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Förord 

Ett stort tack till Yvonne Löfqvist på administrationen vid institutionen för ekonomi, teknik 

och samhälle vid Luleå Tekniska universitet, samt till min handledare Mats Jakobsson. Utan 

dessa två människor skulle detta arbete ha varit omöjligt att genomföra.  
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Sammanfattning 

I denna uppsats försöker jag att fylla ett tomrum inom forskningen om studenter som väljer att 

hoppa sina programutbildningar inom samhällsvetenskapliga program riktade mot en 

kandidatexamen. Syftet med detta arbete är att presentera en bild av avhoppade studenter 

inom kandidatprogram, och därmed utgöra en beskrivande studie för fortsatt forskning och 

fördjupning inom området. Jag har samlat in och analyserat statistik om avhoppade studenter 

från fem samhällsvetenskapliga program vid Luleå tekniska universitet. Med hjälp av 

statistisk analys ger jag en detaljerad bild av studenterna som väljer att hoppa av sin 

samhällsvetenskapliga universitetsutbildning. Resultaten visar på en skillnad mellan könen, 

där männen generellt är underrepresenterade inom de flesta program men har samtidigt högst 

sannolikhet att lämna programmen. För båda könen är det inte ovanligt att de fortsätter 

studera ett annat program eller kurser vid samma universitet efter att de har hoppat av. Denna 

sannolikhet ökar ännu mer ifall de ursprungligen kommer från närliggande orter till 

universitetet.  

För avhoppade studenterna som kommer från andra delar av Sverige råder det omvända 

förhållandet, om dessa individer fortsätter att studera sker det oftast vid ett annat universitet 

eller högskola. Med de tillgängliga data som använts går det dock ej utläsa ifall de avhoppade 

studenterna väljer att studera liknande program eller kurser vid nya utbildningsorter. Det finns 

även en skillnad mellan könen när man gör en åldersindelning, där äldre kvinnor oftare 

forsätter att studera än män. Jag diskuterar mina resultat med hjälp av etablerad forskning 

inom utbildningssociologi, där man studerat hur kulturellt kapital, habitus, könsskillnader 

påverkar engagemang gentemot skolan och hur väl man lyckas prestera inom skolväsendet. 

Genom att koppla resultaten mot teorier inom utbildningssociologi kan detta arbete vara en 

utgångspunkt för att utveckla nya frågeställningar och hypoteser om avhoppade 

kandidatprogram studenter, och därmed bidra till fortsatt forskning inom området. 
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Abstract 

In this paper I try to fill a gap in the studies of students who drop out of higher education in 

Sweden. The gap consists of students who choose to drop out of educational programs aimed 

towards bachelor degrees in the social sciences. The aim of this study is to present the reader 

with a picture of students who drops out of bachelor programs and by doing so I hope to 

provide a stepping stone for further research in this area. I collect and analyze statistical data 

on drop outs from five programs at the University of Technology in Luleå. With this I provide 

detailed presentation using statistical analysis of the students who choose to drop out of 

higher education in the social sciences. The analyzed data shows a discrepancy between the 

genders, where even though men are typically underrepresented at the programs at a whole, 

they are still the most likely to leave the programs. But even when they drop out of a program 

there is a high probability that they continue to study at the same university, this is true for 

both gender but slightly more so for women. This also increases greatly if you are from the 

surrounding area of the university to begin with.  

For students who drop out and originated from other parts of the country, they are more 

likely to continue their studies at a different university. With the current data available in this 

study, there is no way to know what type of programs or courses they choose to study at their 

new choice of university. There is also a difference between the genders when accounting for 

age, where older women have a slightly higher tendency to continue to study after they drop 

out.  I discuss my results with established research in the field of sociology of education, on 

how culture capital, habitus, and differences in gender effect how students engage and 

perform in education. By using theories of sociology of education, this study can be used to 

further develop research questions and explore new premises within the subject area.   
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Inledning 

Under 2007/2008 genomfördes en stor reform av det svenska högskolesystemet i syfte att 

göra det internationellt överförbart med tydliga och jämförbara examina mellan länderna, och 

därmed även göra den svenska skolan internationellt konkurrenskraftigt (Universitets- och 

högskolerådet, 2015). Detta innebar bland annat att vi fick en ny examensstruktur, där 

högskolans grundnivå delas in i två former av examen, generell examen och yrkesexamen. 

Skillnaden mellan en generell examen och en yrkesexamen är att en yrkesexamen kräver att 

man har studerat ett sammanhängande program som resulterar i en yrkeslegitimation eller 

annat certifikat baserat på krav från arbetsmarknaden. Generell examen kan även det erhållas 

efter att ha gått programutbildningar, till exempel en kandidatutbildning, men det är inte ett 

krav. Detta gör det möjligt för studenter att själva välja kurser inom ett ämnesområde och 

sedan ta ut en generell examen baserat på antalet högskolepoäng de läst. Enligt 

Universitetskanslerämbetet UKÄ
1
 är en generell examen 1,4 gånger vanligare än en 

yrkesexamen (Universitetskanslerämbetet, 2014). Luleå Tekniska universitet är ett 

representativt exempel på denna fördelning där universitetet enbart erbjuder sex program med 

en yrkesexamen. Trots att utbildningar med generell examen är vanligare har det främst gjorts 

uppföljningar och djupgående undersökningar av yrkesexamensprogram, av både det 

dåvarande Högskoleverket och det nuvarande UKÄ.
2
  

För programmen med yrkesexamen finns uppföljningar av de studenter som väljer att 

avbryta sina studier. Denna typ av uppföljningar finns inte i samma utsträckning för de 

generella programmen, särskilt inte för kandidatprogramen. Detta gäller både kvantitativa 

uppföljningar och kvalitativa undersökningar om orsaker till varför man valt att göra 

studieavbrott. Därmed finns en kunskapslucka för de bakomliggande orsakerna och motiven 

för de studenter som väljer att inte fullfölja de vanligaste examinerande programmen på 

Sveriges högskolor och universitet.  

Denna kunskapslucka är viktig att fylla ur flera perspektiv, inte minst på grund av den 

möjligtvis onödiga ekonomiska belastningen de avhoppade studenterna medför det svenska 

skolväsendet. Det är även ett intressant sociologiskt problemområde att undersöka de 

studenter som väljer att avbryta studierna från den vanligaste formen av högskole- och 

universitetsutbildningar. Genom att utforska detta område ökar möjligheten för att blottlägga 

outtalade normer och värderingar som idag kan hindra ett stort antal människor från att uppnå 

                                                
1 UKÄ har övertagit uppföljningen av Sveriges högskolor efter att Högskoleverket lagts ner. 
2 UKÄ tillhandahåller utförlig statistik över studenters val av utbildning, betyg, examensfrekvens m.m.  
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en högre akademisk utbildning.  Detta kan även hjälpa till att belysa de begränsningar som 

just nu finns inom högskolorna och universiteten i form av utbildningsinstitutioner, och 

därmed bidra till att utveckla andra delar av skolsystemet för att kompensera för dessa 

eventuella begränsningar. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva vilka studenter som väljer att avbryta sina studier och att detta skall 

göras via tillgängliga registeruppgifter från det nationella systemet för studieadministration i 

Sverige, Ladok. Även om tillgänglig data är begränsade, går det genom en analys av denna ta 

fram en bild som beskriver avhoppare från kandidatprogram. Utifrån syftet formulerades 

följande frågeställningar: 

 Finns det skillnader mellan de studenter som väljer att avbryta sina studier vid 

Luleå tekniska universitet, med avseende på vald programutbildning, kön, ålder 

och hur långt från Luleå man kommer ifrån? 

 Varför avbryter man sina studier?  

 Avbryter man sina studier helt och hållet, eller byter man bara utbildning?  

Avgränsning 

Arbetet kommer att ha en beskrivande ansats och omfattar avhoppade studenter från ett 

kandidatprogram mellan åren 2010-2015. Studien omfattar de samhällsvetenskapliga 

kandidatprogrammen för ekonomie, psykologi, rättsvetenskap, sociologi samt politik och 

samhällsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet. Ambitionen är att ge en bild med så 

noggranna beskrivningar som möjligt, och därmed utgöra en startpunkt för att öppna upp 

möjligheten för senare och fördjupade studier med syfte att kunna testa hypoteser förankrade 

inom etablerad teori (Patel & Davidson, 2003).  

Disposition 

Först kommer jag att gå igenom tidigare forskning som genomförts inom området och är 

relevant för en undersökning av avhoppade studenter. Därefter följer en beskrivning av 

metodiken och hur jag har arbetat med mitt material. Sedan presenteras relevanta teorier och 

resultat, och därefter en avslutande diskussion där resultaten lyfts fram och relateras till 

tidigare forskning och teorier.  
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Tidigare forskning 

Fokus har legat på svensk forskning och rapportering, eftersom det är svårt att överföra 

forskning och analyser på andra nationers skolsystem och studenter på det svenska 

skolsystemet och de svenska studenterna. Det kan finnas aspekter som inte är relevanta för 

svenska studenter, och kontexter som ej går att generalisera över nationsgränserna. Dock har 

det gjorts en jämförande studie mellan Sverige, Nederländera, Storbritannien, och USA, som 

är värd att nämna (Langen & Dekkers, 2005). Även om fokus enbart ligger på de mer 

traditionella STEM-ämnena, (science, technology, engineering, mathematics), visar studien 

att Sverige har flest avhopp, trots att vi har det bästa studiefinansieringssystemet av samtliga 

länder. Denna studie hade ett deskriptivt i syfte, att samla in information för att i senare 

skeden kunna göra fördjupade studier, därmed kunde man inte säga något om orsaken till 

varför Sverige hade flest avhopp.  

Majoriteten av den tidigare forskningen mot specifikt avhoppade studenter i Sverige är 

framförallt fokuserad mot yrkesexamensprogram. Både UKÄ och det tidigare högskoleverket 

har producerat flera rapporter med statistik över genomströmning, examensfrekvens, resultat 

och avhopp från yrkesexamensprogram. I högskoleverkets rapport Orsaker till studieavbrott 

får man reda på att vid årskiftet 2007/2008 hade 15 av 39 yrkesexamensprogram fördelat över 

hela landet en examensfrekvens på över 80 %, medan resterade 24 program hamnar under 80 

%. Dessa siffror baseras på  personer som börjat på ett av programmen tidigast 1994. Av de 

24 program med examensfrekvens under 80%, hade 34770 personer inte tagit examen alls och 

det var specifikt dessa personer som var i fokus för en uppföljningsundersökning relaterat till 

skälet för deras studieavbrott. Med en svarsfrekvens på 49 % fick man i undersökningen fram 

att 14 % uppgav att de enbart gjort ett studieuppehåll, 10% hade fullföljt utbildningen men ej 

tagit ut sin examen, och 75 % hade helt avbrutit sin utbildning. Den sammanlagda andelen blir 

i detta fallet 99 %, men vad den sista procentandelen utgör framgår ej i rapporten. Den absolut 

viktigaste orsaken till att man valt avbryta sina studier var att man uttryckte ett missnöje med 

olika delar av utbildningen. Ett vanligt exempel var att man var missnöjd med det 

administrativa stödet eller med lärarnas upplägg av utbildningen. Denna kategori utgjorde 45 

% av de som valt att helt avbryta sin utbildning. Därefter kom sociala faktorer med 29%, 

sedan arbetsmarknadsfaktorer med 16 %, och sist ekonomiska faktorer på 9 % 

(Högskoleverket, 2010). 

Även om dessa rapporter främst varit fokuserade på yrkesexamensprogram innehåller de 

även statistik över de studenter som studerat mot en generell examen, vilket ligger närmare i 
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jämförelse till kandidatprogrammen vid Luleå Tekniska universitet. Rapporten visar att 

program med en generell examen har en lägre andel studenter registrerade på utbildningen 

efter första terminen än yrkesexamensprogram. För de generella programen hade 24 % av 

studentern som påbörjade sina studier hösten 2011 ej fortsatt på ett generellt program under 

våren 2012. Varav hälften av dessa 25 % inte var registrerade överhuvudtaget. Bland 

studenter på yrkesexamensprogrammen var 15 % ej registrerade på ett yrkesprogram under 

våren 2012, varav hälften av dessa ej var registrerade alls. Nedbrutet i könsfördelning för de 

generella programmen innebar det att 10 % av kvinnorna och 14 % av männen ej registrerat 

sig för terminen 2012 (Universitetskanslerämbetet och SCB, 2013).  

I ytterligare en rapport från UKÄ hade man genomfört en uppföljande undersökning med 

syfte att ta reda på den sociala bakgrunden hos studenter med examina från 

yrkesexamensprogram. Man hade gjort en uppdelning mellan långa och medellånga 

yrkesprogram, där de medellånga omfattade 3-3,5år, vilket kan vara intressant att jämföra 

med eftersom kandidatprogram är på 3 år. En slutsats man kom fram till var att det främst var 

bland examinerade studenter på långa utbildningar som majoriteten av studenterna hade 

föräldrar med eftergymnasial utbildning. Bland de medellånga programmen var det inte lika 

stor andel studenter som hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det man även såg var 

att de studenter med föräldrar utan eftergymnasial utbildning var i större utsträckning 

betydligt äldre vid påbörjandet av högskolestudier. Samtidigt var det tydligt att den generella 

genomströmningen på programmen minskade med ålder, om man är över 25 år när man 

påbörjar sina studier minskar sannolikheten att man tar examen. (Universitetskanslerämbetet, 

2013).  

En annan intressant svensk studie gjord på lärarstudenter har försökt skapa en 

sambandsmodell mellan studiemotiv, studieengagemang, och om man fortsätter sina studier. 

Man mätte och kategoriserade lärarstudenternas motiv i tre kategorier. Yttre motiv, vilket 

innebär motivation utifrån exempelvis arbetsvillkor, löner med mera. Inre motiv, där man 

eftersträvar att nå tillfredställelse genom att få utöva något man har ett personligt intresse för 

och upplever att man samtidigt får något i utbyte. Altruistiska motiv, där man främst drivs av 

viljan att hjälpa andra utan att man förväntar sig något tillbaka. Dessa motiv relaterades till 

studenternas studieengagemang som baserats på en självskattningsenkät. Därefter kunde man 

dra slutsatser om vilken kategori och nivå på engagemang som leder till om man väljer att 

avbryta sin utbildning eller stanna kvar. Slutsaten var att studenter med altruistiska motiv 

hade lägre sannolikhet att avbryta sina studier ifall de även hade en hög nivå av 

studieengagemang. För de med inre och yttre motiv påverkades inte avhoppen oavsett om 
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man hade hög eller låg nivå av studieengagemang. Det var även en intressant könskillnad med 

en indirekt påverkan på om man avbröt sina studier, studenter med altruistiska motiv var i 

större utsträckning kvinnor. Därmed var det större sannolikhet att män valde att avbryta sina 

studier (Jungert, Alm, & Thornberg, 2014).    

Vid en jämförande studie mellan Luleå tekniska universitet och Växjö högskola letade man 

efter korrelation mellan alkoholanvändning och stressnivå kopplat till studenter som avbröt 

sina studier under första året. Studien är intressant eftersom den visar att det inte går att 

fastställa någon skillnad i alkoholanvändning mellan de som valde att avbryta eller fortsätta 

sina studier. Det man istället hittade var att den egenupplevda stressnivån är starkt kopplad till 

om man väljer att hoppa av sina studier (Andersson, Johansson, Berlund, & Öjehagen, 2009). 

Teori – utbildningssociologi 

Urvalet av teorier i denna rapport syfterar till att ge en referensram genom vilken resultaten 

kan tolkas i föreliggande studie. Teorin används också för att kunna ställa relevanta frågor i 

en diskussion kring vad resultatet kan ha för betydelse ur olika perspektiv. Samtliga teoretiska 

referensramar som kommer att refereras och användas utgår från studier där man inriktat sig 

på framför allt teorier inom fyra områden, habitus, kulturellt kapital, kön, och ålder, och hur 

dessa påverkar olika delar inom utbildning. 

I en studie baserad på Pierre Bourdieus teorier om kulturell och social reproduktion 

analyserar forskarna hur studenter engagerar sig i skolsystemet och deras akademiska resultat. 

Detta görs med utgångspunkt i familjens socioekonomiska status, kön, och Bourdieus begrepp 

habitus (Edgerton, Roberts, & Peter, 2013). Förutsättningen man arbetar utifrån är att 

könsmönster inom socialiseringsprocessen bärs med och tar sig i uttryck i det kulturella 

kapitalet, habitus och engagemanget mot skolsystemet. Definitionen av habitus som används 

av författarna är:  

 

 Habitus is a class-contingent set of learned dispositions (also rooted in familial 

socialization) that shapes the individual’s outlook on the world, including perceptions 

of what is possible and preferable for someone in a particular social position. 

(Edgerton, Roberts, & Peter, 2013, s. 304). 

 

Fritt översatt betyder detta att habitus är en inlärd förutsättning som man bär med sig från 

sina familjeförhållanden. Det är starkt bundet till den sociala klassen man tillhör och har en 

stor påverkan på hur man ser på de egna möjligheterna och förväntningarna i livet. Studien 
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bekräftar tidigare slutsatser att kön spelar en stor roll i de akademiska resultaten. Flickor 

presterar bättre än pojkar inom läsning, men har fortfarande inte nått upp till männens resultat 

inom matematik och naturvetenskap (Edgerton, Roberts, & Peter, 2013). 

 Deltagarna i studien fick svara på en enkät om olika delar av skolgången där svaren mättes 

i form av en skala från låg till hög för att beskriva deras individuella habitus och 

skolengagemang. Svaren kopplades sedan ihop med familjernas socioekonomiska status. 

Flickornas svar i enkäten var generellt högre upp på skalan än pojkarnas både vad gäller 

habitus och skolengagemang, vilket indikerade en mer positiv inställning till utbildning. Detta 

går helt i linje med teorier om den ”dolda läroplanen” inom skolan. Med det menar man 

generellt att skolan och utbildningens struktur gynnar ett visst beteende, ofta beskrivet som 

traditionellt beteende för flickor i skolan, vilket är positivt för att nå höga studieresultat. 

Medan samma beteende ej är särskilt positivt ute i arbetslivet efter skolan, där det traditionellt 

beskrivna beteendet för pojkar har en fördel (Edgerton, Roberts, & Peter, 2013, s. 319).  

Vid jämförelse mellan hur höga poäng för habitus och höga poäng för skolengagemang 

påverkade de akademiska prestationerna, visade det sig att habitus hade en stark positiv 

påverkan. Högt skolengagemang hade också en mätbar positiv effekt, men inte i närheten lika 

stor påverkan som studentens habitus. Effekten av habitus och skolengagemang 

kompenserade ej för skillnaden mellan flickor och pojkar inom matematik och 

naturvetenskap. Resultat stärker tidigare studier där det visats att det ofta inte handlar om att 

flickor har svårare för matematik och naturvetenskap, utan att det sannolikt är andra skäl som 

gör att de inte har intresse att prestera inom dessa ämnen (Edgerton, Roberts, & Peter, 2013, s. 

318).  

Man mätte även den socioekonomiska statusen på skolan, vilket motsvarde ett medelvärde 

baserat på den socioekonomiska status för de individer som gick där. Man kunde se att 

skolans socioekonomiska status hade en positiv effekt på studenternas studieresultat, även 

efter att man kontrollerat för påverkan från studenternas egna socioekonomiska status. 

Rapporten förstärker och breddar tidigare studier om hur habitus påverkar studier, genom att 

man fokuserar på mer än enbart vad studenter har för mål efter sina studier i form av 

yrkesroller. Det man däremot inte kunde förklara var kvarvarande skillnader mellan könen, 

hur dessa skillnader påverkade resultatet av hur högt man hamnade på skalan för habitus och 

nivån på skolengagemang man hade. Slutsatsen var att mer detaljerad forskning krävs för att 

förstå hur och om flickor och pojkar påverkas olika av den egna familjens socioekonomiska 

status, för att sedan fylla i luckorna i skillnaderna inom skolengagemang (Edgerton, Roberts, 

& Peter, 2013, s. 317).  
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I en annan studie om förutsättningar på arbetsmarknaden för personer över 30 år framgick 

att personer kunde genom att ta en examen på universitets-/högskolenivå öka sin attraktivitet 

på arbetsmarknaden med upp till 18 % och få 12 % högre inkomst jämfört med dem utan 

examen. Detta gällde generellt för båda könen, men kvinnorna hade störst fördel, både inom 

attraktivitet och även inkomst. Detta förklaras bland annat genom att kvinnor utan högre 

utbildning tenderar att ha lägre betalda arbeten än män i samma situation. Därför blir den 

reella skillnaden större efter att kvinnor tagit en examen jämfört med männen. Dock är det så 

att kvinnor fortfarande väljer att utbilda sig inom områden som lärare, vård och omsorg, och 

socialt arbete. Detta förklaras med att dessa yrken ofta har en konstant efterfrågan och 

karakteriseras av en god anställningstrygghet och liten risk. Därmed är det mer sannolikhet att 

gynnas inom dessa områden när man tagit en examen från högre utbildning (Hällsten, 2012).  

Alice Sullivan visar hur en ny precisering av kulturellt kapital har en stark påverkan på 

akademiska prestationer. Den grundläggande definitionen av kulturellt kapital som författarna 

använde var: “…Cultural capital consists of familiarity with the dominant culture in a society, 

and especially the ability to understand and use ‘educated language’.” Detta operationaliseras 

sedan genom att mäta nivån på läsning och tv-tittande för att avgöra vilka kulturella kapital 

studenter hade och hur väl dessa passade in i skolsystemet. Kvinnornas akademiska resultat 

var överlägsna männens, men skillnad i kön kunde inte visa på någon signifikant skillnad i det 

kulturella kapitalet. Däremot påverkades de akademiska resultaten starkt av tv-tittandet och 

läsning, där läsningen klart var den viktigaste aspekten som kunde avgöra hur goda 

prestationer studenter nådde (Sullivan, 2001). 

Ur ett annat perspektiv på Bourdieus habitus och kulturellt kapital kommer Dumais fram 

till att särskilt kvinnor gynnas inom utbildningsväsendet om de deltar i kulturella aktiviteter 

och därmed stärker deras habitus och ökar deras kulturella kapital. Detta menar Dumais kan 

vara ett sätt att kompensera för det faktum att studier visat att lärare tenderar att oftare 

uppmärksamma män i klassrummet eftersom deras beteende är mer högljutt och tar mer plats. 

Men studier har även visat att utbildningssystemet tenderar att gynna elever med högt 

kulturellt kapital. Därför tror Dumais att anledningen till att kvinnor fokuserar på att öka sitt 

kulturella kapital och därmed bredda sitt habitus, syftar till att därigenom lyckas fånga 

lärarens uppmärksamhet. (Dumais, 2002). 

Sammanfattningsvis kommer den teori som har redovisats ovan att användas som ett 

verktyg för att skapa en förståelse av resultaten som framkom i den statistiska 

undersökningen. Det är värt att påminna att det fortfarande under 2000-talet går att se en 

tydlig skillnad i klassbakgrund hos de som är mest sannolikt väljer att studera vid universitet 
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eller högskola. Individer med en bakgrund i arbetarklassen är fortfarande underrepresenterade 

bland de registrerade studenterna vid högre utbildning (Eriksson, 2000). Att föra en 

diskussion om hur kulturellt kapital, habitus, och klass, påverkar vem som fullföljer eller 

hoppar av sin utbildning, kommer att ge en ökad kunskap om varför snedrekryteringen bland 

studenternas klassbakgrund fortfarande existerar.  
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Metod 

Val av metod 

Med hänsyn till att det finns relativt få studier genomförda om avhoppade studenter på 

generella kandidatprogram i Sverige, har detta gjort att arbetet genomsyrats av en deskriptiv 

ansats (Patel & Davidson, 2003). I början av min efterforskning bland litteratur, rapporter och 

artiklar om avbrutna högskolestudier och avhoppade studenter fann jag inget underlag som 

direkt utvecklade sig till möjliga undersökningsfrågor för mig. Från början ville jag inkludera 

ett socioekonomiskt klassperspektiv i arbetet, där tanken var att använda en 

enkätundersökning för att försöka mäta de avhoppade studenternas socioekonomiska 

bakgrund. Omfattningen på ett sådant arbete var dock allt för stort för att kunna inkluderas i 

denna uppsats. Istället flyttade jag fokus till den registerdata som fanns tillgängligt via Luleå 

tekniska universitets administration och LADOK-databaserna.  

Eftersom mitt arbete enbart kommer utgå från statistik inhämtad från Luleå tekniska 

universitet, betyder det att jag ej kommer att kunna ge de avhoppade studenterna någon egen 

röst i om varför de hoppar av sina studier. Undersökning har varit kvantitativ med en statistisk 

analys av den information Luleå Tekniska universitet har samlat in under åren 2010-2015 om 

de studenter som valt att avbryta sina studier vid de tidigare nämnda programmen. Det denna 

studie kan bidra med är en första överblick, en rent beskrivande bild. Det är dataunderlaget 

jag har lyckats samla in har styrt vilka frågor som kan vara möjliga och relevanta att ställa och 

söka svar på. 

Datainsamling 

Det var inte helt uppenbart vilken sorts data jag faktiskt var ute efter under den inledande 

fasen, och ännu mindre uppenbart vilken data det fanns att få tag i. Den första idén jag 

inledningsvis hade var att försöka genomföra någon form av bred enkätundersökning med 

avhoppade studenter med fokus på deras bakgrund och tidigare studier. Tanken var att 

antingen göra en renodlad telefonintervju med ett färdigt enkätunderlag, alternativt en 

kombination med en webbaserad enkät där jag först tog kontakt med respondenterna via 

telefon. Resonemanget bakom att inte enbart skicka ut en webbaserad enkät via email är den 

låga svarsfrekvensen som ofta är kopplad till just dessa undersökningar (Trost, 2012). Det 

tillsammans med antagandet att om man hoppat av en utbildning är risken stor att man inte är 

särskilt intresserad eller motiverad att delta i en undersökning när det handlar om något man 

lämnat bakom sig.  
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Denna idé övergavs av främst två skäl, varav det första var tidsåtgången på en sådan 

enkätundersökning skulle vara alltför stor för omfånget för denna uppsats. Det andra skälet 

var att jag fick klart för mig hur lite bearbetad information det faktiskt fanns över avhoppade 

studenter vid Luleå tekniska universitet. Från universitets sida var det nog så intressant att få 

en sammanställd och analyserad överblick av den informationen som redan fanns att tillgå vid 

universitetet.  

Det blev startpunkten att via universitets administration begära ut listor över de studenter 

som valt att avbryta sina studier på något av de fem treåriga samhällsvetenskapliga 

kandidatprogrammen. (ekonomie, politik och samhällsutveckling, psykologi, rättsvetenskap, 

och sociologi). I syfte att säkerställa en tillräcklig mängd av avhoppade studenter kom jag och 

min handledare överens om att tidsomfånget för materialet skulle innefatta samtliga terminer 

från och med hösten 2010, fram till registreringen för vårterminen 2015. Detta innebar dock 

att antagningsterminen för studenterna kunde sträcka sig tillbaka till hösten 2007.  

I kontakt med administrationen fick jag till min glädje veta att universitet genomför en kort 

enkät med alla elever som väljer att avbryta sina studier i förtid. När studenter väljer att hoppa 

av sin utbildning eller göra ett studieupphåll av någon anledning får de fylla i ett formulär 

som sedan arkiveras vid universitetet. I samma formulär finns det sex svarsalternativ där 

studenten väljer det som bäst beskriver anledningen till att man väljer att avbryta sina studier; 

A: Byte kurs/program inom LTU, B: Byte till annat lärosäte, C: Personliga skäl, D: 

Studierelaterade skäl, E: Fått arbete, och F: Annat. Delar av svarsalternativen i enkäten saknar 

dock särskilt hög precision. Vad betyder egentligen ”personliga skäl”? Är det ekonomiska, är 

det medicinska eller familjerelaterade skäl? Vad innebär det att man bytt till annat läorsäte? 

Har studenten även bytt ämne och program? Eller kom de in på sitt förstahandsval vid ett 

andra försök och väljer att studera samma program men på annan ort? Även om dessa sex 

alternativ är användbara, är de inte nog utförliga för att kunna få en mer precis bild av skälen 

till att hoppa av sina studier.  

Med ytterligare hjälp från administrationen vid universitetet lyckades jag få tag på 

adresslistor med bokförd adress vid tidpunkten för antagning för samtliga avhoppade 

studenter på samtliga program. Samtidigt fick jag även ut studenternas samtliga individuella 

kursbetyg, både för kurser inom programen och för fristående kurser studenterna valt själva 

inom ramen för deras utbildning. Till sist fick jag även kompletta listor över samtliga 

registrerade studenter från och med 2010, inklusive könsindelning från de nämnda 

utbildningsprogrammen. Nu började jag kunna formulera frågor där jag skulle kunna utnyttja 

de sex alternativen till varför man avbrutit sina studier tillsammans med den nya 
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informationen. Kan personliga skäl kopplas mot avstånd till Luleå från sin hemort? Hur 

påverkar betygen benägenheten att svara ”studierelaterade” skäl? Hur mycket påverkar 

avståndet benägenheten att byta till annat lärosäte?  

I och med att materialet innehåller antal, könsindelning, åldersindelning et cetera, kan man 

göra antagandet att validiteten i materialet är hög för syftet att ge en bild av omfattningen av 

avhoppade studenter. Däremot är den lägre när det kommer till att kunna säga något 

meningsfullt om varför de väljer att hoppa av sina program. Informationen som kan ge svar på 

den frågan saknar noggrannhet och är kräver utförligare studier i framtiden. 

Bearbetning 

Inledningsvis skedde arbetet uteslutande i Microsoft Excel, där den största delen av tiden gick 

åt till att koda om materialet till något användbart för en statistisk analys i programmet IBM 

SPSS Statistics. Viss rådata var färdig att användas direkt, till exempel hur många 

högskolepoäng samtliga studenter hade hunnit samla på sig innan de hoppat av, vilken termin 

de påbörjat samt vilken termin de avslutat sina studier. Oftast innebar det dock att konvertera 

data från textform till sifferform, eller formatera om siffror så att de blev användbara. Till 

exempel ta fram den faktiska åldern genom personnummer och sedan använda det datum när 

de hoppat av sina studier för att räkna ut åldern vid tidpunkten när studierna avbrutits.  

Programtillhörigheten konverterades till en variabel där en siffra mellan ett och fem 

representerade programmen istället för de faktiska programnamnen. Detsamma gjorde jag för 

de angivna skälen till varför man valt att avbryta sina programstudier, men i detta fall blev det 

då en siffra från ett till och med sex. Studenternas namn byttes ut till siffror som representerar 

en könsvariabel.  

En relativt tidskrävande process var att få fram hur långt studenten hade varit tvungen att 

flytta för att studera vid Luleå Tekniska universitet. Eftersom jag endast hade de bokförda 

adresserna vid antagningstidpunkten var jag tvungen att använda mig av öppna källor för att 

kunna göra informationen användbar. Jag gjorde helt enkelt så att jag använde mig av Google 

Maps, där jag använde mig av vägbeskrivningsfunktionen för att få fram en avståndsvariabel 

mellan postorten för studenten och Luleå. Anledning för att jag använde mig av postorten och 

inte den exakta adressen var att den exakta adressen inte skulle ge någon mer användbar 

information än vad postorten skulle göra. Det jag ville ha reda på var hur långt studenten 

generellt varit tvungen att flytta för att studera i Luleå för att sedan kunna beräkna avståndet 

mellan hemort och Luleå. Dessutom blir den avhoppade studentens integritet större genom att 

inte använda den faktiska adressen. 
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När det kom till de individuella kursbetygen var jag för första gången tvungen göra ett 

aktivt val om jag skulle använda dem som de var, eller välja att koda dem. Betygsystemet som 

Luleå tekniska universitet använder sig av består av tre nivåer, underkänt (U), godkänt (G) 

och väl godkänt (VG). Men det förutsätter att man har fullföljt kursen, har man inte gjort det 

får man inget betyg alls, det är blankt. Jag valde att först koda om betygen till siffrorna 1 för 

underkänt, 2 för godkänt, och 3 för väl godkänt. I de fall där studenter saknade kurser och 

betyg helt och hållet fick de värde noll.  

Med ett medelvärde för betygen får jag enbart en variabel per person men jag kan 

fortfarande avgöra ifall student har övervägande goda eller dåliga studieresultat. När jag då 

har tillgång till den sammanlagda högskolepoängen per student, kan jag använda det 

tillsammans med ett medelbetyg för att få fram i princip samma sak som jag skulle fått fram 

med individuella kursbetyg. Detta minskade komplexiteten till enbart två variabler, ett 

medelvärde för erhållna kursbetyg, och ett medelvärde för antalet intjänade högskolepoäng. 

I den slutliga datamatrisen jag använde hade alla möjligheter att identifiera personer, 

såsom namn, personnummer och adress tagits bort. Denna sammanställning importerades 

sedan till SPSS för fortsatt bearbetning. SPSS tillåter mig enkelt att konfigurera variablerna 

och därmed få en ökad flexibilitet. Via SPSS tog jag sedan fram tabeller och uträkningar där 

jag kontrollerade variabler beroende av en mängd olika förutsättningar, dels för att säkerställa 

en hög reabilitet, särskilt vid konstruerande av diagram och grafer.  

Jag upptäckte dock ett misstag jag gjort mellan materialet för de avhoppade studenterna 

och materialet över de sammanlagda programregistreringarna på programmen. Det visade sig 

att jag missat att helt och hållet synkronisera årtalen för antagningsstatistiken jag skulle 

använda. Den sammalagada programregistreringen sträckte sig tillbaka till hösten 2010, 

medan det fanns med avhoppade studenter som registrerat sig på ett program tidigast hösten 

2008. Själva omarbetningen avmaterialet och uteslutandet av de avhoppade studenterna från 

innan hösten 2010 var snabbt gjort i SPSS. Men sedan kom arbetet att även omarbeta samtliga 

matriser och diagram vilket baserats på den tidigare informationen. Det innebar att jag fick 

göra om en del arbete med nya uträkningar i SPSS och sedan exportera dessa på nytt till Excel 

för fortsatt bearbetning och ändra eller göra om samtliga diagram.  

Det sammalagda datamaterialet består av 1146 studenter som har varit registrerad på något 

av de fem undersökta programmen under perioden hösten 2010 till våren 2015. Av dessa var 

det 273 studenter som avbröt sina studier vid sitt valda program någon gång under perioden 

hösten 2010 till våren 2015. Eftersom samtliga utbildningsprogram sträcker sig över 3 år 
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innebär detta att vissa av studenterna har varit antagna och påbörjat sina studier tidigast 

höstterminen 2007.  

För att göra resultaten lättillgängliga har jag i så stor utsträckning som möjligt fokuserat på 

att presentera informationen grafiskt i diagram. I de fall jag har känt mig tvungen att använda 

tabeller har jag prioriterat enkelhet och tydlighet framför utförlighet. Jag bedömer att detta är 

en lämplig nivå kopplat till mitt syfte, att skapa en bild av de avhoppade studenterna, där 

komplicerade matriser och statistiska uträkningar kan ha en direkt motverkade effekt.  

Etik och statistikens integritet 

Genom att systematiskt utesluta identifierbar information har jag säkerställt att de avhoppade 

studenternas identitet inte går att bekräfta. Jag har tagit bort alla hänvisningar till namn och 

personnummer genom att endast dela in individerna i kategorier om kön, ålder, 

programtillhörighet, och avstånd till universitetet. Jag har även säkerställt att även om man 

använder kategorierna tillsammans går det inte att utläsa individernas identitet. Detta genom 

att använda åldersintervall istället för faktiska åldrar, samt bostadsorter vid tidpunkt för 

registrering vid universitetet istället för de faktiska bostadsadresserna.  
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Resultat 

Generella trender bland avhoppade studenter 

Avsnittet syftar till att ge en översiktbild över avhoppade programstudenter där man kan se 

utvecklingen över tid, från hösten 2010 till och med våren 2015. Detta gör att man kan se 

förändringar över tid och upptäcka mönster för avhopp. 

 

Diagram 1 – Översikt programavhopp från fem samhällsvetenskapliga program LTU - 273 studenter 2010-2015 

 

Blå linje – Avhoppade programstudenter totalt  

Röd linje – Avbrytit studier helt och håller efter programavhopp 

Grön linje – Fortsatta studier vid Luleå tekniska universitet 

Lila linje - Fortsatta studier vid annat lärosäte. 

Den blå linjen visar det sammanlagda antalet studenter som valt att avbryta sina 

programstudier, dessa uppgår till 273 personer från hösten 2010 till våren 2015. Den röda 

linjen representerar det antal studenter som har helt avbrytit sina studier efter att de hoppat av 

sitt program. Den gröna linjen står för ”fortsatta studier vid Luleå tekniska universitet”, och 

visar hur många av de som motiverat sitt avhopp med att de ska studera ett annat program 

eller kurs vid Luleå tekniska universitet. Den lila linjen står för ”fortsatta studier vid ett annat 

lärosäte, och representerar det antal avhoppade studenter som motiverat sitt avhopp med 

skälet att de istället ska studera vid ett annat lärosäte. Tre personer angav inget skäl när de 

hoppade av sina program vilket innebär att den röda, grön, och lila linjen tillsammans 

representerar 270 av 273 studenter.   

Om man följer den blå linjen i diagram 1 ser det ut att vara ett relativt jämnt flöde av 

avhopp över terminerna. Men den gröna och röda linjen i samma diagram visar på en viss 

variation i avhoppen. Det är vanligare att hoppa av på höstterminerna om man avbryter sina 

H10 V11 H11 V12 H12 V13 H13 V14 H14 V15

Hoppat av program totalt 32 32 33 31 29 25 32 33 22 4

Avbrytit studier helt 21 12 22 12 22 9 24 17 12 3

Inom LTU 7 14 7 15 4 14 3 10 7 1

Annat lärosäte 2 6 3 4 3 2 5 6 3 0
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studier helt och hållet, medan om man tänkt fortsätta studera inom Luleå tekniska universitet 

är det vanligare att man hoppar av på vårterminen. Sedan våren 2014 verkar det ha blivit ett 

trendbrott vad gäller antalet studenter som hoppat av sin utbildning, efter att ha varit ett 

relativt stabilt flöde sedan 2010. Det kan dock förklaras med att det i skrivande stund 

fortfarande är tid kvar på vårterminen 2015 och det kan innebära att samtliga avhopp inte 

kommer att ha registrerats före terminens slut.  

 

Diagram 2 – Termin vid programavhopp och fortsatta studier, 273 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-

2015 

 

 

Diagram 3 – Termin vid programavhopp och helt avbrutna studier, 273 studenter, Luleå tekniska universitet 

2010-2015 

 

Om vi bättre visualiserar dessa skillnader mellan grön och röd linje i diagram 1, ser man i 

diagram 2 att de studenter som fortsätter med andra studier efter att de hoppat av sitt program 

avbryter programmen i högre utsträckning på vårterminen. Medan i diagram 3 kan man se att 

de som avbryter sina studier helt tenderar att hoppa av programmet på höstterminen. Om man 

summerar denna översiktliga bild av studentavhoppen kan man konstatera att 23,8 procent av 

alla programstudenter har hoppat av det program de började studera på. En relativt stor andel 

av dessa, 30 % (82 personer) av alla avhoppade studenter, fortsätter att studera vid Luleå 

Tekniska universitet, men byter till andra program eller kurser. Detta innebära att av de 1146 
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programstudenterna så har 16,6 % (191 personer) lämnat Luleå Tekniska universitet under 

åren 2010-2015, antingen genom helt avbrutna studier eller till studier vid ett annat 

universitet.  

Köns- och åldersfördelningar 

Avsnittet kommer visa diagram där antalet individer som hoppat av sina studier har brutits ner 

i skillnader mellan kön och/eller i åldersgrupper inom de fem programmen sociologi, 

rättsvetenskap, psykologi, politik och samhällsutveckling, samt ekonomie. Samtliga program 

faller inom ämnesområdet samhällsvetenskapliga program. Genom att studera skillnaderna 

mellan kön och åldersgrupper kan man upptäcka ifall det finns homogena grupper som 

tenderar att ha högre eller lägre sannolikhet att hoppa av sina studier.  

 

Diagram 4. Antal registrerade studenter inom program, 1146 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

Diagram 4 visas antalet studenter som var registrerade vid de fem programmen under 

perioden 2010-2015, med en sammanlagd registrering på 1146 studenter. I de tre program där 

antalet registrerade kvinnor är större än antalet registrerade män ser man även en tydlig 

majoritet av kvinnor. Till skillnad från de två programmen med fler män än kvinnor, där 

könsfördelningen är jämnare, har inget av programmen en tydlig majoritet av manliga 

studenter. De två programmen med den jämnaste könsfördelningen är det minsta programmet, 

politik och samhällsutveckling, och det näst största programmet, ekonomie. 
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Diagram 5.  Andel män och kvinnor inom respektive program, samt snitt för samtliga program, 1146 studenter, 

Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

I diagram 5 visas könsfördelningen för de 1146 registrerade studenterna fördelat inom 

samtliga program, samt även genomsnittet för de fem programmen under samma period. 

Endast ekonomieprogrammet och programmet för politik och samhällsutveckling ligger i 

närheten av att ha en jämn könsfördelning. Intressant att notera i diagram 5 är att det enbart är 

ekonomie- och politik och samhällsprogrammet med procentuellt fler andel män än kvinnor 

registrerade. 

 

Diagram 6.  Andel avhoppade män och kvinnor inom respektive program, samt för samtliga program, 273 av 

1146 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

Jämförelsevis ser man i diagram 6 hur könsfördelningen ser ut bland de 273 avhoppade 

från respektive program och även hur den totala könsfördelningen bland dessa ser ut. Det 

program med en könsfördelning bland avhoppade studenter som ligger närmast 
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könsfördelningen för registrerade på programmet är psykologiprogrammet. Om man jämför 

med diagram 5 ser man att även den totala könsfördelningen har ändrats med 4 %, där 

männen som hoppat av ökat procentuellt jämfört med fördelningen av det totala antalet 

registrerade manliga studenter.   

 

Diagram 7 – Procentuell andel avhopp från samtliga program, samt snittavhopp, 273 av 1146 studenter, Luleå 

tekniska universitet 2010-2015 

 

Diagram 7 visar hur många procent av de programregistrerade studenters som har hoppat 

av respektive program under samma period. Med ett totalt avhopp på ca 24 % av de 

registrerade studenterna inom samtliga fem program ser vi att ekonomiprogrammet ligger 

över genomsnittet med god marginal, följt av programmet för politik och samhällsutveckling 

med ca 3 % över genomsnittet. Sociologiprogrammet sticker ut åt andra hållet genom att ha 

motsvarande ca 16 % och ligger därmed strax över 9 % lägre än genomsnittet för samtliga 

program. 
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Diagram 8. – Kön och andel avhoppade programstudenter, samt genomsnitt för samtliga program, 273 av 1146 

studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

Här visas hur stor den procentuella könsfördelningen avhoppade studenter utgör av antalet 

registrerade studenter vid respektive program, samt för samtliga registrerade studenter. Här 

framgår det att männen tydligt är överrepresenterade inom tre program och även generellt 

bland de som väljer att hoppa av ett program.  Sociologiprogrammet med lägst totala avhopp 

uppvisar i diagram 8 den största procentuella skillnaden mellan könen där kvinnor hoppar av i 

mindre utsträckning än män. 

Särskilt inom sociologiprogrammet ser vi en tydlig könsfördelning där männen nästan 

dubbelt så ofta hoppar av programmet jämfört med kvinnorna. Även intressant att notera det 

omvända inom ekonomieprogrammet, även om det inte är lika påtagligt, där programmet har 

fler män in kvinnor registrerade men att kvinnor i högre utsträckning väljer att avbryta sina 

studier. Det visar också att programmen med den jämnaste könsfördelningen även har flest 

avhopp procentuellt. Den totala siffran visar att, även om det är övervägande kvinnor som är 

registrerade på programmen överlag, har männen generellt en högre risk att hoppa av ett 

program. 

Studenternas skäl till att avbryta sina studier 

När studenterna vid Luleå Tekniska Universitet valt att avsluta sina pågående studier erbjuds 

de möjligheten att svara på en enkät där de får välja mellan sex alternativ till varför de valt att 

hoppa av sina studier. Av de 273 individer som hoppat av något av de fem berörda 

programmen under perioden 2010-2015 är det 270 av dessa som valt att svara på enkäten. I 
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kommande avsnitt kommer fördelning av svaren redovisas, inledningsvis tillsammans med 

könsindelningen, och programtillhörighet. Sedan kommer även ålder att läggas till och 

inkluderas tillsammans med både kön och programtillhörighet. 

 

Diagram 9 – Skäl till avhopp, frekvens och procentantal, 270 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015. 

 

1. Fortsatta studier vid LTU  2. Fortsatta studier vid annat lärosäte  3. Personliga skäl 

4. Studierelaterade skäl  5. Väljer att arbeta istället för studier  6. Annat 

Diagram 9 visar att det är absolut vanligast att man hoppar av ett program för att studera 

något annat program eller kurs vid Luleå tekniska universitet. Tillsammans med studier vid ett 

annat lärosäte som skäl till avhopp är det hela 42,5 % av samtliga studenter som hoppat av på 

grund av de ska studera något annat eller någon annanstans. Mellan en femtedel och en 

fjärdedel har motiverat programavhoppet med personliga skäl, vilket är det näst vanligaste 

skälet till avhopp medan arbete är det minst vanliga skälet till avhopp.  

 

Diagram 10 – Inbördes könsfördelning skäl till avhopp, 270 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

1. Fortsatta studier vid LTU  2. Fortsatta studier vid annat lärosäte  3. Personliga skäl 

4. Studierelaterade skäl  5. Väljer att arbeta istället för studier  6. Annat 
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Det finns också skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter när det gäller skäl till 

avhopp vilka framkommer i diagram 10. Det är en relativt jämn könsfördelning, där den 

största skillnaden finns bland de med svarsalternativet att fortsätta sina studier vid 

universitetet, där det är 5,5 % fler kvinnor än män angett detta alternativ. I det näst vanligaste 

alternativet, studierelaterade skäl, är det istället männen som 5,5 % oftare motiverat sitt 

avhopp jämfört med kvinnor. 

 

Diagram 11 – Inbördes könsfördelning skäl till avhopp, 270 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

  

1. Fortsatta studier vid LTU  2. Fortsatta studier vid annat lärosäte  3. Personliga skäl 

4. Studierelaterade skäl  5. Väljer att arbeta istället för studier  6. Annat 

Diagram 11 visar att de som hoppar av ekonomie- och rättsvetenskapsprogrammet oftast 

fortsätter att studera vid Luleå tekniska universitet efter avbrott. Studierelaterade skäl till 

avbrott är vanligast politik och samhällsutvecklingsprogrammet, tätt följt av 

sociologiprogrammet. ”Annat” skäl till avbrott är vanligast inom psykologiprogrammet och 

rättsvetenskapsprogrammet, båda två med stor marginal till övriga program. Personliga skäl är 

även det med god marginal vanligaste skälet i två av de fem programmen, sociologi- och 

psykologiprogrammet. För psykologiprogrammet är statistiken delvis problematisk, eftersom 

de två vanligaste skälen till avbrott inom programmet är de alternativen som säger minst om 

det bakomliggande motivet till avhoppet från programmet. 

Det finns också tydliga skillnad i vilken ålder studenterna väljer att avbryta sina studier. I 

nästa diagram redovisas avhoppen utifrån åldersintervallen 18-24 år och äldre än 25 år 

eftersom denna indelning motsvarar väl åldersfördelningen inom de respektive fem 

programmen. 
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Diagram 12 - Åldersfördelning avhoppade studenter, inom och mellan könen, 273 studenter, Luleå tekniska 

universitet 2010-2015 

 

Diagram 12 redovisar könsfördelningen inom respektive åldersgrupp, ej att förväxla med 

åldersfördelningen inom respektive kön. Det betyder att sammanlagt 74 % av de avhoppade 

studenterna är i åldern 18-24, och de studenter över 25 år utgör tillsammans 26 %. Värt att 

notera är att kvinnor som grupp inom kategorin över 25 år är ca 43 % större än männen inom 

samma kategori, för 18-24 år är skillnaden 20 %. 

 

Diagram 43 – Könsfördelning inom åldersgrupp och inom program, 273 studenter, Luleå tekniska universitet 

2010-2015 

 

Här ser man hur de avhoppade studenterna är fördelade inom respektive program med 

hänsyn till ålderkategorierna och könsindelning. Inom den yngre ålderskategorin är det 

relativt jämna siffror vi ser över samtliga program och inom kön. Det är främst 
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sociologiprogrammet och programmet för politik och samhälle som sticker ut genom att ha 

den största skillnaden mellan könen inom denna kategori. Sociologiprogrammet har störst 

andel unga kvinnor som hoppar av inom samtliga program. Medan politik och 

samhällsprogrammet är det programmet med störst andel avhoppade unga män.  

Anmärkningsvärt för studenter över 25år är att inom programmet för politik och 

samhällsutveckling står männen i denna kategori för en femtedel av alla avhoppen. För 

kvinnor över 25 i psykologiprogrammet ser man att denna grupp står för en fjärddel av 

avhoppen och i samma program står männen över 25 endast för 1,8 % av avhoppen. Det 

innebär också att psykologiprogrammet har den största skillnaden mellan könen för studenter 

över 25 år, tätt följt av politik och samhällsprogrammet.  

 

 

Diagram 14 – Skäl till avhopp, ålders- och könsfördelning, 270 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015  

 

Diagram 14 visar studenternas skäl till studieavbrott med åldersfördelning inom könen. 

Här ser man att män över 25 år är den enda kategorin vars vanligaste svar inte är byte till 

andra studier vid universitetet. Den vanligaste anledningen till att män över 25 år avbrutit 

studier motiveras med studierelaterade skäl. Dock är detta alternativ även det näst vanligaste 

svaret för både män och kvinnor 18-24 år.  

Geografiskt avstånd till Luleå och avhopp 

Genom att använda mig av den adress studenterna var skrivna på vid tidpunkten för antagning 

till programmen gjorde jag en indelning i två grupper baserat på hur långt ifrån Luleå stad 

dessa adresser låg. I den första gruppen utgick jag ifrån ett uppskattat pendlingsavstånd till 

Luleå, vilket resulterade i en kategori för studenter inom en radie av 70km från Luleå vilket 
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benämns ”Pendlingssavstånd”. Alla studenter som var bosatt utanför denna radie har fått 

benämningen ”Övriga Sverige”, där jag gjort ett antagande att dessa har flyttat från sina 

tidigare adresser och skrivit sig i Luleå med omnejd för att kunna bedriva sina studier. Denna 

indelning har till syfte att ge en bild av studenter som måste flytta ifrån sin ”hemadress” för 

att studera, och hur detta skiljer sig från de studenterna med möjlighet att studera utan att 

behöva flytta. De båda grupperna utgör respektive 50 % av totala antalet avhoppade studenter. 

 

Diagram 15 – Skäl till avbrott, kvinna, avstånd till Luleå, 157 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

 

Diagram 16 - Skäl till avbrott, man, avstånd till Luleå, 116 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

I både diagram 15 och 16 kan vi kan tydligt se att majoriteten av de som hoppar av sitt 

program för att studera ett annat program eller kurs inom universitetet kommer från inom 

pendlingsavstånd från Luleå. På motsvarande sätt kan vi se att om de byter lärosäte efter 

avhopp är det en ännu större majoritet av studenter från övriga Sverige. De största 

skillnaderna mellan könen ser man i alternativen ”studierelaterade skäl” och ”annat”. Männen 

med studierelaterade skäl eller ”annat” som motiv till sitt avhopp är främst från övriga 

Sverige, medan det omvända är sant för kvinnor.  
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Avslutningsvis för detta avsnitt kommer de två skäl till avbrott vilket innebär fortsatta 

studier vid Luleå tekniska universitet eller fortsatta studier vid annat lärosäte att jämföras med 

ett medelavstånd till Luleå. Medelavståndet är beräknat på avståndet till Luleå hos de 

studenter som valt något av dessa två svarsalternativ.  

 

Diagram 17 – Medelavstånd för angivit skäl till avhopp ”Fortsatta studier vid LTU”/Fortsatta studier vid annat 

lärosäte, 82/34 studenter, Luleå tekniska universitet, 2010-2015  

 

Diagram 17 visar tydligt att sannolikheten att man fortsätter studera vid universitetet efter 

avhopp ökar med ett minskat avstånd till Luleå vid antagning till programmet. Medan 

förhållandet är det motsatta om man väljer ett nytt lärosäte efter att man avbrutit sitt program. 

Terminer, högskolepoäng och betyg 

Till sist redovisas hur trenderna ser ut när det gäller hur länge man har studerat och vilka 

studieframgångar man har haft vid tidpunkten för avhopp från ett program. När man vet vad 

de avhoppade studenterna har lyckats uppnå i form av högskolepoäng och betyg kan man 

också dra vissa slutsatser angående deras motiv att avsluta sina studier. Tillsammans med 

svarsalternativen i den tidigare redovisade enkäten ger detta en ytterligare infallsvinkel till hur 

man kan tolka dessa svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mil 

65 mil 

Inom LTU Annat lärosäte

Medelavstånd - Fortsatt studier vid LTU, 
82 studenter / Annat lärosäte, 34 

studenter, LTU 2010-2015  

Inom LTU Annat lärosäte



26 

 

Diagram 18 – Antal registrerade terminer för avhoppade studenter, frekvens och procentandel, 273 

 

I diagram 18 redovisas det genomsnittliga antal registrerade terminer studenterna inom 

programmen har uppnått innan avhopp. Över 68 % av alla som hoppar av sitt program gör det 

inom de två första terminerna. Vid kontroll för könsfördelning visade det sig att det är en 

jämn fördelning över samtliga antal terminer, med endast ett par procentenheters skillnad.  

 

Diagram 19 Genomsnittligt antal registrerade terminer vid respektive program vid avhopp, min 1 termin max 6 

termin, 273 studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

Diagram 19 visar hur många terminer de avhoppade studenter i snitt hade genomfört innan 

de hoppade av sin studier inom respektive program. Medelvärdena visar att i 4 av de 5 

programmen sker majoriteten av avhoppningarna under första halvan av höstterminen på 

studenternas andra studieår, det är enbart i programmet för politik och samhällsutveckling 

som studenterna generellt hoppar av innan de gått klart första året. 
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Diagram 20 – Genomsnittlig mängd uppnådd högskolepoäng vid avhopp inom program, min 0hp max 180hp, 194 

studenter, Luleå tekniska universitet 2010-2015 

 

I diagram 20 visas snittvärdet på det antal högskolepoäng studenterna har lyckats uppnå 

inom respektive program innan de hoppat av. När man jämför diagram 19 och 20 kan man se 

att i de 4 program där studenterna genomfört över 2 terminers studier, är det en skillnad på 31 

högskolepoäng i snitt mellan ekonomieprogrammet med flest högskolepoäng och de övriga 3 

programmen. I nederkant sticker programmet för politik och samhällsutveckling ut jämfört 

med övriga program, samt är det enda programmet där man i genomsnitt ej har studerat minst 

2 terminer vid avbrott. Där är det ett ännu större gap mellan de i snitt 1,7 registrerade 

terminerna, motsvarande 51 högskolepoäng, och de 10 högskolepoäng man i snitt har lyckats 

uppnå. Det betyder att studenterna vid ekonomiprogrammet i snitt har lyckats uppnå mer än 

vad som motsvarar en hel termins studier i högskolpoäng vid avhopp jämfört med de andra 3 

programmen. Det är även värt att notera att de övriga tre programen med ett snitt över 2 

registrerade terminer per avhoppad student, har ett högskolepoängssnitt som motsvarar 

mindre än en termins fulltidsstudier.  

 

Diagram 21 Genomsnittsbetyg inom program vid avhopp, min 0=Betyg saknas max 3=Väl godkänt, 273 studenter, 

Luleå tekniska universitet 2010-2015 
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I diagram 21 visas medelbetyget studenterna hade vid tidpunkten för avhopp, och hur det 

är fördelat mellan de 5 programmen. Medelbetyget är beräknat genom att alla som saknar 

betyg i kurser, eller högskolepoäng, fått värde noll, sedan räknas antalet nollor in tillsammans 

med alla studenter med ett medelvärde baserat på deras individuella kursbetyg. I diagrammen 

redovisas det totala medelvärdet, vilket innebär att det lägsta värdet är noll och det högsta 

värdet är tre. Om en student vid samtliga kurser saknar betyg resulterar detta i att den 

individen får värde 0 i medelbetyg, samtliga kurser IG ger värde 1, samtliga kurser G ger 

värde 2, samtliga kurser VG ger värde 3. Med denna uträkning kan man se att det är 

ekonomiprogrammet som ligger i topp i medelbetyg, även om de inte når upp till G i snitt, och 

politik och samhällsutveckling ligger i botten. Eftersom man tidigare sett i diagram 16 att 

ekonomieprogrammet är det program där flest fortsätter att studera efter avhopp, är det inte 

förvånande att det även är det programmet med högst medelbetyg vid avhopp. 

 

Diagram 22 – Genomsnittsbetyg skäl till avhopp, min 0=Betyg saknas max 3=Väl godkänt, 273 studenter, Luleå 

tekniska universitet 2010-2015 

 

I diagram 22 är medelbetyget beräknat på precis samma sätt. Här kan man tydligt se att de 

som väljer att fortsätta studera efter avhopp har överlägset bäst medelbetyg, även om de inte 

når upp till godkänt i snitt, vilket skulle motsvara en tvåa. Men det kan berätta något om hur 

studiemotivationen skiljer sig mellan dessa studenter jämfört med de som väljer att avbryta 

studierna helt. Vid en uppföljande studie kanske man kan koppla dessa skillnader till uppmätt 

skolengagemang eller habitus, och i sin tur till socioekonomisk klass. 
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Diagram 23 Medelbetyg inom köns- och ålderfördelning vid avhopp, 273 studenter, Luleå tekniska universitet 

2010-2015 

 

Avslutningsvis tittar vi i diagram 23 även på hur medelbetygen är fördelade mellan män 

och kvinnor inom de olika åldersgrupperna. I diagram 25 kan vi se att de äldre studenterna 

klarar sig generellt lite bättre än de yngre. Men framför allt kan vi se att kvinnor har i snitt 

högre betyg än män. Man ser även att de äldre åldersgrupperna har cirka 10 % högre 

medelbetyg än de mostavarande yngre åldersgrupperna. Men man ska komma ihåg att de 

äldre åldersgrupperna endast motsvarar ca 25 % av den totala andelen studenter. 
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Diskussion 

Den här uppsatsen kommer inte att kunna ge en mer djupgående analys av avhoppade 

studenter. Detta beror helt enkelt på att det ännu inte finns en nog stor mängd av 

tillfredsställande data tillgängliga för en analys. I nuläget har vi vaga kunskaper om de som 

väljer att avbryta sina studier vid ett kandidatprogram, och därmed även vad de sedan väljer 

att göra. För att kunna jämföra mot tidigare studier får man översätta snittet på 23,8 % avhopp 

från de fem samhällsvetenskapliga programmen vid Luleå tekniska universitet till att det då 

innebär en examensfrekvens på 76,2 % i snitt för de fem programmen. Detta visar att 

examensfrekvens ligger över det senaste nationella snittet på 35 % för de studenter som tagit 

en examen inom samma ämne de påbörjat. (Universitetskanslerämbetet och SCB, 2015). Om 

vi räknar in de studenter som väljer att fortsätta studera vid universitetet efter avhopp, och gör 

ett antagande att dessa personer tar en examen, förbättras examensfrekvensen vid Luleå 

tekniska universitet ytterligare i relation till det nationella snittet.  Med denna tolkning blir 

examensfrekvensen vid Luleå tekniska universitet 83,4 % jämfört med den nationella 

examensfrekvensen på 40 % inom kandidatprogram, inkluderat examen inom andra 

ämnesområden än det man påbörjat.  

Generellt hoppar studenter av programmet inom de två första terminerna och med väldigt 

få uppnådda högskolepoäng. En slutsats man kan dra är att programmen inte motsvarar det 

studenterna har förväntat sig, eller att man inte var tillräckligt studiemotiverad. Här kan det 

finns möjligheter att komma åt detta genom att se över hur programmen presenteras i 

rekryteringssammanhang.  

Kopplat till ovanstående resonemang är det intressant att titta på några av de svar jag 

lyckats ta fram till frågeställningen ”Varför avbryter man sina studier?”. Över en femtedel i 

både psykologi och rättsvetenskapsprogrammet angav ”annat” som skäl till sitt avhopp. Det 

går endast att spekulera i vad detta faktiskt kan betyda, men en fråga man kan ställa sig är ifall 

dessa representerar en grupp som är på något sätt missnöjda med utbildningen. Tidigare 

forskning har trots allt visat att detta är ett vanligt förekommande skäl till varför studenter har 

valt att hoppa av yrkesexamensprogram (Högskoleverket, 2010). Det finns en möjlighet att 

alternativet ”annat” används i brist på bättre svarsalternativ. Möjligtvis kan det vara så att 

även ”studierelaterade skäl” är ett sätt för att beskriva missnöje med utbildningen. Men 

formuleringen studierelaterade skäl gör att jag tror sannolikheten är liten att detta alternativ 

skulle ha används för att uttrycka missnöje med själva utbildningen. Jag skulle argumentera 

för att ”studie” antyder till skäl kopplade till hur de egna studierna går. Medan om 
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svarsalternativet istället hade formulerats i form av utbildningsrelaterade skäl hade det varit 

mer aktuellt att anta att det skulle representera ett missnöje med utbildningen. För Luleå 

tekniska universitets del kan detta vara intressant att fördjupa sig i, eftersom ”annat” är det 

näst mest vanliga skälet till avhopp angivet i två av de fem programen.  

En tydlig mätbar skillnad jag kan koppla mot min första frågeställning är att den totala 

registreringen vid tre av fem program har en kraftig snedfördelning av könen, där kvinnor är 

en överväldigande majoritet. En möjlig slutsats man kan dra varför det ser ut så här kan vara 

att de framtida yrkena för dessa program många gånger ligger inom framförallt offentlig 

sektor. Forskningen visar att kvinnor tenderar att välja dessa program, med förklaringen att 

yrkena som följer innebär en relativt säker anställning (Hällsten, 2012). Vid indelningen 

mellan män och kvinnor är det till antalet en klar majoritet av kvinnor som väljer att avbryta 

sitt program. Men rent proportionerligt är det männen som, trots att de är en minioritet på de 

flesta program, i högre uträckning hoppar av programmen.  

Här finns det ett flertal aspekter att välja för att följa upp resultatet, exempelvis utifrån 

Bourdieus teorier om kulturellt kapital och habitus. En angreppsvinkel kan vara att föra en 

diskussion huruvida det handlar om man måste ta hänsyn till skillnader mellan könen vad 

gäller nivån på studenternas inläsningförmåga och förmåga att ta till sig kvalicerade texter. 

Här finns det paralleller man kan dra till den ”dolda läroplanen” i grundskolan, hur det 

påverkar könen olika hur stor möjlighet de har att ta tills sig en samhällsvetenskaplig 

universitetsutbildning. Ett sådant resonemang får stöd både från undersökningar av habitus 

effekt och av effekter av det kulturella kapitalet (Edgerton, Roberts, & Peter, 2013; Sullivan, 

2001) En sådan problematisering får ytterligare stöd från resultatet i denna rapport.  Kvinnor 

som hoppat av inom båda åldersgrupper har lyckats uppnå ett högre medelbetyg än männen, 

vilket ligger nära till hands att tolka att deras förmåga att ta till sig utbildningen är större än 

männens. Samtidigt måste man även ta hänsyn till att unga kvinnor  i grundskolan tenderar att 

ha högre skolengagemang än sina jämåriga manliga studenter, vilket även det kan kopplas 

mot den ”dolda läroplanen”  (Edgerton, Roberts, & Peter, 2013)  .  

Ytterligare stöd för denna problematisering återfinns i studier som visar att kvinnor i högre 

utsträckning fokuserar på att bygga upp sitt kulturella kapital och bredda sitt habitus under sin 

uppväxt genom att man oftare deltar i kulturella aktiviteter och sammanhang. Vilket då gör att 

de har lättare att ta till sig det akademiska språket inom högre utbildning (Dumais, 2002). Och 

eftersom just språket är i centrum i majoriteten av de fem programmen kan man dra en möjlig 

slutsats att det är en bidragande fakor till vaför det är männen som tenderar att avbryta 

programmen.  
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I resultaten kan man hitta stöd för detta perspektiv i både antalet registrerade terminer och i 

antalet högskolepoäng man uppnått vid avbrott. Samt även det låga medelbetyget för de som 

väljer att avbryta sina studier helt. Det ligger nära till hands att tolka resultatet att dessa 

personer ej lyckats uppnå förmågan att studera på högre nivå under den inledande 

universitetstiden. Med andra ord består en del avhopparna av studenter som inte är rustade för 

universitetsstudier, de kan ha svårigheter att tillgodogöra sig det förhållningssätt studenter 

förväntas axla i den kontext universitet och högre utbildning utgör. Även när man ser till hur 

ofta ”studierelaterade skäl” har angetts bland männen som väljer att hoppa av sitt program ger 

det indikationer att det inte är en slump att männen tidigt hoppar av programmen. 

Studierelaterade skäl är även det vanligaste skälet bland de alternativ som innebär att man 

avbrytit sina studier helt och hållet, vilket även det pekar på att männen ej kan ta till sig 

utbildningen i samma utsträckning jämfört med kvinnorna. 

Med utgångspunkt i min andra frågeställning, om studenterna väljer att fortsätta studera 

eller om de helt ger upp sina universitetstudier vid avhopp kan man få fram flera intressanta 

resultat. Genom att dela upp och slå ihop alternativen till studenternas skäl till avbrott i två 

kategorier, avbryter studier helt, eller fortsätter studera vid nytt program/lärosäte, kan man dra 

nya slutsatser. Beslutet att avbryta ett av de fem kandidatprogram vid Luleå tekniska 

universitet men att man sedan fortsätter studera ett annat program på samma universitet kan 

sannolikt innebära att studenten var missnöjd med ämnesvalet, istället för att de inte längre 

ville/kunde studera på universitet generellt. Med utgångspunkt i ålder kan vi se att kvinnorna i 

båda åldersgrupperna fortsätter i högre utsträckning att studera vid universitetet efter avhopp. 

Procentuellt är den vanligaste gruppen som väljer att fortsätta studera vid annat lärosäte män 

över 25 år. Här finns utrymme att utforska både motivationsfaktorer och även om det är 

socioekonomiska faktorer som skapar denna skillnad. För kvinnors del finns det stöd i 

resultaten att det kan vara en extra motivation för dem på arbetsmarknaden i och med att de 

tar en examen (Hällsten, 2012). Samtidigt utgör kvinnorna över 25 år en större grupp än 

männen bland dem som fortsätter studera efter programavhoppet överhuvudtaget. I detta 

sammanhang kan man tolka männens majoritet inom dem som avbryta sina studier att de inte 

är i samma behov av en examen som kvinnor är för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. 

Om kvinnor är i större behov av en examen på arbetsmarknaden ger det ytterligare stöd för att 

män har en fördel i yrkeslivet, enligt teorin om den ”dolda läroplanen”. Här krävs ytterligare 

uppföljning som sträcker sig utanför universitetsutbildning och in i studenternas eventuella 

yrkesliv efter studieavhopp. 
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Det finns även utrymme för att titta på psykosociala faktorer, till exempel stress, och hur 

det påverkar avhopp med tanke på att ”personliga skäl” utgör 13,9 % av alla angivna skäl till 

avbrott. Det finns också en möjlighet att svarsalternativet ”annat” även kan falla inom 

kategorin stressrelaterade orsaker eftersom det inte finns något självklart alternativ som 

representerar detta. Här finns möjligheter att följa upp dessa och genomföra en studie baserat 

på samma format som om tidigare har lyckats koppla stressnivå till ökad risk för studieavbrott 

(Andersson, Johansson, Berlund, & Öjehagen, 2009).  

Slutsatser 

Resultatet och ovanstående diskussion ger en sammansatt men inte särskilt djup presentation 

av de studenter som väljer att hoppa av sina programstudier inom ekonomie, psykologi, 

rättsvetenskap, sociologi, samt politik och samhällsutveckling. Till antalet är kvinnor i alla 

åldrar den genomsnittlige avhopparen, men inom en proportionerlig könsfördelning är det 

istället störst sannolikhet att en man hoppar av sitt program. Oavsett ålder är det stor 

sannolikhet att man fortsätter att studera, särskilt inom Luleå tekniska universitet ifall du är 

från närliggande trakter. Vid dessa fall väljer man oftast att hoppa av sitt program under sin 

andra termin på våren. Resultatet gör att man kan dra flera slutsatser om anledningen till att 

man väljer att avbryta sina studier helt. Slutsatsen med störst stöd är att man har hög sannolik 

att avbryta sina studier helt på grund av att man inte klarar av att få godkända betyg i sina 

kurser. Medan om man fortsätter sina studier har man generellt klarat sig bättre, vilket gör att 

man kan istället kan dra slutsatsen att det sannolikt är förväntningarna på programmen som 

inte motsvarar verkligheten. 

Fortsatt forskning 

Fortsättningsvis bör man fokusera på att göra studier med fördjupning inom könsskillnader 

och hur studenternas habitus och kulturella kapital ser ut i förhållande till studenter som 

stannar kvar inom programmen. Några frågor man kan ta med sig till ytterligare studier är 

bland annat: ”Vad fortsätter man att studera istället, är det inom samma utbildningsområde 

eller byter man helt?”, ”Varför lyckas generellt programmen sämre med att behålla de få män 

som registrerat sig?”. Samt ”Vad innebär det att ange personliga eller studierelaterade skäl för 

sitt avhopp?”.  

Man kan till exempel gå vidare med en bredare kvantitativ undersökning, där man nyttjar 

enkätundersökningar för att få en bättre bild av avhoppade studenter. Med bredare data kan 

man sedan använda ovanstående teorier för att ta fram och testa hypoteser. I framtiden bör 
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man även bygga vidare och genomföra en kvalitativ studie med avhoppade studenter från de 

tidigare kvantitativa undersökningar, för att kunna ge studenterna själva en röst i 

sammanhanget. Med grund i de teoretiska referensramarna jag använt i rapporten skulle man 

då även kunna ta fram nya teorier med syftar till att öka insikten och möjligtvis ge en 

meningsfull förklaring till studentavhopp. De teoretiska referensramarna som använts ska 

också ses som förslag på hur och var man kan fördjupa sig om studenters val av utbildning 

och varför man avslutar sin utbildning i förtid framtida studier. 
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