en examination tidigt i kursen. De som inte hade klarat av den skulle få göra ett tidigt 

avbrott. Detta är inte något vi gör. Vi är inga poliser. Genomströmningen är viktig, vi 

håller koll på den, med det är ju inte det enda måttet vi har. Vi har egentligen tre fokus: 

1)rekrytering, 2)kvarvarande studenter år ett och år två, och sedan 

3)genomströmning.” (Jonsson) 

 

Andel kvarvarande studenter på program efter ett år är ett mått som är bättre kopplat till 

studieavhopp då högre grad av kvarvaro innebär färre avhopp. Om en student stannar 

kvar på ett lärosäte vill denne bidra med sin prestation, vilket kan innebära en högre grad 

av genomströmning. Jonsson menar att ”det har visat sig att läsperiod ett under årskurs 

ett är en ”dealbreaker”. För de studenter som inte klarar av den läsperioden, är 

sannolikheten mycket större att de inte fortsätter termin två”. Dock, avser 

genomströmningen att mäta ”profilerade utbildningar med hög kvalité som attraherar 

studenter”. Att studenter stannar kvar år två kännetecknar inte direkt en utbildning av hög 

kvalité. Vad som gäller kvalité och studenternas nöjdhet med universitetet, finns det andra 

mått, se figur 4.3 ovan, dock kopplas dem inte direkt till andel kvarvarande studenter efter 

ett år och genomströmning på kurs.  

 

”Även om studenterna älskar lärare som levererar en show på föreläsningarna, 

behöver det inte betyda att det är en bra undervisning eller en bra kurs för det. Det 

ingår ju att, förutom att leverera alla moment i kursen, vi ska bidra med 

kvalitetsutveckling inom kursen till nästa gång den ges”. (Jonsson) 

 

I LTUs verksamhetsberättelse 2011-2012 iakttogs det en ökning av andelen kvarvarande 

studenter efter ett år. Vad som orsakade denna tendens var inte helt definierat. Det kan ha 

varit åtgärder som vidtagits eller andra okända faktorer. I samma verksamhetsberättelse 

konstaterades det att genomströmning på kurs hade minskat. Anledningen till detta var 

den kraftfulla ökningen av nybörjare och andel fristående kurser. Styrningen har sedan 

lett till att vissa fristående kurser eliminerats och fokus har lagts på utveckling av den 

pedagogiska idén. I LTUs verksamhetsberättelse 2013-2014 beskrevs att universitetet 

iakttog en minskning av kvarvarande studenter efter ett år, dock nämns det att de närmar 

sig målet på 80%. Genomströmningen ökade med sju procentenheter under samma 

period. Detta kan dels bero på att mängden fristående kurser har minskat till fördel för 

fler programutbildningar.  

 

Balanserad styrning är ett kommunikationsverktyg 

”Olika utfall av styrmått och rapporter behövs för att kommunicera ut till olika 

målgrupper”, säger Aidanpää. Dessa siffror förmedlas till intressenter framför allt i 

uppföljningsrapporter och verbalt på möten.   

 

Det har uppstått svårigheter med att identifiera hur kommunikationen sker genom 

styrningen på LTU. En strategisk karta, se bilaga 6, finns skapad i organisationen, dock 

används den inte på den operativa nivån, inte heller på institutionerna. Den strategiska 

kartan visar de olika strategiska målen som förväntas uppnås på vägen mot visionen. Inga 

kausala samband mellan visionen och aktiviteter, samt processer inom organisationen, 

beskrivs med kartan. Aidanpää menar att anställda på operationella nivåer förväntas 

känna igen den strategiska kartan, när ledningen högst upp och även verksamhetsstödet 

aktivt använder den.  
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”Den strategiska kartan är förankrad hos rektor, prefekter och fakultetsnämnder, och 

utgör diskussionsunderlag. Tyvärr, är inte den strategiska kartan känd för samtliga 

medarbetare.” (Lindmark) 

 

Handlingsplaner på institutionsnivå kan användas, snarare än den strategiska kartan, för 

att leda organisationen med praktiska åtgärder framåt mot uppfyllelsen av visionen. Sedan 

finns det en verksamhetskarta som är processorienterad. Verksamhetskartan beskriver 

processer inom organisationen på den övergripande nivån, för att sedan bryta ner dessa 

till institutionsnivå. Aidanpää anger att fokus ligger på studenten, som är kunden i många 

processer. Dock, tas hänsyn till hur andra intressenter påverkas av utgången med 

universitetets verksamhet. Denna karta är gjord i ett interaktivt elektroniskt format, vilket 

innebär att den är tillgänglig på intranätet för alla anställda. På så sätt kan universitetets 

olika resultatenheter få veta vilka processer som förväntas ske på respektive nivå. 

 

Avslutningsvis, en LTU-modell för minskat andel studieavhopp och ökad 

genomströmning finns utarbetad i verksamheten, dock tillämpas den inte till sin största 

del. Modellen definierar ett gemensamt förhållningssätt vid LTU som förväntas leda till 

att en utveckling sker gällande två variabler som nämndes ovan. Beståndsdelar i tabellen 

är uppföljningsmoment och stödaktiviteter, som tillsammans utgör ett Early Warning 

System, samtidigt finns det åtgärder av pedagogisk karaktär. Projektet med LTU-

modellen skulle integreras i den löpande verksamheten efter våren 2010, enligt 

planeringen, dock har det inte hänt. Implementeringen förväntades leda till att 

motivationen på institutionerna ökade för att arbeta på ett systematiskt sätt med 

studentuppföljning och stöd. Detta i sin tur skulle bidra till att fler studenter stannar kvar 

vid LTU och presterar, tiden till examen kortas ned och studenterna blir ännu mer nöjda 

med sin tid vid LTU. Projektet startades efter att ett engagemang för 

genomströmningsfrågor hade iakttagits bland verksamhetens olika funktioner, bland 

annat genom stöd från institutionernas ledning. 
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5. ANALYS 
Analys av den insamlade empirin sker korsvis mellan aktörernas uppfattningar och även 

den valda teoretiska referensramen. 

 

5.1 Analys av studieavhoppsfaktorer 
 

Det är omöjligt att identifiera en avgörande orsak som förklarar varför vissa 

förstaårsstudenter hoppar av sin utbildning. Beslutsprocessen innan ett studieavhopp är 

komplex och beror på samspelet mellan flera faktorer, vilket stämmer in på Tintos 

forskning (2012). I vissa fall är inte studenterna själva fullt medvetna om alla faktorer 

som har påverkat deras avhoppsbeslut. Avhoppare kan komma på fler avhoppsfaktorer 

när en diskussion uppstår. Vissa studieavhoppsfaktorer är konsekvenser av andra.  

 

Fel val av utbildning anges som den vanligaste orsaken till studieavhopp både av före 

detta studenter och universitetspersonalen. Faktorn kan upplevas som någon form av ett 

standardsvar på en komplex fråga, innan de ”riktiga” avhoppsfaktorerna nämns. Bland de 

ärligare anledningarna finns det en bristfällig motivation hos studenter. Förberedelser 

inför universitetsstudierna har visat sig spela en viktig roll för att en studenter ska ta sig 

igenom utbildningen, särskilt sitt första år på ett universitet. Detta stämmer in på 

forskning av Ozga och Sukhnandan (1998). 

 

Det har upplevts som överraskande för oss hur lätt många av avhopparna tacklar sitt 

studieavhopp och hur de beskriver det som ett rätt val. För dessa kan studieavhopp ses 

som något positivt, vilket är i enlighet med Tinto (2012). Dock, för ett universitet kan 

sådana studieavhopp betyda att studenterna har blivit besvikna på lärosätet. Detta kan 

leda till att universitetsstudierna väljs bort för något förmånligare, som det nämns av 

Ahmed et al. (2015). En bättre upplevelse på universitetet skulle ha fått studenterna att 

stanna. Avsaknad av en hängivenhet till lärosätet kan bidra till fler avhoppare, som det 

har visats i vårt fall. Tinto (2012) beskriver att en students beslutsamhet, målmedvetenhet 

och hängivenhet till universitetet är faktorer som påverkar studentens avhoppsbeslut. En 

betydande del studenter vet inte varför de har studerat vid just det lärosätet, till exempel 

vid LTU. De hade lika gärna kunnat byta till ett annat lärosäte eller de har redan gjort det. 

 

Studenter som hoppar av sin utbildning på grund av en akademisk underprestation 

upplever inte alltid avhoppet som tvingande, visar vår studie. Grunden till detta kan vara 

i att ett studieavhopp är studentens egna val, inte något som universitetet, med flera, 

bestämmer över. Inte heller ses universitetsutbildningen som något obligatoriskt för alla, 

vilket innebär att det är acceptabelt att göra ett studieavhopp. Från arbetsmarknadens sida 

ses inte examination som nödvändig för vissa utbildningar, som det poängteras av 

universitetspersonalen. Studenterna behöver inte prestera, utan lär sig för sin egen skull.  

 

Ansvarsfördelningen för studentprestation och integration mellan studenterna och 

lärosätet belyses av Ozga och Sukhnandan (1998). Under studiens gång har vi märkt att 

intresserad universitetspersonal spelar en mer betydande roll för en students trivsel och 

akademisk prestation, samt färre avhopp, än de själva tror. Detta nämns, till en viss del, 

av Andersson et al. (2009). Dock, förutom lärarnas insats, krävs det engagemang och 

drivkrafter hos studenten själv för att universitetet ska kunna vägleda och hjälpa denne. 

En diskussion kan föras angående hur dessa egenskaper visas, och i vilken bemärkelse, 

för att få universitetets respons. Många studenter skulle uppskatta att bli ledda, instruerade 

och kontrollerade i en större omfattning, i alla fall i början. Detta är emot universitets syn 

på studenternas självständighet. De flesta lärarna tenderar att lägga över ansvaret för 

studentprestation på studenterna själva. 
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Minst förekommande avhoppsfaktorn är studiemiljön på universitetet. Universitet kan 

däremot välja att lägga mycket resurser på att förbättra denna. Att avhopparna och 

universitetspersonalen inte poängterar studiemiljön, innebär inte att denna blir en icke 

betydelsefull faktor. Enligt Tinto (2012) ingår studiemiljön i det akademiska systemet.  

 

En avhoppsfaktor som uppmärksammas av vissa studenter är avsaknad av eget boende, 

och hur besvärligt det är att lösa detta problem. Boendesituationen har en påverkan på 

studenternas akademiska prestation och välmående, följandevis studieavhopp. 

 

Bland externa avhoppsfaktorer kan missnöje med staden där universitetet ligger nämnas. 

Studenter pratar om en ”campus-bubbla”, där de sällan lämnar campus. I dessa fall ligger 

universitet utanför stadskärnan. Att uppleva staden som ”lite off”, samt att inte ta del av 

studentlivet i sin helhet, kan vara en bidragande faktor till studieavhopp. 

 

Avslutningsvis, avhopparna har en helhetsbild kring avhoppsbeslut och vad som kan 

påverka studenter i den riktningen, jämfört med universitetspersonalen. Helhetsbilden 

inkluderar alla delar av akademin, när universitetspersonalen ser det mer begränsat till 

det akademiska systemet. Många personer kommer till ett universitet med höga 

förväntningar och tankar om att få fler nya roliga upplevelser. Fokus ligger inte endast på 

vilka akademiska kunskaper en kommer att tillgodose sig med. Således, 

studentintegrationen beror inte endast på det akademiska systemet utan även på allt som 

händer utanför klassrummet, på campus, i staden och i personens privatliv. Tidigare 

familj och vänner, samt distans från hemmet blir en mindre förekommande avhoppsfaktor 

ifall den sociala integrationen fungerar. Om inte endast de som uppskattar festandet hittar 

sina aktiviteter, och gemenskapen på universitetet är stark, blir fler studenter engagerade 

och lojala mot sitt lärosäte. Wilcox et al. (2005) och Andersson et al. (2009) lyfter upp 

problemet med en sammankoppling och sammanhållning till någon grupp, bland annat i 

klassrummet. På vissa universitet, exempelvis LTU, riktas mindre uppmärksamhet av 

lärarna mot det, istället integrerar de aktivt lärandet i den lärandeprocessen. Grupparbeten 

kan skapa sammankoppling och sammanhållning, eller tvärtom. 

 

5.2 Styrning mot färre studieavhopp och ökad genomströmning 
 

Komplexiteten i organisationens struktur, här menas den hierarkiska decentraliserade 

samtidigt relativt flexibla organisationsstrukturen, speglas i universitetsstyrningen. Den 

balanserade styrningen på universitetet kan ses som flerdimensionell och flexibel, då den 

är utvecklad i syfte att möta intressenternas krav på olika nivåer inom och utanför 

organisationen, bland annat studenter. Detta stämmer in på hur Najmi et al. (2005), 

Zangoueinezhad och Moshabaki (2011), samt Lueg (2015) beskriver ett PMS, när Sayed 

(2013) ifrågasätter möjligheten till detta genom PMS. Samtidigt eftersträvas det att PMS 

på universitet utvecklas för att signalera ifall något kräver en förändring i verksamheten, 

exempelvis i fallet med studieavhopp vid LTU. Detta stämmer in på beskrivningen av det 

akademiska balanserade styrkortet som Schobel och Scholey (2012) ger.  

 

Det finns en svårighet med att få en strukturerad överblick över den komplexa 

organisationsstrukturen som universitet har, och hur varje enhet medverkar för att uppnå 

målen och visionen. Sayed (2013) menar att en helhetsöverblick är en viktig del i ett PMS. 

För att kunna hitta potentiella förbättringsområden och genomföra en förändring, behövs 

en klar struktur med ansvarsområden, visar empirin. I vissa fall krävs det en högre 

ansträngning för att hitta rätt kontaktperson på ett universitet. Samtidigt, kan flera arbeta 

inom samma område. Den statistiska informationen samlad från varje enhet aggregeras 

och analyseras. Dock, visar detta inte hur allas agerande är sammankopplat.  
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Eftersom att organisationen är decentraliserad på universitet, som LTU, kan det till viss 

del upplevas som oklart vem som egentligen ansvarar för genomströmning och styrning 

mot minskad andel avhopp. Det finns inte alltid en tydlig struktur för denna styrning. Alla 

enheter kan välja att arbeta inom det område som de kan påverka. Både fördelar och 

nackdelar finns med detta, då en högre kompetens kan utnyttjas och bidra till ett bättre 

resultat. Nackdelen märks när agerandet inte är kongruent. Exempelvis, i vissa fall kan 

det i praktiken upplevas som att institutioner styrs helt själva. Deras agerande beror på 

hur mycket de själva tycker att genomströmning och kvarvarande studenter efter ett år är 

viktiga. Vissa processer är klart kopplade till universitets vision och den tillämpade 

balanserade styrningen, andra har en mindre tydlig koppling. I fallet med LTU existerar 

det ett underlag för styrningen på den övergripande nivån. Det är den LTU-modellen som 

befinner sig i ett vilande tillstånd på grund av att den inte har blivit fullständigt bearbetad 

och implementerad. Mest troligt, om LTU-modellen hade använts, skulle lärosätet ha fått 

en förändring i genomströmningen och andelen kvarvarande studenter. 

 

Det krävs en tydlig kongruens mellan alla mål, mått, handlingar och även resultat i den 

balanserade styrningen för att den ska vara fokuserad och samordnad, med andra ord 

effektiv, menar Cullen et al. (2003), samt Thompson och Mathys (2008). Om 

organisationen inte strävar mot samma håll, givet samma mål, kommer inte ett önskat 

resultat med genomströmning och andel kvarvarande studenter att uppnås, som i vårt fall 

med LTU där en vilja att ta in fler och färre studenter samtidigt har iakttagits. Båda 

perspektiven hade samma värderingar gällande studenternas trivsel på universitetet. Det 

ena perspektivet trodde på en strategi där organisationen först lär sig att ta hand om de 

redan befintliga studenterna för att sedan ta in fler. Det andra perspektivet upplevde att 

möjligheten och kapaciteten att ta in fler kan utnyttjas för att en del av studenterna 

förväntas att hoppa av sina studier ändå. De icke sammanfallande strategierna visar på att 

det finns olika förståelse för hur målen och måtten kan uppnås, vilket kan ses som 

organisationens flexibla sätt att se på förbättringsområden, eller som brister i styrningen. 

 

Detta syns även i hur olika enheter kan uppleva vikten med genomströmningsmåttet. 

Anledningen till detta kan vara att den balanserade styrningen som ett 

kommunikationsverktyg inte tillämpas i en tillräcklig utsträckning. En mer integrerad 

balanserad styrning i verksamheten skulle medge en större förståelse för styrmåtten, som 

Najmi et al. (2005) menar. Lämpligheten av måttet genomströmning på kurs kan 

ifrågasättas om syftet med styrningen är att minska andel avhoppare. Måttet i sig kan ha 

en negativ påverkan på andel avhoppare. Till exempel, kan vissa ageranden höja måttets 

värde, dock bidrar detta till fler studieavhopp, givet måttets nuvarande utformning. Det 

råder också en oklarhet vad måttet innebär då alla tolkar det olika. Enligt Najmi et al. 

(2005) är det avgörande att anställda förstår måtten likadant för att verksamheten ska 

bedrivas mot målen. Sayed (2013) menar att färre men viktigare styrmått kan leda till ett 

mer effektivt PMS. Eftersom att genomströmningen redan nu intar en mindre prioriterad 

position och andel kvarvarande studenter får mer uppmärksamhet på institutionsnivå, kan 

organisationen klara sig utan det först nämnda måttet i fokus. Det tyder på att en högre 

genomströmning blir en effekt av en fungerande styrning mot att behålla studenter. 

 

Det kan diskuteras när incitamenten blir tillräckliga för att ta tag i problemet med 

studieavhopp och genomströmning. Det ekonomiska incitamentet, vilket är en högre 

ersättning från staten, blir mindre betydelsefullt när takbeloppet har uppnåtts. De andra 

incitamenten som inte är så tydligt identifierade väger inte lika tungt. LaChance (2006) 

betonar användbarheten av den balanserade styrningen när det gäller lärande- och 

utvecklingsmöjligheter, samt ökad motivation bland anställda. Som information ovan 

tyder, används inte alltid styrningen på det viset och i sin helhet på universitetet. Dock, 
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upplevs det ändå att alla anställda på universitet är involverade i verksamheten, som i 

fallet med LTU. Detta är för att uppnå visionen, vilket är i enlighet med Sayed (2013). 

Involveringsgraden varierar bland anställda.  

 

Den strategiska kartan skulle synliggöra kopplingen mellan måtten i syfte att uppnå 

visionen. Dock, tillämpas detta inte alltid på universitet, visar vår empiri. Inte heller sker 

en ständig kommunikation med den strategiska kartan angående vad exakt som ska göras 

för att uppnå målen. Flera forskare, bland annat Kaplan och Norton (2000, 2004), 

Gautreau och Kleiner (2001), Cullen et al. (2003), samt Lueg (2015) poängterar att 

fördelen med den balanserade styrningen är möjligheten till att utarbeta en fungerande 

strategisk karta för verksamheten. Det innebär att anställda inte direkt är styrda genom 

handlingsanvisningar, istället är det upp till dem hur de löser problemet, vilket leder till 

en ökad effektivitet – mål och mått uppnås. 

 

Utmaningen för universitet ligger i att förstå studenternas behov för att tillfredsställa dem, 

vilket uppmärksammas av Lawrence och Sharma (2002), samt Sayed (2013). I dagsläget 

är det många aktiviteter som bedrivs för studenternas trivsel, dock utformas de oftast 

utifrån universitetsperspektivet istället för studentperspektivet. Det kan leda till 

ofullständiga lösningar på akademiska och sociala faktorer som påverkar studentens 

avhoppsbeslut i den negativa riktningen. Förutom det, tenderar aktiviteter riktade mot den 

sociala integrationen överväga processer som siktar mot den akademiska integrationen. 

Detta händer för att det observeras ett behov, vilket inte kan åsidosättas. Dock, är ett 

universitet fortfarande ett lärosäte, och studenter är där för att lära sig, inte enbart ha 

roligt. Som vår studie och tidigare forskning om studieavhopp visar, kan den akademiska 

integrationen också leda till en ökad social integration, vilket tillsammans skulle öka 

chansen för universitet att studenterna stannar. Det styrs om det kan kontrolleras. 

 

Den diagnostiserande kontrollen (Simons, 1995) sker i organisationen. Det mäts ett flertal 

variabler, en varierande information samlas in och måtten följs upp. Inte allt detta 

bearbetas och analyseras. Möjligtvis, händer detta på grund av ett informationsöverflöde 

och avsaknad av ett välintegrerat informationssystem som Sayed (2013) nämner i sin 

forskning. Det är en komplicerad process att sortera och utvärdera informationen för 

vidare återkoppling. Återkopplingen är, enligt Simons (1995) och Atkinson (2006), en 

del av den interaktiva kontrollen som kan uppnås med den balanserade styrningen. Endast 

när styrsystemet signalerar om ett problem i organisationen, analyseras den insamlade 

informationen för att vidta åtgärder. Det tyder på att den interaktiva kontrollen används 

vid behov. Den strategiska kontrollen (Atkinson, 2006) genomsyrar universitetsstyrning.  

 

Avslutningsvis, från empirin har vi fått veta att det inte alltid är den traditionella 

balanserade styrningen med ett balanserat styrkort som tillämpas på universitet. Sådana 

begrepp som ”resultatenheter”, ”budget”, ”målstyrning”, har fått oss att fundera över vad 

som egentligen menas med den balanserade styrningen på universitet. Organisationens 

transparens och drivkrafter är försvårade för observation genom styrning (LaChance, 

2006), när styrningen inte tydligt sammanfaller med organisationskulturen och inte är 

klart förenad med organisationsstrukturen. Universitetsstyrning kan speglas även i 

universitetets rykte, som det diskuteras av Chen et al. (2006) och Hladchenko (2015). 

Studenter är de som får uppleva resultaten av styrningen. Det är även de som kommer att 

sprida rykten. Det bör noteras att vi endast har granskat universitetsstyrning mot minskad 

andel avhopp och högre genomströmning. Andra styrmått existerar, vilket innebär att 

utforma styrmått som fångar utveckling av studenternas tillfredsställelse med lärosätet 

och annat som sker under studieperioden, är utmanande. Detta stämmer in på forskning 

gjord av Lawrence och Sharma (2002), samt Zangoueinezhad och Moshabaki (2011).  
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6. SLUTSATSER 
Studiens slutsatser presenteras nedan. 

 

Den övergripande forskningsfrågan lyder enligt följande: 

 

Varför hoppar vissa förstaårsstudenter av och hur styr universitet 

för att motverka detta och öka studentgenomströmningen? 

 

Forskningsfrågan besvaras efter studiens delsyften: 

1) Identifiera faktorer som bidrar till studieavhopp bland förstaårsstudenter vid LTU. 

2) Skapa förståelse för vad dessa faktorer innebär för LTU. 

3) Jämföra dessa faktorer med teorier om studieavhopp från universitet. 

4) Identifiera hur LTU styr för att motverka studieavhopp och öka 

studentgenomströmningen. 

5) Jämföra LTUs styrmodell med tidigare studier om hur andra universitet styr med 

balanserade styrkort. 

6) Bidra med en diskussion till forskningsfältet om hur universitet kan styra mot 

minskade andel studieavhopp och ökad genomströmning, baserat på LTUs fall. 

 

Det är interaktionen mellan olika avhoppsfaktorer, se figur 4.1, som leder till ett 

avhoppsbeslut. Avhoppsfaktorerna beror till sin största del på hur studenter upplever 

universitetet och allt som förknippas med studietiden. Förstaårsstudenter hoppar oftast av 

på grund av att de inte integreras i det akademiska systemet. Svårigheter med 

integrationen både akademiskt och socialt leder nästan definitivt till studieavhopp. Om 

problemet med studieavhopp ska lösas måste potentiella avhoppare fångas innan de 

bestämmer sig för det. Detta kräver en förståelse för studieavhoppsfaktorerna. Hittills har 

universitetet vidtagit åtgärder till det mesta baserat på universitetetspersonalens 

uppfattning om vad som kan påverka en student att välja hoppa av universitetsstudierna. 

Studenternas uppfattning om avhoppsfaktorerna har visat skilja sig i vissa fall från 

universitetspersonalens. Avhoppsfaktorerna kan ha olika innebörd för dessa parter, enligt 

empirin. Den aktiva styrningen i syfte att uppnå målet med studentgenomströmningen, 

där även att få studenterna att stanna kvar vid lärosätet är viktigt, kan ske enligt följande. 

Målsättningar bestäms baserat på den analyserade insamlade informationen från 

verksamheten och omgivningen. Efter det sätts det upp mål och mått som ska vara 

utmanande och samtidigt uppnåeliga, givet organisationens kapacitet och möjligheter. 

Mätningar och uppföljningar görs kontinuerligt för att se hur universitetets verksamhet 

ligger till på vägen mot målen. Det kan förekomma vissa element från andra sätt att styra. 

I vissa fall, som med LTU, kan inte en direkt styrning mot att motverka studieavhopp 

identifieras. När det gäller genomströmning, kan andra mått prioriteras till fördel, i alla 

fall på institutionsnivå. Styrningen, som kallas för balanserad styrning på LTU, är inte 

helt klart utformad enligt den traditionella styrningen med balanserade styrkort, som 

bland annat beskrivs i tidigare studier på utländska universitet. Det betyder att det inte 

finns ett rätt klart sätt hur en universitetsstyrning ska utformas. För att uppnå en högre 

effektivitet, är det önskvärt att modifiera redan befintliga styrmodeller och -system. Vissa 

delar i styrmodeller och -system kan väljas bort, andra kan läggas till, givet den 

komplexitet som universitet möter. Hur varje lärosäte går tillväga vid utformning av sin 

styrning är upp till dem. Dock, bör universitet pröva sig fram och komma utanför sina 

ramar med sin styrning för att överleva och bli framgångsrika på lång sikt när 

marknadsförhållanden ändras. Kunskap om universitetsstyrning kommer att bli ett mer 

omdebatterat område. 
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7. IMPLIKATIONER 
I det här kapitlet visar vi på mer praktiska implikationer av vår studie samt vad vi ser att 

framtida forskning skulle kunna fokusera på. 

 

7.1 Om styrning på universitet 
 

Styrningen som fungerar på ett lärosäte, kan vara icke effektiv för ett annat. Vilka 

styrsystem och hur de tillämpas väljs av respektive universitet. Vårt fall är ett exempel på 

hur universitetsstyrning kan ske utan att tillämpa hela det traditionella styrsystemet, samt 

hur andra styrelement kan integreras. Detta tyder på att det inte finns några rätt eller fel 

sätt att styra ett universitet på, så länge styrningen leder till det önskade resultatet.  

 

Styrning med fokus på högre genomströmning är en komplex process, som det visas i 

studien. Kunskapen om bakomliggande studieavhoppsfaktorer, vilka belyser problem 

som studenter möter under sin studietid, särskilt sitt första år, kan vara till nytta för 

universitetsledningar. Dock, är det inte enkelt att utforma en effektiv styrning endast 

utifrån denna kunskap. Exempelvis, de upplevda svårigheterna med universitetsstudierna 

kan ha flera lösningar, bland annat att sänka prestationskraven på programutbildningar. 

På kort sikt kan en högre genomströmning uppnås. Det blir enklare att klara av 

studiemoment. På lång sikt kan universitetet tappa sin konkurrenskraft och misslyckas 

med verksamhetsmålet. Universitetets existens som en organisation för att driva fram 

kunskap kan ifrågasättas. Ännu mer globalt innebär det att stora gap i människors 

kunskapsutveckling bildas. Alla inkluderade i samhället kommer att känna av förlusten.  

 

Direkt styrning mot lägre andel studieavhopp synliggörs genom olika strategiska 

satsningar. En diskussion kan föras om vilken satsning som ska föredras, satsningen på 

det akademiska stödet eller på den sociala integrationen. Studien på LTU visar inte direkt 

att förbättringar av studenternas sociala trivsel har påverkat genomströmningen i en 

betydande omfattning. Den sociala integrationen är en viktig beståndsdel i akademin, 

dock ses den ändå som ett kompletterande element till utbildningen av studenterna. 

Incitamenten att fortsätta på sin utbildning förväntas vara högre hos den som uppnår 

godtagbara resultat och är på väg mot examen. Sådana individer ger inte upp och söker 

sig vidare i olika sociala sammanhang, då det existerar ett utbud av möjligheter till detta 

vid universitet som LTU. Exempelvis, integrationsveckor, med flera andra aktiviteter 

under senare del av studietiden, finns för att studenter ska integreras socialt. Dock, kan 

det undersökas ifall fokus kan vändas bort från alkoholkonsumtionen under dessa. Samma 

effekt med den sociala integrationen kan åstadkommas när den akademiska integrationen 

sker mer koncentrerat. Förberedande aktiviteter inför universitetsstudierna, samt diverse 

akademiskt stöd under senare skede, kan leda in personer i rätt grupper. Dessa kan även 

introducera det akademiska systemet till studenterna, samt motivera och inspirera dem 

till fortsatt framgång med sina studier. På sidan om fortsätter diverse fritidsföreningar att 

existera vid universitetet, där mer av den sociala integrationen kan uppnås.  

 

Sedan borde det vara ett mål för varje universitet att få studenterna känna tillhörighet och 

stolthet över att studera vid just det valda lärosätet. Ett exempel är att ifall det fanns en 

starkare ”LTU-anda”, skulle känslan av utanförskapet och ensamheten minimeras hos 

LTU-studenter. Istället skulle en gemenskap skapas. Förutom avsaknaden av en starkare 

känsla av gemenskap, kan ett spekulativt resonemang föras angående det värde som 

studenterna ser med sitt engagemang på universitet. Det kan upplevas som att universitet 

massproducerar utbildad arbetskraft i dagsläget, då studenterna inte alltid känner att 

universiteten bryr sig om var och en individ. Den personliga uppmärksamheten som 

krävs, tilldelas inte alltid varje student. Det tankesättet och det emotionella tillståndet hos 
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studenter kan leda till studieavhopp. För en individ blir det svårare att ta ett beslut om ett 

studieavhopp ifall det finns tillräckligt med stöd från universitetet, och när en känner att 

universitetet tror och satsar på denne. Vidare, skulle en klar yrkesidentitet för studenterna 

skapas av universitetet. Ju tidigare detta sker, desto mer påverkas en individs 

målmedvetenhet och engagemang. En förståelse för varför en spenderar sin tid på ett 

lärosäte kommer snabbare till en då. Sådana aktiviteter som ökar studenternas möjlighet 

att se sig själva i yrkeslivet, exempelvis arbetslivsanpassade projekt och kontakt med 

olika yrkesrepresentanter, kan förse studenter med en idé om vilken karriär de vill bygga 

upp, samt hur utbildningen ska leda till det.  

 

Inte endast direkt styrning mot en högre genomströmning och en lägre andel avhopp, 

påverkar den faktiska situationen. Styrningen som är riktad mot att, bland annat, främja 

forskningen kan ha en negativ effekt på utbildningen. När lärare och doktorander, som 

bedriver forskning, mest styrs på den vetenskapsdrivna delen av deras arbete, åsidosätts 

den lärande insatsen till viss del. Det har sina fördelar och nackdelar. Ett exempel på 

nackdelarna, är när för mycket uppmärksamhet koncentreras på forskningen och som 

följd sänks utbildningskvalitén på grund- och avancerad nivå. Längre bort i framtiden 

kommer detta att försämra möjliga forskningsresultat, då kandidaternas kunskaper från 

tidigare är på en lägre nivå från början. Det att Carpenter-Hubin (2001) är skeptisk till 

användning av kvantitativa mått för att mäta prestation på universitet, samt att Chen et al. 

(2006) poängterar vikten med olika slags kvalité, har lett oss in på en tanke om en 

universitetsstyrning mot kvalité. Även om kvalitén är svårare att mäta än, exempelvis, 

genomströmning, på sådana tjänsteorganisationer som universitet, kan relevanta 

kvalitativa mått spegla verksamhetens utveckling mer korrekt. 

 

Avslutningsvis, det kommer alltid finnas avhoppare från kurser, program och universitet. 

100% genomströmning är omöjligt att uppnå. Dock, kan universitet sträva efter att minska 

studieavhopp och hjälpa studenterna med sin studietid i syfte att öka genomströmningen. 

Tidigare har vi angett vad som kan påverka studenternas tid vid ett universitet. Gällande 

studieavhopp, bör ett så kallad Early Warning System, som Ek (2016) föreslår i sin 

rapport, utformas. Det ska passa in på varje program med dess egenskaper och 

specialiteter. Ett sådant system kan hjälpa att fånga upp studenter som upplever 

svårigheter eller är missnöjda med sin utbildning, innan de hoppar av studierna. 

Uppföljning av systemets effektivitet och dess lämplighet är nödvändig för ett universitets 

tillväxt. I fallet med LTU, är det oklart vilka åtgärder som ger ett önskat resultat och vad 

exakt de påverkar. Sammankoppling mellan dessa, och deras enskilda och gemensamma 

bidrag till en högre genomströmning, kan inte kontrolleras i en tillräcklig omfattning, då 

det inte finns ett system speciellt anpassat för det. Liknande undersökningar saknas. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det behövs mer forskning om hur universitet bedriver sin styrning, då alla styrsätt är unika 

på grund av universitetens egenskaper. Universitetsstrukturen är komplex, där styrningen 

kan ske på flera nivåer. I vår studie har vi inte direkt hittat en koppling mellan styrning 

på den övergripande nivån och studieavhopp, det vill säga vilka studieavhoppsfaktorer 

som påverkas direkt av styrningen. Andra nivåer kan till fördel undersökas. Mot vilka 

mål och med vilka mått universitet ska styra är fortfarande en fråga som ställs vid 

respektive universitet. Till exempel, vid LTU upplevde avhopparna stora 

kvalitetsskillnader gällande allt från nolleperioden till utbildningen. I ett sådant fall 

rekommenderas det att göra en kontinuerlig undersökning på respektive 

programutbildning. Detta eftersom att generalisering icke är möjlig på grund av ett brett 

utbud samt variation och olikheter programutbildningarna emellan från år till år. 
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Distansstudenter exkluderades i studien, för att det har visat sig vara en annan 

undervisningsform, än undervisning på campus. Andra faktorer påverkar valet av denna 

utbildning och anledningar till studieavhopp. Fortsatt forskning kan bedrivas om det. 

 

Utanför studiens fokusramar hamnade även studenter med noll registrerade 

högskolepoäng. Dessa hade accepterat sin plats och skrev in sig på LTU, dock hade aldrig 

registrerat sig på någon av kurserna till följd av okända faktorer. Eftersom att de inte 

deltog i undervisningen och inte upplevde det akademiska livet, valde vi bort de från 

urvalet. Det kan vara viktigt för LTU, samt andra universitet, varför denna tendens finns 

i en sådan omfattning, och om det är något som universitetet kan påverka. 

 

I LADOK fanns det information utöver den som har nämnts tidigare under 

sekundärinformation. Informationen skulle kunna vara till nytta för fortsatta studier om 

ett samband mellan olika variabler och avhopp ska undersökas.  

 

I studien har vi inte studerat ifall avhoppare var engagerade i någon verksamhet vid LTU 

eller utanför. Endast ett fåtal personer har nämnt detta själva. Det bör undersökas, för att 

det direkt påverkar den sociala integrationen. Förståelsen för omfattningen i vilken 

engagemanget bedrivs i utominstitutionella sammanhang, kan leda till en bättre styrning 

mot dessa. Tidigare forskning har inte ägnat uppmärksamheten åt att undersöka påverkan 

av andra intressen på universitetsstudierna. 

 

7.3 Övrigt 
 

Det befintliga statistikunderlaget, LADOK, som används av universitet i dagsläget kan 

effektiviseras för att fånga upp personer som inte presterar under en period. Efter 

effektiviseringen kan det även ge en mer konkret helhetsbild av avhoppssituationen. Att 

särskilja mellan svenska studenter och studenter med ett icke svensk personnummer, 

förmodligen i sin största allmänhet utbytesstudenter, är nödvändigt eftersom att det är 

olika villkor som gäller för dessa. Sedan behöver universitet, med LTU som exempel, 

tydligt identifiera vem de klassar som avhoppare. Exempelvis, om personer som byter 

program inom ett universitet ska klassificeras som avhoppare. Tanken med LADOK och 

informationen som den innehåller är bra, då även en studieavhoppsorsak ska redovisas. 

Dock, är denna inte tillräckligt beskrivande för att lösningar ska kunna analyseras fram. 

Förslagsvis, kan en liknande kategorisering av studieavhoppsfaktorer, som vi har gjort i 

denna studie, utarbetas vid LTU, med flera universitet. 

 

Studien har visat att vissa institutioner har lyckats med att fånga upp variabler som 

påverkar genomströmningen och studieavhopp bättre än andra institutioner. Fördelen 

med LTU är att allt finns på ett och samma ställe, på campus. Det är naturligt att utnyttja 

denna närhet och gemensamma drag samt skillnader mellan institutionerna för att lära sig 

av varandra. Det skulle gynna universitetet ifall en mer öppen kultur utvecklades mellan 

institutionerna, där de kontinuerligt kommunicerade med varandra och var mottagliga för 

kritik och hjälp. Det är ett sätt att driva en utveckling fram inom en organisation.  

 

I fallet med LTU har vi egentligen iakttagit en kraftansträngning på olika nivåer riktad 

mot att höja studenternas nöjdhet med universitetet, men inte direkt mot att förändra 

genomströmningen. Således, är det oklart varför LTU fokuserar på en ökad 

genomströmning, istället för, exempelvis, kvalité i större grad. Det produceras redan över 

taket, och fler studenter, än det indirekt beslutades av regeringen, studerar vid lärosätet. 

Genomströmningen kommer av sig själv som ett resultat av student- och 

universitetsprestation, vilket beror på den levererade kvalitén.   
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BILAGA 1 – Balanserade styrkort 
 

Ett balanserat styrkort inkluderar fyra perspektiv som är sammankopplade och påverkar 

varandra. De fyra perspektiven är det finansiella perspektivet, interna affärsprocesser, 

lärande- och utvecklingsperspektivet, och kundperspektivet. I varje perspektiv finns mål, 

mått, målsättningar samt handlingar som ska leda till att visionen uppfylls och strategin 

förverkligas.  

 

 
 

Källa: Kaplan & Norton (2000) 

 

  



 

 

BILAGA 2 - Intervjuguide för samtal med avhoppare 
 

Den övergripande frågeställningen är: 

Varför hoppar vissa förstaårsstudenter av och hur styr universitet 

för att motverka detta och öka studentgenomströmningen? 

 

Målet med intervjuerna var att genom ett öppet samtal få fram ärliga och utvecklade svar 

från avhoppare om faktorer som ledde till deras studieavhopp. Samtalet inleddes med att 

vi presenterade oss, förklarade syftet med undersökningen och frågade ifall personen ville 

medverka i undersökningen. Sedan ställdes dessa två frågor: 

 Varför är du inte kvar på LTU? 

 Vad är din sysselsättning nu? 

 

Beroende på vilka svar som lämnades på den första frågan, fokuserades samtalet sedan 

på de akademiska, sociala eller de externa faktorerna. Det fanns även intervjuer där fokus 

låg på alla faktorer. För att få de utvecklade svaren ställdes exempelvis följande frågor: 

 Hur upplevde du bemötande på LTU? 

 Hur upplevde du undervisningsprocess och lärarkollegium på universitetet? 

 Hur upplevde du studiemiljö och samarbete med andra studenter på universitetet? 

 

Avslutningsvis ställdes dessa frågor: 

 Vad skulle du vilja förbättra på LTU och hur? 

 Om du bestämmer dig att studera igen är LTU ett universitet du söker till? 
 

  



 

 

BILAGA 3 – Citerade anledningar till studieavhopp  
 

Nedan följer exempel på hur före detta studenter uttryckte sig vid intervjutillfällena 

angående deras anledningar till studieavhopp. Citaten redogörs i samma ordning som 

kategoriseringen i figur 4.1. 

 

INDIVIDUELLA AKADEMISKA FAKTORER 

FEL VAL AV UTBILDNING 

*Jag ville inte hålla på med matte hela mitt liv. 

*Jag upptäckte att civilingenjör inte var min grej, jag är lite mer konstnärlig av mig. 

*Jag kände att ekonomi inte var något jag ville plugga fem år framåt. 

*Jag kände efter en termin att det var fel ämne jag hade valt, det var inte intressant. 

*När jag valde utbildning så blundade jag och bara tog en, i princip. Och det gick väl, det 

var väl kul, men inte alla delar. Och det är väl dumt att utbilda sig till något man inte 

tycker är kul. 

*Ja, alltså, jag pluggade ju sociologi, men jag ville plugga ekonomi egentligen, faktiskt. 

*Ämnet var kul på gymnasiet men det var en helt annan grej på universitetet. 

*Jag insåg att det var fel val av utbildning för mig. 

*Jag tyckte att det jag läste var tråkigt, det är väl det enkla svaret. 

*Jag läste ett program jag inte var nöjd med. 

*Jag hade pluggat datanätverk även på gymnasiet och så tänkte jag att det hade kunnat 

vara ett bra ämne att fortsätta med, men på universitetet kände jag att kurserna eller 

programmet inte passade mig så bra. 

*Jag var inte så väldigt ekonomiintresserad. Det var lika bra att hoppa av så tidigt som 

möjligt. 

*Jag var lite halvt tveksam redan från början, jag hoppade på civilingenjör mest för att 

testa på. 

ICKE FÖRBEREDD INFÖR STUDIERNA 

*Jag gick på universitetet direkt efter gymnasiet. Det tog någon månad och så märkte jag 

att jag inte ville plugga, jag var skoltrött. 

*Jag började plugga lite för att ”pröva på”, sedan var det inte så intressant som jag trodde 

att det skulle vara. 

*Största anledningen var väl att jag gick en klass över i gymnasiet och jag började på 

LTU direkt efter gymnasiet, när jag var 17 år. Jag var inte mogen nog att ta det ansvar 

som krävdes. 

*Jag kom från gymnasiet där jag hade tankesättet att ”det kommer lösa sig i alla fall” för 

att sedan märka av den mängden plugg man egentligen måste lägga ner på universitetet. 

*Jag körde direkt efter gymnasiet och det var också en stor faktor till att jag hoppade av. 

Det var mycket som inte stämde i livet, fel timing. (Personen saknade sina vänner hemma, 

var inte intresserad av ämnet). 

*Det var nog mitt fel, nästan endast. Det var högt tempo, betydligt mycket högre tempo 

än vad jag var beredd på. Jag hamnade efter från början. Och sedan var det svårt att 

komma ikapp. 

*Jag började plugga direkt efter gymnasiet, så jag blev rätt trött på plugget. 

SVÅRIGHETER MED STUDIERNA 

*Det var en konstant stress. 

*Jag fixade inte att plugga på egen hand hemma, jag fattade ju ingenting av det jag läste. 



 

 

*Jag kände att det inte gav mig någonting, jag fick inte de resultat jag ville, det blev för 

svårt. Jag kände att jag ville avbryta och göra någonting annat.  

*När det blev för svårt, kände jag att det här inte riktigt var min grej. Då avbröt jag. 

*Jag var väl lite taggad inför första året på ingenjörsutbildningen, men då jag kände att 

det var för svårt lämnade jag. 

*Det var första gången jag studerade och det var svårare än vad jag trodde det skulle vara. 

*Jag klarade inte kravet för CSN, jag var typ 2,4 högskolepoäng ifrån. Det var därför jag 

tog beslutet att åka hem igen. 

*Det var svårt. Antingen var det så att läraren inte var svensk och undervisade på engelska 

med en svensk lärobok, eller så var läroboken på engelska och läraren svensk. Det var lite 

konstigt att gå på föreläsningar som hölls på engelska men läroboken var på svenska och 

vice versa. 

*Men det var mycket att ta in. För mig var det väldigt svåra böcker och så. 

BRISTFÄLLIG MOTIVATION 

*Det var bara jag som inte var engagerad alls, jag gjorde ingenting i skolan. 

*Det var inte något fel på utbildningen. Jag bara saknade all motivation. 

*Egentligen tror jag att det var mycket hos mig själv, att jag inte hade disciplinen att bara 

sätta mig ner och göra det som behövdes göras. Jag blev stressad, det var ju grejer hela 

tiden och jag var inte riktigt redo för det, kände jag. 

*Skolan var jättebra om man bara tar sig tid till att lära. Nu gjorde jag ju inte riktigt det 

men om man väl försöker så absolut, jag tyckte skolan var jättebra! 

*Ja, dels tyckte jag väl att linjen jag läste var väldigt svår. Jag började känna mer och mer 

att det här kanske inte är jobbet för mig ändå. Det var jättemycket pluggande och 

motivationen gick bara nedåt och nedåt. 

*Jag var inte motiverad att studera. Jag tror inte ens jag hade någon motivation från start. 

Jag började studera bara för att ha något att göra. 

*Just nu bor jag utomlands bara, jag ville väl känna mig mer fri, göra det jag ville. 

INSTITUTIONELLA AKADEMISKA FAKTORER 

LÄRARE 

*Jag kände att lärarna avfärdade en ganska mycket, de hade inte tid med en. 

*Det var mycket frågor man hade, men vissa lärare kunde man inte fråga för att de blev 

bara irriterade om man kom på arbetstid och frågade saker. 

*Jag tyckte lärarna var tillmötesgående, dock tyckte jag att doktoranderna var svårare. 

*Vi hade i alla fall en väldigt dålig lärare i en kurs. Det var ganska kasst och hela klassen 

ville byta föreläsare. 

*Sedan var det två stycken doktorander som, kanske, inte var så engagerade. 

*Sedan när vi började läsa linjär algebra märkte man att det var forskare som höll i 

utbildningen. Man märkte att det inte var just lärare som höll i det. Forskaren förstod väl 

inte helt riktigt om studenterna hängde med liksom. Alltså, det var inte bara jag, flera 

kommenterade att forskaren bara malde på. Även fast det är universitetsnivå, så hade det 

varit skönt ibland om forskaren förstod att inte alla fattade direkt. 

*Vissa lärare, fick jag höra av andra också, var ju… ah… inte alltid så pedagogiska 

kanske. 

*Det var för jobbigt, och för att lärarna inte förstod att det var jobbigt för mig då jag har 

dyslexi. Jag sa att jag inte hann läsa böckerna då de inte fanns på ljudfil, och då ifrågasatte 

de flesta varför jag skulle bli lärare. 

* Lärarna sa att folk kommer misslyckas med tentamen, och de blev arga då folk inte kom 

på lektionerna. De (lärarna) sa liksom att det inte spelar någon roll om eleverna närvarar 



 

 

eller inte för att ni (eleverna) kommer ändå inte fixa tentamen nu. Utan ni kommer behöva 

skriva en omtenta. 

*Det var dålig kontakt med lärarna. Det tog lång tid innan man fick svar på sina frågor. 

Och om de svarade i telefon, så hänvisades man alltid till mejl. Det kändes lite som 

särbehandling. 

UNDERVISNING 

*Men det var väl just det att det dansmässiga var, för mig, lite för låg standard, då jag har 

en ganska lång bakgrund inom dans. 

*Det var låg standard och utbildningen levde inte upp till mina krav eller förväntningar. 

Då blev jag inte heller så motiverad. 

*Föreläsningarna är för statiska, lärarna ska få ut det som står på schemat och det blir 

liksom inga diskussioner, något man verkligen lär sig av. Det var för lite diskussioner på 

programmet jag läste. 

*Ansvariga borde pusha hårdare på och poängtera hur viktigt det är att man lägger ner tid 

på den introduktionsmatten, då man inte tänker att den är så viktig. Det är lätt att hamna 

efter direkt.  

*Det kändes som att utrustningen vi använde oss av på teveproduktion var lite utdaterad. 

Jag menar inte att all utrustning var utdaterad, men vissa delar. 

*Jag tyckte det var störande att när vi läste teori så var det bara att läsa och stillasittande 

på en stol, och själv ville man dansa och utvecklas som dansare och danslärare. 

*Sedan kan jag tycka att det är väldigt mycket tekniskt strul. (Detta utvecklades inte i 

intervjun utan var en sidokommentar). 

*Jag läste ett år, men jag hoppade av för att jag tyckte att det fungerade så jättedåligt med 

tekniken. Den strulade jättemycket. Man missade cirka en kvart, tjugo minuter, i början 

av varje föreläsning. 

UTBILDNING 

*Jag läste rättsvetenskap på LTU, men då kom jag in på juristprogrammet (annat 

universitet). Jag kände att det var en mer värd utbildning. 

*Den utbildningen jag helst ville gå, finns inte på LTU. 

*LTU var inte mitt förstaval, och jag kom in på något annat. 

*Jag ville inte riktigt läsa någon av de tre inriktningarna på utbildningen (civilekonom) 

som erbjöds på LTU. 

*Jag kände att utbildningen var för lång, och jag såg inte vad jag skulle jobba med när jag 

var klar. 

AKADEMISKA MILJÖN 

INGET EGET BOENDE 

*Jag kände att det inte var rätt program jag hade valt, och så var det tjorvigt med bostäder 

och sådär. 

*Hade jag haft en bostad, hade man sluppit just den stressen. Då hade jag haft en egen 

plats att bo på liksom, där jag kan samla och återhämta mig på. 

*Det var problematiskt med boende, jag bodde på vandrarhem som sedan lades ner. Då 

hade jag ingen bostad. 

*Man vill ha ett ställe där man känner sig hemma, jag flyttade runt tre gånger under ett 

halvår. 

*Luleås boendesituation är inte den bästa, jag bodde på vandrarhem det första halvåret. 

*Jag hade problem med boende de första tre månaderna. Då bodde jag i en etta med fyra 

stycken andra, då ingen av oss hade någonstans att bo. 

 



 

 

ADMINISTRATION/INFORMATION 

*LTU tyckte att jag skulle läsa om allt, hela två åren. Men jag kände att om jag inte får 

tillgodoräkna mina två från tidigare universitet, så kan jag lika gärna plugga en ny 

utbildning och läsa 5 år där, istället för lärare i 7.5 år. 

*LTU kunde vara tydligare och bättre med informationen angående Luleås 

boendesituation. 

*Jag fick dålig information redan på inskrivningsdagen. 

*Jag hade fått uppfattningen om att det var mer skidor. 

STUDIEMILJÖ 

*Universitetet i sig var väl inte riktigt… det var väl inte riktigt de förväntningarna jag 

hade på ett universitet. Sedan, kanske, hade det vart roligare om man pluggade 

civilingenjör eller något liknande. Skolan är ju teknisk och det märks ganska tydligt 

också. 

*Tysta zoner, kanske, är svårt att fixa. Men en sal där man kan plugga med en mattelärare, 

hade jag tyckt varit bra. 

INDIVIDUELLA SOCIALA FAKTORER 

FAMILJ & TIDIGARE VÄNNER 

*Ja, alltså, min flickvän bodde ju kvar i Skåne och så var det lite den här kompisfaktorn. 

*Det var mycket som hände i livet just då, med separation och familjen helt enkelt. Det 

gjorde att det blev alldeles för mycket. Det var inte ett läge att plugga då. 

*När jag ger mig in i något, så vill jag avsluta det. Skolan tog verkligen all min tid – det 

fanns ingen fritid kvar. Det blev då svårt med familjerelationerna. 

*Det var väldigt långt hemifrån, jag kommer ju från Göteborg. 

*Det var väl mest att jag saknade mina gamla kompisar hemifrån. Kompisar som jag känt 

i hur många år som helst. 

*Släkten bodde i Stockholm, och jag hade min flickvän i Stockholm. Det var långt 

avstånd till allt ,och jag hade svårt att vara själv där uppe (i Luleå). Jag trivdes liksom 

inte. Skolan var jättebra, men just Luleå som stad… Jag lade mycket pengar på att flyga 

hem och så, och det fungerade liksom inte. 

*Jag började plugga på höstterminen, och sedan på nyår så träffade jag en tjej från 

Lidköping där jag kommer ifrån. Så det var lite därför också. 

*Jag gillade universitetet, jag trivdes där, men staden… det var inget fel på staden, men 

det var inte hemma. Och det hade inte spelat någon roll om det var en annan stad heller. 

SOCIALA EVENEMANG 

*Nolleperioden var typ det enda, sedan hände det ju inte så mycket mer. Sedan var det ju 

typ varannan månad det hände något kul. 

*Jag tyckte att det akademiska livet i Luleå var förhållandevis bra- Utelivet däremot är 

sämre, det är mindre. 

*Jag tyckte inte om universitetet. Det var liksom inte mycket studentliv, inte en jätterolig 

klass och så vidare. 

*Det var synd att nolleperioden bara var de två första veckorna. Det, kanske, hade varit 

bättre om det var lite längre, så man hade något att göra. Så att man hade haft chans att 

träffa lite andra i klassen. 

*Efter nolleperioden fanns det inget studentliv kvar liksom. 

*Jag trodde att det skulle vara såhär skidor och grejer runt omkring, men det var det inte 

riktigt. Det fanns inte så många skidbackar. 

 



 

 

INSTITUTIONELLA SOCIALA ORSAKER 

INGEN GEMENSKAP 

*Klassdynamiken fungerade inte, men det kan också bero på att jag var där så kort tid 

också. Jag hade bara en kompis där, men han kände jag redan från innan. Jag band inga 

nya kontakter när jag gick på universitetet, det kan jag inte påstå. 

*Det var så att jag inte hade något gemensamt med någon i klassen. 

*Jag trivdes bra i klassen med kompisar och så, men majoriteten av mina klasskamrater 

kom från Luleå, och de hade ju inget behov av nya vänner. 

*Nej, alltså, du vet, man är invandrare och det är lite… Det är en lite försiktig attityd som 

svenskar har gentemot invandrare. Det är lite svårt att bygga grupper, inte alla vill vara i 

din grupp. Så kändes det ibland. 

*Sedan beror det ju väldigt mycket på det första grupparbetet, det var ju dem man hängde 

med första halvåret, i princip. 

*Jag kan inte säga att jag trivdes så jättebra ändå, det var lite svårt att komma in i klassen 

på något vis. Jag var den enda härifrån (från Luleå). 

*Jag trivdes ju bra på universitetet och utbildningen, men jag trivdes inte med att vara i 

Luleå helt enkelt. Jag kände helt enkelt att det inte var där jag ville vara, jag mådde inte 

så bra av platsen och jag kände inte så många. Det tärde mycket på det sociala livet. Jag 

kom från Västkusten, så det var en bra bit hem och jag kände att jag ville fortsätta mina 

studier på en annan ort helt enkelt. 

*Jag trivdes inte riktigt med klassen, och själva staden i sig var typ svår. Man var ju nästan 

tvungen att ha en bil för att kunna ta sig runt i Luleå. 

*Jag kom inte riktigt in i början, våra faddrar under nolleperioden tyckte det var viktigare 

att ha kul själva med varandra än att ta hand om oss nollor. Jag kom inte in i gruppen 

riktigt. 

EXTERNA FAKTORER 

DISTANS FRÅN HEMMET 

*Jag tyckte det var lite långt ifrån familj och vänner och sådär. 

*Jag kände att det var för långt, jag vet inte. Flytta från Östergötland till Luleå. Det var 

för långt hemifrån, från allt det gamla. 

*Det var för nära hemmet, jag vill plugga mer söderut. 

*Utbildningen är så himla lång, och bara tanken att veta att man är fast i sin hemstad i 

fem år är deprimerande. 

ARBETE  

*Det var bara att jag saknade att ha pengar. Istället för att ta ett studielån, så var det 

roligare att ha pengar. 

*Jag tyckte väl att jag fick bättre förutsättningar nere i Stockholm, liksom. Jag blev 

erbjuden ett jobb, samt att jag hade familj och vänner i Stockholm. 

*Jag jobbar på sidan av, och då var 100 % studietakt för intensivt för mig. 

*Jag lämnade universitetet för att jag fick ett jobberbjudande. Och det var väl det enda 

skälet till att jag lämnade. 

*Jag kände att det var mer värt att börja jobba. I den här branschen (teveproduktion) känns 

det som att det som räknas är vad du har gjort och inte vad du har pluggat. 

*Jag hoppade av utbildningen för att jag fick ett jobb. 

 

 



 

 

LULEÅ SOM STAD 

*Luleå är ingen studentstad sådär, den är lite ”off”. 

*Om jag ska plugga igen, är det roligare med en större stad, så det blir nog det. 

*Jag kommer nog aldrig flytta tillbaka till Luleå igen, det är inget fel på universitetet 

överhuvudtaget, utan det är avståndet som spelar roll för mig då. 

*Ja, jag sökte ju Stockholm som förstaval tidigare också. Men jag sökte överallt, och 

Luleå var det enda stället jag kom in på. Jag kom sedan in på ett annat universitet till 

vårterminen. 

*Jag trivdes inte riktigt superbra med klimatet, mörkret och allt. 

SJUKDOM 

*Jag lämnade på grund av en depression, en sjukskrivning. 

*En släkting dog förra hösten, och jag kände inte, helt enkelt, att jag ville fortsätta studera 

då. Motivationen försvann. 

 

  



 

 

BILAGA 4 – Diskussionsunderlag för balanserad styrning 
 

Den övergripande frågeställningen är: 

Varför hoppar vissa förstaårsstudenter av och hur styr universitet 

för att motverka detta och öka studentgenomströmningen? 

 

Intervjuerna fokuserade på verksamhetsstyrning med ett balanserat styrkort på olika 

nivåer i organisationen. Nämligen hur LTU styrde för att motverka studieavhopp. 

Frågorna nedan ställdes, följdfrågor förekom. 

 

Allmänt om styrning 

 Berätta kortfattat hur ni styr universitetet med ett balanserat styrkort. 

 

Frågor om målen 

 Har ni andra delmål som kommer att bidra till att klara av målen 2020? 

 Varför har ni valt dessa mål? 

 

Frågor om mått 

 Vilka andra mått använder ni för att mäta prestationen på vägen till målen? 

 Varför har ni valt dessa mått? 

 

Frågor om handlingar  

 Hur gör ni för att motverka studieavhopp? 

 Hur gör ni för att motverka studieavhopp hos förstaårsstudenter? 

 Hur gör ni för att uppnå delmålen? 

 Vad som har praktiskt skett mellan 2010 och 2016? 

 Vad planerar ni att göra för att det ska gå ännu bättre under resterande 5 åren? 

 Jämför ni er med universitet som klarar målen bättre än LTU?  

 

Slutfrågor 

 Berätta om den strategiska kartan. 

 Hur bidrar den till bättre förståelse för den strategiska styrningen bland anställda? 

 

Avslutningsvis 

 Berätta om din arbetsposition. 

 Hur länge har du arbetat på din position? 

 Hur länge har du arbetet på LTU? 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 5 – Åtgärder för att öka studentgenomströmning 
 

Nedan presenteras åtgärder som LTU vidtar för att öka studentgenomströmningen. Dessa 

baseras på avhoppsorsaker framtagna av LTU. Ramverket, som används, var skapat 

ursprungligen av Tinto (1975) samt Hackman och Taber (1979). Tre orsakskategorier, 

vilka är individuella akademiska orsaker, institutionella akademiska orsaker och 

personliga, samt ett antal underkategorier har identifierats. 

 

 

Källa: Ek (2016) 

  



 

 

BILAGA 6 – LTUs strategiska karta 
 

Nedan presenteras den strategiska kartan som används vid LTU. 

 

 
 

Källa: LTUs internt material 


