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Abstrakt  
I Sverige är det många som hoppar av en påbörjad utbildning i jämförelse med många andra länder. 

Detta kan tänkas bero på att här finns ett system som gör det enkelt för studenten att avsluta och sedan 

påbörja en annan utbildning, vilket är svårare i andra länder. Det har gjorts en del forskning på ämnet 

dropouts där många kvantitativa undersökningar gjorts för att söka orsaker och se på olika samband. 

Däremot saknades kvalitativ forskning på svenska studenter och vår avsikt med denna studie var att ta 

del av studenters livsvärldar och ta del av hur just deras studieavhopp gått till och vad som låg bakom 

det. Det fanns därmed ett behov för fler kvalitativa studier som kunde stödja de redan framtagna 

statistiska studierna om dropouts. Studier om upplevelser av dropouts är betydande för samhället, 

universitet och enskilda. Syftet med denna studie var att skapa förståelse om åtta studenters 

upplevelser om att ta beslutet att avbryta sina universitetsstudier i förtid. Vi ville få fram och nå 

elevernas tankar och känslor i en kvalitativ studie. Genom semi-strukturerade intervjuer har vi fått 

uppleva och höra elever om deras tankar och känslor om varför de valt att avsluta sina studier i förtid. 

Resultatet visade att på enbart åtta intervjuer fick vi fram olika berättelser och kan konstatera att 

ekonomi och familjeförhållanden, sociala faktorer, att välja fel utbildning samt brist på motivation är 

anledningar till våra intervjupersoners studieavhopp. Vi har genom detta arbete fått tagit del i 

studenters egna upplevelser och fått en förståelse för just den individen. 

  

Nyckelord: dropouts, motivation, socialisation , vuxenpedagogik 
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Inledning  
Den högsta andelen avhoppare bland OECD

1
:s 34 länder står Sverige för, där 17 procent av helårs-

studenterna hoppar av sina utbildningar enligt en artikel av Hansson (2011). Det har däremot visat sig 

att det är vanligt att svenska studenter hoppar av för att sedan hoppa in i en utbildning igen. I många 

andra länder är det svårt att komma in när man väl har hoppat av, men i Sverige är det lättare, då det 

svenska systemet underlättar för det och dessutom är gratis. 

Fristående kurser och generella program som inte leder till ett konkret yrke är där avhoppen ökar mest 

i Sverige. Vid en undersökning om avhopp vid det Karolinska institutet visade det sig att ett skäl till 

att studenterna hoppade av en utbildning var att de inte såg vad den skulle leda till (Hansson, 2011). 

Det pedagogiska problemet vi därför har valt att undersöka i detta självständiga arbete är 

universitetsstudenter som beslutar sig för att avsluta sin universitetsutbildning innan examen, så 

kallade “dropouts” i svensk mening studenter som gör ett studieavhopp
2
. Denna studie ska bidra med 

att öka förståelsen för och få tillgång till olika studenters livsvärldar och berättelser om varför de tagit 

beslutet att avsluta en utbildning innan den är färdig. Det som ska studeras i denna undersökning är 

därmed en fördjupning av vad som bidragit till studenternas avhopp samt ge en inblick i deras 

individuella studiesituation. 

Undersökningen berör ämnet pedagogik och flera av dess kunskapsområden då många områden går in 

i varandra. När det är studenters egna meningar och upplevelser som står i fokus kommer 

undersökningen till exempel att beröra undervisning och lärande i formella och informella 

sammanhang, högre utbildning, individens lärande, utbildningens och lärandets villkor, samt 

socialisation och utveckling. Problemet dropouts visar sig inte bara vara ett pedagogiskt problem utan 

är även ett samhällsproblem som blir presenterat i media och det finns därför ett intresse för ämnet. 

För att ta reda på vad studenterna själva menar och hur de uppfattar sin egen situation kommer vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer som metod.  

 

Eftersom vi själva är studenter vid ett universitet som inte avslutat våra studier utan har nästan läst 

klart ett helt program, har det väckt en nyfikenhet hos oss att ta reda på varför dessa avhopp äger rum. 

Är det av ekonomiska skäl eller ens familjesituation som påverkar? Eller upplever man en pedagogisk 

brist i skolan och därför får svårt att nå målen? Eller handlar det istället om ens egen psykiska eller 

fysiska hälsa som gör att man inte klarar av utbildningen? Dessa funderingar vill vi genom denna 

undersökning söka svar på. Vi har upptäckt att det redan finns en del internationell forskning inom 

ämnet ”dropouts” samt svensk statistik som kommer ge en bra bakgrund inför studien. Det har även 

gjorts en stor undersökning av Högskoleverket (2010) som tar reda på orsaker till studieavhopp i 

Sverige. Det finns alltså mycket statistik på ämnet då det gjorts mycket enkäter både i Sverige och 

internationellt. Vi upplever däremot att det saknas forskning som lyfter studenternas individuella 

berättelser om varför de har valt att avsluta studierna. Det saknas forskning där vi får ta del av 

studenters livsvärldar och där deras beslut om avhopp är i fokus. Vi är medvetna om att vi inte 

kommer kunna ta reda på några generella orsaker till varför ett avhopp har skett, vi kan däremot ta del 

av några studenters livsvärldar och därmed få en inblick om hur just deras avhopp har gått till och vad 

                                                 
1 OECD står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, och är en internationell verksamhet som samarbetar med 

ekonomisk utveckling mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi http://sv.wikipedia.org/wiki/OECD 

 
2Med studieavhopp menar vi i denna undersökning individer som har påbörjat en studie på universitet/högskolenivå och studerat minst 60 HP  

som sedan avslutat den innan utbildningen var färdig.  
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som låg bakom handlingen. Därför tror vi att vår studie kommer att bidra till forskningen och 

komplettera den redan ganska stora statistiska forskningen som redan finns.  

Efter att ha presenterat vad vår undersökning ska söka svar på samt kartlagt vad som gjorts tidigare om 

ämnet går det att sammanfatta detta i en problemställning som kommer att utgöra grunden för vårt 

arbete. Slutligen konstaterar vi alltså att vår problemställning är:  

 

Varför beslutar universitetsstudenter sig för att hoppa av en pågående utbildning? 

Bakgrund och forskningsgenomgång 
Detta kapitel kommer presentera bakgrunden till det valda pedagogiska problemet för denna 

undersökning samt den forskningsanknytning som tagits fram. Tanken är att skapa en bild över hur 

forskningsläget ser ut idag och hur problemet med studieavhopp framställs. Delar som kommer tas 

upp är den högre utbildningens historia, livslångt lärande, dropouts, studieavhopp kopplat till 

socialisation, studieavhopp kopplat till motivation samt studieavhopp kopplat till familjeförhållanden. 

 

Den högre utbildningens historia och det livslånga lärandet 
Ett av samhällets mest omfattande verksamheter är utbildning, bara studerande inom högskola och 

universitet utgör ca 350 000 studerande. Utbildningen och lärandet har spelat en stor och avgörande 

roll för samhällsutvecklingen ( Lundgren, Säljö & Liberg, 2010).  

 

Fejes, Larsson, Paldanius och Roselius (2009) menar att det historiskt sett finns ett klart samband 

mellan samhällsutvecklingen och utbildningen och påpekar att kunskapskraven på medborgarna har 

ökat i samma takt. Långt tillbaka överfördes kunskaper genom att barn växte upp och lärde sig bruka 

jorden eller att delta i verksamheter som fanns i deras närhet. Senare krävdes en grundläggande 

utbildning för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Denna nivå på utbildning har sedan höjts undan 

för undan, då det för drygt 50 år sedan räckte med 7-årig folkskola för att komma in på 

arbetsmarknaden. 10 år senare krävdes en 9-årig grundskola, i början på 2000-talet gick mer än 90% 

vidare till gymnasiet efter grundskolan och 2007 gick nästan hälften vidare till högskola eller 

universitet. Det finns därför en press idag på den vuxne individen att utbilda sig för att kunna ta sig in 

på arbetsmarknaden och inte stå utanför samhället. Statistiska Centralbyrån (2003) bekräftar den 

ökande högre utbildningsnivån i Sverige då de menar att Sverige byggde ut sin högre utbildning under 

90-talet, samtidigt som flera länder inom OECD också gjorde detta. I dessa länder ökade 

utbildningsnivån med mer än 15 procent mellan åren 1996 och 2001, och i Sverige 13 procent.  

 

Pedagogik som vetenskapligt ämne har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara 

historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning och lärande inom 

en samhällelig kontext (Mittuniversitetet, 2015). Intresset för det pedagogiska uppdraget är gammalt 

då frågor om undervisning och lärande har engagerat befolkningen i flera tusen år (Lundgren et al., 

2010). I denna undersökning är vuxenpedagogik i fokus. En  vuxen som studerar har ofta egen 

kunskap att bidra med, vilket innebär att lärarens och den studerandes relation har en ömsesidig 

karaktär. Vuxenpedagogik kan summeras som pedagogiska villkor som ter sig just för vuxnas lärande 

och utveckling, som växelspelet mellan formellt och informellt lärande. Det består av olika perspektiv 

som läggs på undervisningen och på vilka sätt de pedagogiska principerna förverkligas (SOU 

2000:28).  

 

Redan långt tillbaka antydde de filosofiska grundarna Sokrates och Platon att vuxenstudier är något 

viktigt. Att skaffa sig ny kunskap och personlig utveckling är en betydelsefull uppgift för människor 
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att förse sig med i livet menade de. Sokrates hade en ständig tanke om att människor inte bara kunde 

utan också borde ägna tid åt studier eller kunskapsinhämtande. Han hade en föreställning om att 

kunskap leder till något bra. Vidare har utvecklingen under 1900-talet gjort att vuxna och äldre har 

kommit att bli allt större och därmed en allt viktigare del av populationen (Wenestam & Rosendahl, 

2005). 

 

Idag har nivån på vuxnas lärande ökat, Bron och Wilhelmson (2004) tar upp tre olika faktorer varför 

det är så. Det började med att de industrialiserade länderna behövde bättre utbildade soldater och 

staten började då undersöka unga mäns inlärningsförmåga och intelligens. I Sverige kom under 1940-

talet den pedagogiska forskningen om militära syften inom utbildning. Den andra anledningen var att 

det behövdes utbildad arbetskraft till industrin, där teknologin ständigt utvecklas. På 1960 talet började 

ekonomer och pedagoger att tala om humankapital, vilket bidrog till att satsningarna på utbildning och 

kompetensutbildning ökade. Den tredje anledningen till att vuxnas lärande har ökat handlar om 

rättigheten att bilda sig för demokratins skull. 2001 kom regeringens proposition “Den öppna 

högskolan” med syfte att en högskola var för alla samhällsgrupper som en del i det livslånga lärandet 

(Bron & Wilhelmson, 2004).  

 

Enligt Johansson (2012) är lärande ett brett begrepp och kan omfatta flera olika aspekter. Det 

vanligaste är lärande i vardagliga och enkla skeenden där något nytt lärs in, men det kan även 

användas för att beskriva analyser av komplexa former och uttryck. Begreppet lärande förekommer 

främst inom pedagogik och utbildningsvetenskap men har idag blivit större och används även i andra 

sammanhang, speciellt när det handlar om det livslånga lärandet. Lärandet är även starkt kopplat till 

utveckling och präglas även av vilken miljö vi vistas i. En lärande miljö som känns självklar för en 

individ kan kännas främmande för en annan därför att olika miljöer består av villkor som antingen 

stimulerar eller hindrar en individs handlingar. En stor föreläsningssal kan kännas obehaglig för vissa 

och för andra kan en liten lektionssal kännas skrämmande. En konsekvens av dessa olika upplevelser 

som förhindrar läroprocessen kan leda till att studenten gör ett avhopp (Bron & Wilhemson, 2004).  

 

Det livslånga lärandet som begrepp började under 1990 talet bli en viktig del i den utbildningspolitiska 

diskursen, främst av ekonomiska skäl. I det snabbt utvecklande och föränderliga samhälle där alla 

arbetsplatser är kunskapsintensiva, måste alla lära sig nytt hela tiden för att kunna klara av sina 

arbetsuppgifter. Grundskolan skulle förbereda eleverna för det föränderliga arbetslivet, 

gymnasieskolan anpassades i viss grad till de studieförberedande och högskolesektorn byggdes ut 

kraftigt. Livslångt lärande blev under denna tid ett av det viktigast begreppen inom utbildning även 

utanför Sverige. Europeiska Unionen utnämnde 1996 till “Europeiska året för livslångt lärande” 

(Waldow, 2010). 

 

I de flesta arbeten sker idag snabba förändringar, vilket betyder att människor behöver förnya och 

fördjupa sina kunskaper ständigt. Livslångt lärande handlar därför även om att människor ska ges 

möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande och utveckla sin förmåga till övergripande reflektion vid 

alla typer av lärande (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 2007).  
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Dropouts 

Dropouts är studenter som väljer att avsluta sina studier innan de färdigställt utbildningen. En svensk 

motsvarighet till dropouts är studieavhoppare, eller att göra ett studieavhopp. Begreppet kan definieras 

varierande i olika länder, där vissa länder såsom USA, Norge och Polen definierar dropouts som att 

lämna gymnasiet eller tidigare i skolan. Medan Frankrike och Spanien har samma syn som denna 

undersökning, nämligen att dropouts innebär att hoppa av en utbildning på akademisk nivå, med andra 

ord från ett universitet eller högskola (Lamb, 2011). Den svenska motsvarigheten av studieavhopp kan 

även tolkas på olika sätt. En student som gjort ett studieavhopp från en studie kan egentligen bara ha 

bytt utbildning till en annan skola men omtalas ändå som att den då gjort ett avhopp (Hovdhaugen & 

Aamodt, 2005). Under  forskningsgenomgången för denna uppsats upptäcktes det att det används flera 

olika begrepp såsom studieavbrott, studieuppehåll, och studieavhopp men det är alltså det sistnämnda 

begreppet som kommer användas i denna undersökning. 

 

Enligt SCB (2014) hade var tredje som påbörjat ett universitetsprogram hösten 2009 hoppat av tre år 

senare. Hösten 2009 påbörjade 20 410 personer med slutbetyg från svensk gymnasieutbildning ett 

program på universitetsnivå på minst halvfart. Av de hoppade sammanlagt 30 procent av sina 

program, där 19 procent påbörjade andra studier på högskolenivå medan 11 procent avbröt utan att 

byta till andra studier (SCB, 2014). Resultatet ses i följande figur: 

 

Figur 1 Studieavhopp på högskolenivå (SCB, 2014) 

 

En studie av Hovdhaugen och Aamodt (2005) baseras på en enkätundersökning bland studenter som 

gjort ett studieavhopp. Den undersökningen visar att de vanligaste anledningarna till studieavhopp är 

att studenterna hamnade efter med studierna, att studierna inte längre intresserade dem, att de istället 

fick jobb samt att de var missnöjda med undervisningen. De menar att studieavhopp ökar och är ett 

problem och därför ville man göra en undersökning för att se vad man kan göra åt det. En problematik 

som författarna delvis själva tar upp, är att studenter som hoppar av ett program för att påbörja ett 

annat, också räknas in i dessa studieavhopp. Dessa studenter har därmed bara valt fel och borde inte 

behandlas som samma problematik som de studenter som inte lyckas, inte har motivation eller på 

annat sätt hoppar av en utbildning.   
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Studieavhopp kopplat till socialisation  

Johansson (2012) menar att begreppet socialisation är nära länkat till diskussionen om lärande 

samtidigt som det har en lång tradition inom samhällsvetenskap. Vidare är utveckling, lärande och 

socialisation tre begrepp som belyser den centrala aspekten av den sociala verkligheten. Socialisation 

handlar om hur människor successivt blir en social integrerad varelse och är ett viktigt begrepp i denna 

studie, eftersom skolan är en social faktor och bidrar till vår sociala interaktion. 

 

Även Bron och Wilhelmson (2004) tar upp begreppet socialisation och menar att socialiseras in i en 

komplex lärande miljö kan många gånger vara svårt. De normer som finns inom universiteten kan vara 

väldigt främmande för många nya studenter. Samtidigt har vi människor behov av att tillhöra en grupp 

eller en social enhet som vi uppfattar som viktig och mer betydelsefull. Det utgör därför en drivkraft 

för lärande och därmed är socialisation viktigt för studenter. Att känna att man tillhör en grupp med 

människor som delvis har samma mål kan utgöra en viktig kraft för förändring och lärande (Hård af 

Segerstad et al., 2007). 

 

En svensk studie på två olika universitet i Sverige är gjord av Andersson, Johansson, Berglund och 

Öjehagen (2009). Via statistisk och olika skattningar av stress och alkoholvanor har de analyserat 

universitetsstudenters benägenhet att hoppa av det första året. Författarna menar att det finns  

internationella bevis för att utbildning är starkt kopplad till vår psykiska hälsa. Det första året på en 

högre utbildning, och i synnerhet den första terminen, har det visat sig vara den mest avgörande period 

under sin studietid. Andersson et al. (2009) menar att de vanligaste förklaringarna till tidiga avhopp 

innebär emotionella och sociala orsaker. Studieavhopp från universitetet under det första året föregås 

av psykisk ohälsa, stress och ensamhet, medan bortfall under det andra året är starkt förknippad med 

första årets akademiska misslyckande och psykisk ohälsa. Att gå till universitetet är en stor händelse i 

livet, som normalt förknippas med sociala och utbildningsmöjligheter. Som även Tamin (2013) tar upp 

så används alkohol ofta för att främja socialisation när en student går in i universitet. Emellertid är 

effekten av att använda alkohol av detta skäl tvivelaktiga, eftersom alkohol kan leda till många 

negativa konsekvenser, såsom försämrade studieresultat. I Anderssons et al. (2009) studie  har det 

använts många olika mätinstrument och skattningar för att få fram studenters alkoholvanor. Det är 

inget som ska beröras i denna uppsats men det går däremot att se att den psykiska ohälsan ligger ofta 

till grund för stora alkoholintag, speciellt första året på universitetet.  

Människan är motiverad för sociala behov och får sin grundläggande känsla av identitet i samspel med 

andra. Socialisationsprocessen i universitetsvärlden kan anses vara lika viktig som förståelsen och 

insikten som ska skapas för det ämne som studenten ska studera (Maltén, 1998). 

Studieavhopp kopplat till motivation 

Grundförutsättningen för att vi ska lära oss något nytt, såsom studier, är att vi är motiverade till att ta 

till oss ny kunskap. Ordboksdefinitioner beskriver motivation som mål till handling. Motivation blir i 

vilken grad en individ vill och väljer att engagera sig i vissa angivna beteenden (Mitchell, 1982). 

Olsson och Olsson (2007) tar upp inre och yttre motivation. Den inre motivationen drivs av en inre 

kraft som gör att vi känner att vi vill lära oss nya saker om något vi tidigare inte har haft förståelse för. 

Denna typ av kunskap är sådan som ofta gror in i vårt medvetande om vi minns det. Den yttre 

motivationen drivs av att vi vill få uppmärksamhet och beröm som till exempel att få bra betyg. 

Två inspirationskällor inom vuxenpedagogisk forskning kom från Lewins och Tolmans teorier. Dessa 

teorier förklarar motivation i termer av interaktion och samspel mellan individ och omgivning. 

Motivation skapas då genom positiva och negativa krafter hos både individ och omgivning och baseras 
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på individens förväntningar (Bron & Wilhelmsson, 2004). Får vi möjlighet att uppleva hur den egna 

kompetensen växer och utvecklas så stannar oftast vår motivation och även vår självtillit ökar (Olsson 

& Olsson, 2007). 

 

Både intresse och motivation kan variera beroende på uppgift och situation den studerande är i just då 

i livet. Oerfarna studenter behöver ibland mer strukturerade och tydliga uppgifter medans de erfarna 

förväntas klara svårare uppgifter. Att stärka intresse och motivation bland studerande underlättas 

genom att få ihop föreläsningar och seminarier till studentens egna erfarenheter och tidigare kunskaper 

(Bron & Wilhemson, 2004). Detta går att jämföra med Daleys (2010) diskussion, om brist på 

motivation samt studenters akademiska beredskap, som en anledning till studieavhopp. För att skapa 

en framgångsrik högskolestudent menar Daley (2010) att det är viktigt att förbättra studenternas 

akademiska beredskap och utveckla självkännedom. Han menar även att många studenter har för dålig 

förkunskap om sina blivande studier och att många studenter inte vet vad de ger sig in på när de startar 

en utbildning och kanske inte är säkra på vad de verkligen vill i framtiden. 

 

För att se på studieavhopp internationellt har Belloc, Maruotti och Petrella (2009) analyserat detta 

bland studenter vid ett universitet i Rom. Data har tagits fram genom att analysera uppgifter om 9,725 

elever, via universitetets administrationsenhet. Syftet med studien var att förbättra förståelsen för 

studieavhopp och fokusera på individernas egenskaper istället för universitetet som institution. Det 

empiriska resultatet visar en statistisk signifikans mellan studieavhopp och studenternas egenskaper 

såsom medborgarskap och inkomst. Viktigaste resultatet var dock att ju sämre studenternas 

individuella prestationer och resultat var, desto större var risken för studieavhopp. Det visade sig alltså 

att de individerna med bättre resultat och studieprestationer hade minst risk för avhopp, vilket går att 

koppla ihop med högre motivation Att utgå ifrån administrativa dokument där medborgarskap, 

inkomst och studieresultat finns registrerat kan säkert få fram flera korrelationer och samband. Men 

det går ändå att ställa sig frågande till varför man inte istället frågar studenterna om deras avhopp? Det 

är troligt att det är andra orsaker som ligger bakom ett studieavhopp, som inte kommer fram via ett 

dokument.  

 

Heublein (2014) analyserar studieavhopp i högre utbildningar i Tyskland och har gjort en modell över 

studentens val. Han utgår i sin artikel ifrån en enkätundersökning som gjorts av DZHW (German 

centre for Research on  higher education and science studies). Där de undersökte motiven till varför 

studenter beslutade sig att avsluta sina studier i förtid. Det visade sig att de tre vanligaste 

anledningarna var att skolresultaten inte var bra nog, sedan kom ekonomiska förhållanden och sedan  

brist på motivation. Utifrån dessa resultat har han tagit fram en modell han kallar “Drop out from 

higher education process”, där han förklarar vad som påverkar beslutet att hoppa av. Den individuella 

studieprocessen består av studiebeteende, motivation, prestationer samt fysisk/psykisk hälsa. Det som 

påverkar allt det är levnadsförhållanden såsom ekonomi och familj, studieförhållanden såsom 

stödprocesser och lärare, information från till exempel studievägledare samt andra alternativ såsom 

arbete. Allt detta påverkar alltså studieprocessen och så även det som leder fram till beslutet om att 

hoppa av.  Heublein (2014) konstaterar att det därmed inte går att hitta en orsak till ett avhopp 

antingen i studentens personliga egenskaper eller hos universitetet, utan det viktiga är att förstå att ett 

studieavhopp ofta är ett komplext beslut och innefattar oftast en interaktion mellan individens 

personliga kvalifikationer och skolans institutionella förhållanden. Här skiljer sig Heublein (2014) från 

till exempel Belloc et al. (2009) som menade att avhoppet berodde på individens personliga 

egenskaper. Även Lesibille och Gomez (2009) lägger anledningen till studieavhopp hos studenten och 

därför skiljer sig som sagt Heublein (2014) från tidigare då han lyfter fram interaktionen mellan 

individ och institution på ett annat sätt. 



 

 

7 
 

 

Studieavhopp kopplat till familjeförhållanden 
Även Lesibille och Navarro Goméz (2008) har i likhet med Belloc et. al (2009) försökt skapat en 

förståelse om varför avhopp bland studenter äger rum vid ett universitet i Spanien. Data från studenter 

granskades och analyserades statistiskt. Bristen på den akademiska beredskapen visade sig vara en av 

de största orsaken till att elever hoppade av. Det visade sig även att äldre studenter och studenter som 

startar senare med högre utbildning är mer benägna att hoppa av innan examen. Lesibille och Navarro 

Goméz (2008) menar att finansiella förhållanden samt familjesituation är viktiga faktorer och spelar 

stor roll för avhopp. I likhet med Belloc et al. (2009) har Lesibille och Navarro Goméz (2008) utgått 

ifrån data från administrativa register vid skolan vilket kan kritiseras på samma sätt som tidigare 

artikel.  

 

Även Tamin (2013) skriver i likhet med Lesibille och Navarro Goméz (2008) och Belloc et al. (2009) 

om att antalet studenter som hoppar av ökar, och dess orsaker och lyfter psykisk ohälsa som anledning. 

Andra orsaker till dropouts menar Tamin (2013) i likhet med Lesibille och Navarro Goméz (2008) är 

familjen eller ekonomin. Till exempel är det många studenter som tar tillfälligt uppehåll från sina 

studier av olika skäl, såsom mammaledighet, men återupptar sina studier vid en senare tidpunkt. 

Tamin (2013) vill hitta olika stödprocesser för hur man kan stoppa studieavhopp, men här går det att 

fråga sig hur man ska kunna hitta rätt stöd via statistik? Tamins (2013) resultat visar dock att studenter 

med en psykisk ohälsa var mer benägna att avsluta sina studier i förtid, vilket är intressant att se. Även 

begreppet motivation lyfter Tamin (2013) som något viktigt för studenter.  Slutligen menar även 

Tamin (2013) att det första året som studerande i en högre utbildning kan bestå av hög stress. Att inte 

veta helt vad man gett sig in på kan bidra till ångest eller depression och även de riskfyllda 

alkoholvanor som uppstår när man kommer in med nya människor i studiemiljön som blir en slags 

socialisation.   

 

En rapport från Högskoleverket skiljer sig från de andra presenterade undersökningarna. I denna 

rapport har enkäter bland svenska studenter som gjort studieavbrott gjorts och resultatet stämmer inte 

överens med det tidiga presenterade artiklarna. Här framkommer det nämligen att den största orsaken 

till att studenter hoppar av eller avslutar en utbildning beror på själva studien i sig.  

45 procent uppgav nämligen att själva utbildningen var huvudorsaken till avbrott och inte 

familjeförhållanden eller ekonomiska orsaker som flera av de tidiga författare menat. I denna rapport 

är ekonomiska faktorer som orsak till avhoppet bara 9 procent, däremot är 29 procent sociala orsaker, 

där familjeförhållanden kan tänkas räknas in (Högskoleverket, 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan i denna bakgrund och forskningsgenomgång ses att det skett en utveckling i 

utbildningen och dess nivå i takt med att samhället även förändrats. Det krävs allt mer från individer 

idag och en högskoleutbildning blir mer och mer ett krav för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 

Det blir därför viktigt att validera det livslånga lärandet och fokusera på att studenter lär hela tiden. 

När den högre utbildningen inte motsvarar ens förväntningar eller det sker oväntade saker i livet kan 

ett avhopp från studierna vara det enda alternativet Det går att konstatera att det är mycket statistik och 

kvantitativ forskning gjort på ämnet och här menar vi att vår kvalitativa undersökning behövs. Det går 

att se att det finns olika anledningar till att en student gör ett studieavhopp såsom familj och ekonomi, 

sociala orsaker, brist på motivation eller själva studien i sig.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Beslutet om att göra ett studieavhopp kan vara avgörande för studentens framtid och är därför ett 

viktigt val. När vi fattar ett beslut gör de flesta som de alltid har gjort eller likadant som alla andra då 

vi sällan funderar över hur vi går tillväga eller hur vi kan göra något bättre. Många är livrädda för att 

fatta fel beslut vilket ofta kan leda till att man inte gör någonting alls, vilket man sedan kan ångra. 

Detta går att koppla till studenter som står inför ett beslut om att hoppa av en utbildning, då många 

kanske funderar på att hoppa av men inte gör det, eller tvärtom att de aldrig börjar studera för att de är 

rädda att välja fel (Riabacke, 2013). 

Enligt Tornell (2011) har vi två olika system i hjärnan för att ta in information, bearbeta den och sedan 

fatta ett beslut. Det ena är ett emotionellt system som vi agerar automatiskt på och det andra är 

rationellt som vi agerar baserat på våra medvetna tankar och eftertänksamhet. Det viktigaste 

skillnaderna mellan dessa system är att det emotionella systemet är i nuet och därför kortsiktigt, agerar 

direkt och snabbt samt värderar inte besluten. Det rationella systemet däremot är långsiktigt och 

planerande, följer regler samt värderar besluten. Det kan därför uppstå en konflikt i hjärnan mellan 

dessa två system. Under stenåldern stod överlevnad på spel varje dag och det var så hjärnan utvecklade 

en förmåga att med knapphändig information se mönster och hitta ledtrådar om vilka val man skulle 

ta. Dessa två system har en ständig dragkamp om vilket val du ska göra, ska du följa känslan eller 

förnuftet? Genom att förstå och lära känna dessa system upplevs det som lättare att fatta ett beslut. I 

dagens samhälle däremot ställs det stora krav på oss att hela tiden göra val, vilket är ganska nytt för 

vår hjärna som inte är van vid detta. Evolutionen har därmed inte hängt med i den snabba utvecklingen 

och vi får därför inse att vår hjärna ännu inte är riktigt anpassad till dagens valmöjlighetssamhälle och 

det kan därför uppfattas som väldigt svårt och besvärligt att fatta ett svårt och viktigt beslut som 

universitetsstudier faktiskt är (Tornell, 2011). 

Beslutsteorin betraktas de sammansatta företeelserna som utgör sinnesvärlden och försöker lösa 

handlingsproblemet  (Bross, 1966).  Ett beslut innebär ett val av  ett handlingsalternativ. Två eller flera 

handlingsvägar står öppna men endast en kan följas. Varje kombination av handlingar kan betraktas 

som en enda handling. Beslutsprocessen väljer ut en handling av de möjliga och denna handling 

utförs.  Till exempel: Ska jag avsluta mina studier i förtid eller inte? Alternativ A1= Stanna Alternativ 

A2=Sluta ( Se Figur 2). 

 

 
Figur 2. Handlingsalternativ inom beslutsteori (Bross, 1966 s.28) 

 

 

Det finns enkla sätt att praktiskt bestämma sig för att göra ett val som till exempel att singla slant. Men 

det skulle inte för någon kännas helt relevant om ett sådant stort beslut. Men om utfallet nöjer en så 

blir detta något annat. Graden av nöjdhet på vad som inträffar när det är handlingsalternativet som 

beslutsprocessen redan valt ut, faktiskt förverkligas Så om någon singlar slant om ett beslut har 

förmodligen huvudet redan gjort ett val och får man då en bekräftelse på detta blir man nöjd. Valet av 

handlingsalternativ skall göras så att det främjar något bestämt syfte. Syftet i en beslutsprocess blir att 

välja en handling som i framtiden leder till en i sinnesvärlden önskvärd situation (Bross, 1966). 



 

 

9 
 

 

I diskussioner om beslut används ofta, som nämmts i tidigare stycken, begreppet rationalitet. 

Vad som uppfattas som rationellt är ofta även det som uppfattas som förnuftigt enligt Brunsson och 

Brunsson (2014). Även March (1994) menar att rationalitet är något väldigt vanligt förekommande när 

man diskuterar beslut. Idén är lika gammal som tanken om det mänskliga beteendet.  Begreppet 

rationalitet kan innebära flera saker men ofta innebär det enligt Brunsson och Brunsson (2014) en 

slags rationalitet som sociologen Max Weber kallade ändamålsrationalitet. Med denna typ av 

rationalitet menas tre saker: att fatta beslut innan man handlar, att fatta beslut med hjälp av 

konsekvenslogiska resonemang samt att resonemangen utförs på ett speciellt och systematiskt sätt. 

March (1994) förklarar däremot begreppet som intelligent och framgångsrikt och menar att skillnaden 

mellan att bara göra ett val och att använda sig av beslutsteori, är att ett val kan göras utan att ta 

hänsyn.  

 

Det finns en modell för rationellt beslutsfattande som går ut på att vid ett beslut bör man: 

 - Rangordna sina alternativ efter hur de förhåller sig till varandra 

 - Undersöka alla möjliga tänkbara alternativ 

 - Undersöka alla tänkbara konsekvenser 

 - Jämföra alla tänkbara konsekvenser med de olika alternativen 

 - Inte tänka enbart på den närmaste framtiden utan även se konsekvenser ännu längre fram 

Genom att använda sig av denna modell garanteras det bästa alternativet och att man tack vare detta 

fattar rätt beslut (Brunsson & Brunsson, 2014). 

 

Cohen, March och Olsen (1972) presenterar en modell de kallar sophinksmodellen, eller garbage can 

model (Se figur 3). Detta är motsatsen till det rationella inom beslutsteorin och syftar på att ett 

irrationellt beslut tas, med andra ord man handlar först och tänker sedan. I denna modell är det därmed 

ingen rationalitet i besluten då individerna som tar ett beslut har oklara och osammanhängande mål. 

Istället för att ta ett beslut via rationalitet, tas i sophinksmodellen de händelser som man inte kan styra 

över eller förutse. I modellen ingår fyra strömningar som ingår i beslutsprocessen och leder fram till 

beslutet. Dessa strömningar är val, problem, lösningar samt deltagande. 

 

 
Figur 3. Sophinksmodellen (Cohen et al. 1972. Hämtad från 

http://blog.lib.umn.edu/burn0277/pa5012/2013/03/garbage-can-model.html ) 

 

Modellen är skapad för att användas inom organisationer och främst de så kallade organiserade 

anarkier. Dessa organisationer finner man främst inom offentliga förvaltningar och sophinksmodellen 

visar hur irrationella beslut kan tas fram inom dessa organisationer Trots detta väljer vi att ha med 

denna modell för att visa att det finns både rationella och irrationella beslutsteorier. Att besluta sig för 

att avsluta sina studier i förväg kanske oftast är ett rationellt beslut då dess konsekvenser övervägs, 

men kan vid snabba livsförändringar eller snabba och impulsiva beslut även vara irrationella. 
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Syfte och metod  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse om åtta studenters upplevelser att ta beslutet att avbryta 

sina universitetsstudier i förtid. 

Ansats 
I denna undersökning har studenters upplevelser om varför de tagit beslutet om att hoppa av en 

universitetsutbildning studerats. Studenterna har gett oss olika svar, erfarenheter och meningar genom 

kvalitativa intervjuer där den enskilde individen är i fokus. Vi utgår ifrån att alla studenter sitter på 

olika sanningar, upplevelser och förhållningssätt till sina egna livssituationer som ligger till grund för 

att just de har valt att avsluta sin utbildning. Därför har undersökningen utgått ifrån ett anti-

positivistisk förhållningssätt och vidare en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken handlar om tolkning 

av innebörder där man vill förstå en människas livssituation (Wallèn, 2000). 

 

Genom att använda denna vetenskapliga ansats tillsammans med kvalitativa intervjuer har upplevelser 

och föreställningar om individers meningar om just deras avhopp kunnat komma fram tydligare. Enligt 

Hartman (2004) är objektet för en hermeneutisk undersökning individens livsvärld, och det är just det 

som studerats i denna undersökning. Eftersom undersökningen utgår ifrån en hermeneutisk 

vetenskaplig ansats, behövs det ta reda på olika delar för att kunna förstå en helhet. Studenters avhopp 

kan inte förstås utan att göra en djupdykning i olika delar, där det tas reda på upplevelser och meningar 

hos de enskilda individerna. Vidare måste även individernas föreställningar kopplas till den bakgrund 

att avhopp faktiskt sker och i vilken utsträckning delen i undersökning blir alltså studenternas enskilda 

historier och upplevelser till varför de har handlat som de gjort. Dessa delar måste sättas i relation till 

helheten som är undersökningens bakgrund om i vilken utsträckning dropouts äger rum samt tidigare 

forskning inom ämnet. 

 

Inom hermeneutisk vetenskap strävar man således efter förståelse för hur människor 

uppfattar världen. Dessa uppfattningar kan inte mätas, menar man, utan man måste 

tolka människans beteende för att på så vis nå en förståelse för hur de uppfattar 

världen (Hartman, 2004. s.107). 

 

I undersökningen har inspiration hämtats från livsvärlden då det passar bra in i en kvalitativa studie 

och undersökningens syfte. Utifrån ett livsvärlds-perspektiv innebär pedagogisk forskning att de 

människor som studeras är oskiljaktigt förbundna med sina livsvärldar. Hermeneutikens uppgift är att 

förmedla mellan olika världar och tolka dess meningar, vilket går ihop med  livsvärldens innebörd om 

att det är angeläget att människor beaktas i sitt sammanhang. Livsvärlden är oupplösligt förbunden 

med ett subjekt som erfaras den, lever och handlar i den. Vi har inspirerats av livsvärlden i denna 

undersökning då vi vill ta del av hur studenter uppfattar sin situation och livsvärld, vilket inte alltid 

stämmer överens med hur det verkligen ser ut  (Bengtsson, 2005). 

Urval 
Enligt Bryman (2011) ska ett urval i en kvalitativ forskning vara målinriktat eller målstyrt.  Han menar 

att målinriktade urval innebär att forskaren från början inte tänkt använda sig av ett slumpmässigt 

urval, utan istället väljer ut deltagare på ett strategisk sätt så personerna är relevanta för 

forskningsfrågorna. Viktigt att tänka på är att välja ut individer med direkt hänvisning till de 

forskningsfrågor eller syfte som har formulerats, vilket gjorts i denna undersökning då studenter som 

hoppat av sina studier har valts ut som respondenter, vilket direkt går att hänvisa till syftet. Som 

tidigare nämnt har dessa studenter gett uttryck för olika sanningar, upplevelser och förhållningssätt till 
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sina egna livssituationer som ligger till grund för att just de har valt att avsluta sin utbildning. Den 

första tanken var att urvalet skulle bestå av studenter vid ett specifikt program eller universitet. Därför 

valdes studenter ut som gått på två olika program mellan åren 2012-2015 på Mittuniversitet och som 

sedan avslutat sina studier i förtid. För att få tag på dessa studenter kontaktade vi 

fakultetsadministratören vid Mittuniversitetet som kunde hjälpa oss ta fram de uppgifter som 

behövdes. Det visade sig sedan vara svårt att få tag i intervjupersoner i detta urval då det bara var två 

som kunde ställa upp på en intervju av de 20 som kontaktades. Därför har undersökningen 

kompletterats med ett bekvmälighetsurval. Då vi istället fick tag i studenter som valt att hoppa av sina 

studier i förtid som bor i vår närhet för att kunna ha möjlighet att göra kvalitativa intervjuer.  

 

Ett så kallat bekvämlighetsurval består som namnet antyder av sådana personer som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman,2011 s.194) 

 

Vi utgick därför ifrån personer vi kände till som hade hoppat av en utbildning och använde oss vidare 

av det som Hartman (2004) kallar ett snöbollsurval, då vi fick tips på personer att intervjua via de vi 

själva kände till.  Följden av detta är att vi har intervjuat studenter som gått olika program och vid 

olika universitet/högskolor.  

 

Bristande resurser och då framför allt tidsramen för studien var en avgörande faktor för valet av 

urvalsmetod. Nackdelen med bekvämlighetsurval som urvalsmetod är den risk att urvalet inte blir 

representativt och man bör därför undvika detta. Det kan påverka validiteten och reliabiliteten 

eftersom att samma resultat vid en annan undersökning inte är garanterad. I denna undersökning 

kommer detta ändå inte att påverkas eftersom inga generaliseringar som gäller hela landet eller större 

områden kommer att dras. Det positiva som kan uppkomma när man har gjort ett bekvämlighetsurval 

är att man får djupare svar för man är bekant med eller har delade forskningsintressen med 

respondenten och de kan bli ärligare, vilket vi bara ser som positivt för denna undersökning (Hartman, 

2004). 

Datainsamlingsmetod 
I undersökningen har kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod för att ta reda på 

studenters erfarenheter och meningar om varför de valt att hoppa av. I kvalitativa intervjuer ligger 

nämligen fokus på intervjupersonernas upplevelser och dess flexibilitet (Bryman, 2011).  

I denna typ av undersökning skulle det bli svårt att ta reda på upplevelser och sanningar hos studenter 

om frågorna styrs med svarsalternativ som typiska ja och nej frågor. För att ta reda på individers olika 

meningar fick studenterna själva berätta om hur just de har upplevt sin situation med utbildningen och 

kommit fram till beslutet. Därför var en kvalitativ intervju som var halvstrukturerad och fokuserade på 

respondentens livsvärld passande. Vi hade på förhand ställt upp en del teman i en intervjuguide
3
, men 

lät sedan den före detta studenten själv tala fritt och berätta på egen hand om sin upplevelse.  Detta var 

för att få mer djupgående svar. Samtliga teman och frågor som tas upp i intervjuguiden formulerades 

så att de i största möjliga mån skulle ha relevans för studiens problemställning. 

 

En intervjuguide är enligt Bryman (2011) ett datainsamlingsinstrument bestående av olika teman som 

ska täcka studiens viktigaste områden. Vår intervjuguide togs fram utifrån litteraturbearbetning av 

vetenskapliga artiklar och andra relevanta böcker som var kopplade till syftet. Genom att forumlera 

frågor om studenternas avhopp gick det tydligt att se kopplingen till syftet, och guiden gav på så sätt 

en ram för de kommande livsberättelser som presenteras i resultatdelen. Intervjuguiden har därför 

                                                 
3  Intervjuguide finns som bilaga 
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legat till grund för de kvalitativa intervjuerna som gjorts och varit ett viktigt instrument i denna 

undersökning. Bryman (2011) menar även att under intervjun ska man som lyssnare vara snabb med 

att skriva ner sina intryck och transkribera intervjun samma dag så att så många detaljer som möjligt 

kommer med. Vi var därför noga med att transkribera intervjuerna samma dag som de gjordes så att 

allt var nära i minnet och inget glömdes bort.  

 

Enligt Bryman (2011) finns det en del viktiga ståndpunkter i kvalitativa undersökningar som är 

passande i denna undersökning. Det handlar om att ha ett samspel för att kunna ta del av det som sker 

samt få tillgång till en annans människas medvetande. I kvalitativ forskning är det därför forskarna 

som utgår från personernas åsikter och uppfattningar, vilket även gjorts i denna undersökning, då den 

tar del av studenters medvetande. De som intervjuas har i halvstrukturerade intervjuer haft stor 

möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt och berätta fritt om sin personliga upplevelse. Frågorna 

behöver i en sådan intervju inte komma i samma ordning som i de står i intervjuguiden och det går 

även att lägga till andra frågor som inte finns med (Bryman, 2011). 

 

Analysmetod 
I undersökningen har en narrativ analys använts, som är en procedur vid analysen av data där det 

relevanta är människor som berättar sekvenser om historier ur sitt liv (Bryman, 2011).  

Genom narrativ analys kan man tolka olika berättelser för att få svar på en speciell forskningsfråga. 

Eftersom denna undersökningen följt hermeneutiken är det viktigt att förstå helheten hos berättelsen. 

För att få en förståelse om varför just dessa individer tog beslutet om att avsluta sina studier i förtid 

blir det därmed viktigt att förstå avhoppets olika delar som påverkat varandra, för att förstå en 

komplex helhet (Skott, 2004). 

 

Genom att använda denna analysmetod kan läsaren följa den röda tråden genom berättelserna som hela 

tiden är kopplad till undersökningens syfte. Att studera berättelser innebär att synliggöra människors 

meningsskapande processer för att på ett djupare plan förstå innebörden i den mening som skapas. Att 

tolka för att förstå ses som den huvudsakliga drivkraften för narrativ analys. Det handlar om att berätta 

delar ur ens liv och att som forskare vårda genom att lyssna för att översätta från tal till skrift och att 

tolka det som sägs i en intervju. Enligt den narrativa analysen formas berättelsen utifrån den 

omgivning och den situation vi befinner oss i. En allvarlig händelse ges mening när den anpassas in i 

vår tidigare erfarenhet och leder oss vidare framåt, vilket i denna studie kan kopplas till berättelser om 

studieavhopp. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenhet, 

känslor, förhoppningar och upplevelser. Redan i lyssnandet i intervjun sker den första tolkningen. Det 

är hur människor organiserar och formar kopplingar mellan olika skeenden och den betydelse de ger 

dessa kopplingar som utgör råmaterialet för narrativa analyser och så även analysen för denna 

undersökning (Skott, 2004). 

 

Den narrativa analysen ligger därmed till grund för hur resultatet är presenterat och analysen av den 

insamlade data i denna undersökning. Eftersom innebörder tolkats av icke numeriska data och 

undersökningen utgår ifrån hermenutiken, blir den tolkande delen viktig. Genom att använda den 

narrativa analysen skapades små livsberättelser där förståelse försökts skapats för den enskilde 

individens beslut om att göra ett studieavhopp. Utifrån intervjuerna tolkades  alltså det viktigaste som 

framkommit och återspeglade samtalen som berättelser. 
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Etiskt ställningstagande 
Vetenskapsrådet rekommenderar att forskning inom samhällsvetenskap ska följa ett antal etiska regler 

eller ställningstagande. Dessa fyra huvudkrav är  informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (u.å) har forskaren vissa krav på 

sig som den är skyldig att erbjuda de/den som blir intervjuade/observerade eller på annat sätt deltar i 

en undersökning. Man vill kunna skydda försökspersonens integritet och alla har rätt till ett privatliv. 

Att veta att till exempel sitt namn inte kommer att uppges i en undersökning kan också öka chansen 

för att en respondent delger information som hen annars hade avstått från att uttala sig om. 

 

I den här undersökningen erbjöds intervjupersonerna konfidentialitet
4
 samt blev informerade om att  

deras namn inte kommer nämnas i undersökningen. För att det skulle ske på bästa sätt skickades ett 

missiv ut i form av ett bifogat brev i ett mail till de som intervjuades innan intervjun skedde. I brevet 

fick de information om konfidentialitet samt att deras svar endast kommer att användas till den här 

undersökningen och inget annat. De fick även veta att de har en rätt att när som helst välja att avsluta 

sitt samarbete samt att ta del av det färdiga arbetet om så önskas. 

Pålitligthet och tillförlitlighet 
I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att undersökningar uppfyller kraven om pålitligthet som 

står för reliabilitet och giltighet som står för validitet (Hartman, 2004). Enligt Kjær Jensen (1995) har 

den kvalitativa metoden stor giltighet men saknar ofta tillförlitlighet, vilket är något som går att 

relatera till denna undersökning. Extern reabilitet står för hur undersökningen kan upprepas och om 

samma resultat uppnås. Detta är svårt att göra i en kvalitativ undersökning när man utgår från olika 

individers upplevelser. Det är något vi är medvetna om att vår undersökning kommer att drabbas av, 

då våra intervjuer har fått väldigt olika och varierande resultat. Intern reliabilitet står för att vi som 

gjort studien kommer överens hur vi ska tolka och se och höra våra intervjuer, då vi kommer lyssna 

och läsa varandras intervjuer så vi kan få en gemensam uppfattning om intervjuen. 

 

Validitet eller giltighet innebär en bedömning om de slutsatser som kommit fram i studien stämmer 

ihop med verkligheten. I kvalitativ mening menas hur man observerar och identifierar det man är 

intresserad av, studerar man det man har sagt att man vill studera? Det ska finnas en bra 

överensstämmelse mellan observationer och de teoretiska idéerna som utvecklas av oss som forskare, 

därför är det viktigt att vi hela tiden går tillbaka och ser på vårt syfte och problemställning, för att se 

att vi undersöker det vi ska (Bryman, 2011). 

 

  

                                                 
4  Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna, men forskargruppen kan via kodnycklar 

hänföra uppgifter eller prover till enskilda individer ( Vetenskapsrådet, u.å.). 
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Resultat  
Syftet med denna undersökning var att skapa förståelse om varför studenter tar beslutet om att avsluta 

en universitetsutbildning i förtid. Resultatet av intervjuerna svarade på studiens problemställning då 

varierade svar och berättelser har kommit fram från studenter som hoppat av en universitetsutbildning 

där de diskuterar varför de tagit beslutet att hoppa av. Eftersom livsvärlden varit en inspiration i denna 

undersökning blir det svårt att presentera ett exakt resultat utifrån intervjufrågorna. Det går däremot att 

konstatera att undersökningen fick fram åtta olika skildringar om hur ett studieavhopp gått till samt 

vad som legat bakom det beslutet. Genom intervjuerna gavs en inblick i olika situationer och 

livsvärldar, som också var syftet med hela undersökningen.  En viktig del av resultatet är att varje 

individ är unik och har deras alldeles egna upplevelser och livshistoria.  

 

Resultatdelen presenterar åtta olika korta livsberättelser eller historier där våra respondenter och deras 

avhopp sätts i fokus, vilket stämmer överens med den narrativa analysen som denna undersökning 

utgår ifrån. Genom narrativ analys redovisas därför inte intervjuernas frågor efter varandra, utan vi har 

skrivit ihop små livsberättelser om våra intervjupersoner. Eftersom de vetenskapliga etiska reglerna  

garanterat våra intervjupersoner att deras namn inte kommer synas, har respondenternas namn tagits 

borts och ersatt det med ett påhittat. Namn på städer, orter och skolor har även tagit bort för att stärka 

intervjupersonernas konfidentialitet. En livsberättelse kan fokusera på ett visst tema i en individs liv, 

som i detta fall är studieavhopp. Alla forskare utgår från olika ställningar till deras text och eftersom 

undersökningen hade åtta intervjuer och begränsat med utrymme fick berättelserna kortas ner  något 

(Bengtsson, 2005). 

Karin 34 år avslutade sina studier i förtid från Skolsköterskeprogrammet 

Karin är en person med hög ambitionsnivå som alltid vill fullföra det hon har påbörjat. Det tror hon 

själv är orsaken till att hon har tagit två magisterexamen efter det att hon blev färdigutbildad 

sjuksköterska. På gymnasiet läste Karin naturvetenskapligt program och läste några år senare färdig 

till sjuksköterska i närheten av där hon bodde och växt upp. Sedan började hon läsa till skolsköterska 

på distans då hon visste att det var något hon ville arbeta med i framtiden.  Ungefär samtidigt flyttade 

hon till Norge då det fanns bra arbetsmöjligheter för henne där som sjuksköterska samtidigt som hon 

studerade på distans. Efter att ha varit inställd på att det var skolsköterska hon ville bli, insåg hon att 

utbildning och arbetsmarknaden såg annorlunda ut i Norge och hon blev osäker på om hon kunde få 

användning av sin utbildning senare. Detta var anledningen till att Karin därför bestämde sig för att 

hoppa av från utbildningen och kunna fundera ut vad hon ville göra. 

 

Sedan så ändrade sig ju saker lite grand och så tänkte jag att jag har bättre 

användning för den andra utbildningen. Så det var helt mitt eget beslut då jag 

tänkte på framtiden och arbetsmöjligheterna. (...) Tänkte att det var bättre att 

plugga till något som jag faktiskt vet att jag kommer kunna använda i framtiden 

där jag bor, så därför bytte jag 

 

 Hon kom ganska snabbt på att det istället var företagssköterska hon ville bli, och med det fanns det 

även goda arbetsmöjligheter till i Norge, där hon ville bo även i framtiden. Efter utbildningen fick 

Karin jobb i Norge som företagssköterska där hon fortfarande jobbar idag och trivs jättebra. Hon 

ångrar aldrig att hon hoppade av utan tycker att hon gjorde rätt beslut eftersom det ledde till det jobbet 

hon har nu. Det hon däremot kan ångra i efterhand var att hon jobbade så mycket vid sidan av sina 

studier vilket gjorde henne stressad över att hinna med allt. 
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När man går och pluggar på universitet så är det bara det livet man har och man 

gör bara det (...) när man dessutom jobbar fullt så viger man ju helger och kvällar 

och semestrar faktiskt åt att plugga så man missar ju en del socialt 

 

Det var även tufft att behöva lämna alla klasskompisar och hon kände att hon svek en person hon 

påbörjat en uppsats tillsammans med, men hon var tvungen att tänka på sig själv och sin egen framtid. 

Efter att ha blivit färdig företagssköterska läste Karin även ikapp det som var kvar på 

skolsköterskeutbildningen eftersom hon inte vill ha saker halvgjorda. Därför har hon idag utöver en 

examen som sjuksköterska både en magisterexamen som skolsköterska och som företagssköterska.  

 

För mig tog det egentligen emot att ta ett studieuppehåll för jag är den som om jag 

har påbörjat något då ska jag slutföra det också (...) det här med att ha något 

halvgjort är inte riktigt jag 

 

Trots detta är Karin inte helt främmande för att studera mer om det skulle behövas. Hon berättar att 

hon går en del kurser via jobbet och känner att hon hela tiden utvecklas. Karin ser aldrig en utbildning 

som något onödigt utan alltid som en investering. Men trots det känner hon inget sug att gå tillbaka till 

ett universitet och studera igen då hon har nått sitt mål och fått det arbetet hon vill ha. 

Maria 25 år avslutade sina studier i förtid från Information och PR-programmet 

Maria har alltid varit intresserad av design och att skapa och har haft en dröm om att få arbeta med det 

i framtiden. Att ge sig in i en smal arbetsmarknad med hård konkurrens är något som Maria är beredd 

på. Hon är väl medveten om hur branschen ser ut och vet därför att rätt utbildning väger tungt för att 

kunna få det jobb man vill ha efter sina studier. Maria läste samhällsprogrammet med inriktning på 

ekonomi på gymnasiet och valde att arbeta samt läsa en kurs i företagsekonomi efter studenten. Sedan 

började hon läsa Information och PR-programmet vid ett universitet nära hennes hemstad. I början var 

hon lite osäker på grund av all teori och ämnen som inte riktigt kändes relevanta för henne, men 

trivdes sedan allt bättre när nya ämnen kom in och det kändes mer rätt. Maria pratar gärna och 

engagerat om sitt intresse för kreativitet, framförallt att teckna och det är därför hon så gärna vill jobba 

inom grafisk design. Under det tredje året på Information och PR-programmet fick hon ett besked om 

att hon kommit in på en privatskoleutbildning inom grafisk design som hon sökt.  

 

Det var inget att tveka på när jag kom in. 

 

Det är en skola som är känd för dess kvalitet och ses därför som en bra merit att ha läst. När Maria fick 

beskedet tackade hon ja med en gång och hoppade därför av sin pågående utbildning vid Information 

och PR och påbörjade då utbildningen vid privatskolan som sker på distans.  

 

Anledningen till att jag istället gjorde ett avbrott är för att det är en hård bransch 

jag ger mig in i (...) Den andra skolan är känd för att vara en väldigt bra skola och 

jag kände att det är en bra merit för framtiden (...) jag vill ha möjlighet att få en 

praktik och då är jag garanterad plats som student. 

 

Maria önskar att skolan eller studievägledare hade hjälpt till mer och gett information om vilka 

möjligheter som finns till andra utbildningar. Att hoppa av för att börja läsa den privata utbildningen 

var något som Maria själv fick leta fram information om och lade ner väldigt mycket tid kring. Att hon 

valde att hoppa av är ingenting hon ångrar, då hon ser det som enkelt att kunna läsa ikapp det hon 

missat senare och tror att beslutet kommer hjälpa henne i rätt riktning i framtiden. Maria är medveten 
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om att grafisk design är en såpass tuff bransch och där konkurrensen om jobben är hård. Hon hoppas 

därför att den privata utbildningen kommer göra det lättare för henne att söka jobb när hon är klar i 

juni. En problematik Maria lyfter upp är att få ihop det ekonomiskt när man läser en privat utbildning. 

Eftersom hon inte jobbat något vid sidan av sina studier är hon beroende av CSN och har därför varit 

tvungen att läsa fristående kurser samtidigt som den privata utbildningen för att kunna få ut 

studiemedel. Detta har lett till att hon blivit väldigt stressad och inte hunnit med och har fått avsluta en 

av de fristående kurserna.  

 

Eftersom det är en privat utbildning är den ju inte studiemedelsberättigande så jag 

var tvungen att läsa extra kurser för att få lite studiestöd och slippa ta banklån . 

Veronika 23 år avslutade sina studier i förtid från Ekonomprogrammet 

På gymnasiet gick Veronika samhällsvetenskapliga programmet vid ett frigymnasium och fick där 

med sig mycket bra studietekniker inför universitetsstudier. Efter studenten jobbade hon med olika 

ströjobb samtidigt som hon funderade på vad hon ville studera. Men Veronika hade ändå länge haft en 

klar bild framför sig om att i framtiden bli ekonom då hon genom sommarjobb fått en inblick i hur 

arbetet är och känt att det var något som passade henne. Hon sökte därför till ekonomprogrammet och 

trodde att det var hennes rätta framtida yrke. Men efter att sedan ha gått ekonomprogrammet ett år 

kände Veronika att det var fel program för henne och hon insåg allt mer att hon istället ville jobba med 

människor, och hoppade därför av.  

 

Det var helt enkelt ingenting som jag såg mig själv arbeta med i framtiden (...) 

absolut ska jag studera igen, det vet jag, men det är det där med att hitta rätt som 

är mitt största problem. 

 

Det som även påverkade hennes val var att hon pendlade fram och tillbaka mellan studieorten och 

hemorten på en timme. Detta gjorde att hon missade mycket av det sociala livet som student och hon 

tror att det påverkade mer än vad hon tänkt. De andra i klassen fick en bra sammanhållning, hade 

fester och hjälpte varandra med studierna. Veronika kände att hon hamnade utanför och missade så 

mycket och kände därför ännu mindre motivation till studierna.  

 

Man märkte ju att de satt tillsammans och pluggade när det inte var föreläsningar 

och umgicks utanför skolan. Den biten missade ju jag eftersom jag pendlade vilket 

jag tror påverkade att jag hamnade efter. 

 

Hon tror nu i efterhand att om hon bott på studieorten hade hon nog fått bättre resultat då hon fått mer 

stöd i det sociala livet, men att hon nog hoppat av oavsett. Hon tog inte beslutet som ett misslyckande 

utan mer som en lärdom om vad hon vill göra i framtiden. Efter att hon hoppade av började hon jobba 

på en förskola och fick tid till att fundera över vad hon ville i framtiden. Veronika ångrar inte att hon 

hoppade av utan ser det som en chans att lära sig något om sig själv då hon insåg vad hon egentligen 

vill jobba med. Hon är glad att hon gav det en chans för annars kanske hon fortfarande hade gått runt 

och trott att hon ville bli ekonom. Veronika lärde sig hur viktigt det sociala är för just henne för att få 

studierna att fungera och tror att klasskamrater och hela det sociala livet som student är viktigt för 

henne. 

 

Det var kul med så mycket nya människor, man skaffade vänner och allt sånt var 

jättekul och positivt. (...) Jag tror jag behöver den här sociala biten för att komma 

in i studierna och få stöd av klasskompisar. 
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 I höst har hon därför sökt personal och arbetslivsprogrammet, där människor är i fokus, och hon har 

planer om att flytta för att bo på studieorten för att få ta del av det sociala studentlivet.  

Sofia 26 år avslutade sina studier i förtid från Beteendevetenskapliga programmet 

Sofia har alltid varit inställd på att hon ska läsa på högskola eller universitet men aldrig vetat riktigt 

vad hon vill. Hon var fortfarande ganska osäker på vad hon ville arbeta med när hon började sina 

universitetsstudier, men tänkte att beteendevetenskap var ganska brett och började därför att läsa det 

programmet. På gymnasiet läste hon samhällsvetenskap och även där gick tankarna i att vilja ha en 

bred utbildning för att ha många dörrar öppna inför framtiden. Under första året av det 

beteendevetenskapliga programmet trivdes Sofia väldigt bra då hon berättar mycket om hur hon 

skaffade nya vänner och blev då ännu mer “peppad” på att läsa och klara av studierna. 

 

Jag träffade ju massa nya människor och det gjorde mig mer intresserad av 

ämnena när jag hade så många runt omkring mig som var intresserade av samma 

saker (...) jag tyckte det var så kul och då blev jag så peppad på att plugga och 

känna att jag klarar det här tillsammans med de i klassen liksom (...) om jag inte 

hade haft så bra klasskompisar kanske jag hade hoppat av tidigare tror jag faktiskt  

 

Första året klarade hon bra men under andra året märkte hon hur hon alltmer valde bort studierna och 

gjorde andra saker istället för att plugga. Till exempel tog hon på sig mer ansvar inom fotbollen hon 

höll på med och spenderade mer tid där och hon hamnade alltmer efter i skolan.  

 

Sedan var det fotbollen som sagt som tog allt mer tid och jag märkte att jag valde 

bort studierna och gjorde andra saker istället. 

 

Betygen sjönk och hon fick flera restuppgifter som var ogjorda och hon fick ångest när hon tänkte på 

hur mycket hon låg efter. Därför gjorde Sofia massa annat för att slippa tänka på skolan och allt hon 

låg efter med. Till slut beslöt hon sig för att hoppa av då hon inte hade någon motivation alls till 

studier och tänkte att det var bättre att göra något annat ett tag.  

 

Så jag kände väl att det var bättre att hoppa av och göra något annat ett tag och 

sedan börja plugga igen när jag verkligen ville och hade motivation till det. (...) Så 

det var väl en slags press att börja plugga utan att vara riktigt säker på vad jag 

ville tror jag. 

 

Sofia höll på en del med fotbollen och började sedan arbeta på ett ålderdomshem och hon berättar att 

det var så skönt att slippa den där ångesten och veta att man måste göra massa uppgifter. Nu har hon 

sökt några utbildningar till hösten då hon känner sig mer redo för att plugga. Hon behövde det här året 

för att fundera ut vad hon ville och hitta inspiration. Sofia pratar en del om en press som finns från 

flera håll att man “måste” plugga så tidigt som möjligt för att få ett jobb. Hon tror att många kanske 

börjar en utbildning “bara för att” utan att egentligen veta att det är det dom vill jobba med i framtiden. 

Då blir det lätt att man inte trivs och väljer sen att hoppa av istället. Ibland ser hon det som ett 

personligt misslyckande men försöker att inte tänka så. 

 

Man ser ju hur alla de andra klarar hela utbildningar utan problem ser det ut som, 

och jag slet ju verkligen ett och ett halvt år och sen gav jag upp. Men jag försöker 

inte tänka så för då drar jag bara ner mig själv och det orkar jag inte. 
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Samtidigt är Sofia glad att hon provade och fick inse att hon inte var redo, och kunde göra nånting 

annat ett tag och hitta motivationen hon behöver och vara säker på att det blir rätt nästa gång hon 

börjar studera.  

Anna 26 år avslutade sina studier i förtid från Beteendevetenskapliga programmet 

På gymnasiet studerade Anna hotell och restaurang och tänkte att hon aldrig skulle studera en högre 

utbildning då hon alltid haft det rätt svårt i skolan.  

 

Jag hade aldrig varit så duktig i skolan. 

 

Men efter 6 år i restaurangbranschen bestämde hon sig för att söka till en högre utbildning. Hon hade 

då varit mammaledig och fått en annan syn på livet och hade ingen motivation till att gå tillbaka till 

restaurangbranschen. Anna började studera beteendevetenskapliga programmet på distans och hon 

märkte direkt att de var stor skillnad mot att studera på gymnasiet. Anna kände att hon skulle behövt 

mer förkunskaper om hur det var att studera en högre utbildning då det tog över ett år för henne att 

hitta en studieteknik som fungerade. Anna vet att hon aldrig skulle kunna sitta och studera mellan 

klockan 8-16 hemma framför datorn utan måste aktivera sig och fixa med annat, och eftersom hon 

även har barn blev det därför mycket studier på kvällar och helger. Anna kände också att hon behövde 

arbeta för att få det sociala och arbetade därför samtidigt på sitt gamla jobb som kock.  

 

Jag arbetade för att nå det sociala då distansstudier är mest att sitta vid datorn, 

ibland kan man känna sig väldigt ensam.  

 

Studerar man distans träffar man inte så mycket folk och ingen i hennes klass bodde i hennes närhet 

som hon kunde träffa. Anna som haft det svårt i skolan innan kände att hon behövde mer stöd från 

lärare och berättar att hon tyckte lärarna var väldigt arroganta och mer fokuserade på sin forskning än 

sina studenter. Efter ett tag när hon kämpat med tentor och inlämningar och fick F på F, var hon så 

psykisk nedbryten och kände sig väldigt misslyckad. 

 

Tanken att man inte klarade av studierna och fick avsluta i förtid, det knöt sig i 

magen varje gång någon frågade hur går det i skolan (...) Hur tror du man känner 

när man har kämpat för sina studier och det blir betyg F varje gång? Totalt 

värdelös kände jag mig. 

 

Fjärde terminen bestämde sig Anna för att hoppa av och hon blev väldigt nedstämd och kände ingen 

motivation alls längre. Det ledde till att hon uppsökte en kurator på grund av hennes psykiska hälsa. 

 

Jag fick tillslut uppsöka en kurator, då jag hade börjat må så psykiskt dåligt. 

 

Anna upplevde inte alls någon hjälp från lärare eller universitetet utan fick uppfattningen att de 

struntade i henne och hon var bara en student som kunde ersättas med en annan mindre krävande.  

 

Lärarna kändes mer intresserad av forskning än oss elever. 

 

Anna ser avhoppet som ett stort personligt misslyckande men hon är iallafall glad att hon vågade 

prova. Hon kommer kanske studera en högre utbildning igen, men i så fall en annan skola då hon 

kände sig åsidosatt. 
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Lisa 26 år avslutade sina studier i förtid från Receptarieprogrammet 

Lisa växte upp med sin mamma som många gånger försökte studera en hel del olika utbildningar när 

de var små men slutförde de aldrig. Det var då Lisa bestämde sig för att när hon blir äldre ska hon 

studera på ett universitet och visa sina barn att det är viktigt med utbildning. 

Jag vill visa mina barn att det är viktigt med utbildning (...) Alltid varit väldigt 

driven i mina studier. 

Lisa gick omvårdnasprogrammet på gymnasiet där hon upplevde att det gick bra med studierna. Men 

vårterminen första året hade Lisa praktik och hamnade på en dålig praktikplats och blev inte godkänd 

på praktiken så hon valde att avsluta programmet. Så hon sökte sig till företagsekonomi programmet 

på ett annat gymnasium där fick hon då börja om och studera i tre år. Det sista året blev hon gravid 

och klarade inte av att slutföra de sista kurserna i terminen utan gick ut med ett samlat 

betygsdokument. Hon var sedan mammaledig i ett år, och sökte senare kurser på komvux för att få ut 

en hel examen från gymnasiet. Hon studerade även en del strökurser som hon visste att hon kunde 

tillgodogöra sig när hon sökte till högskola eller universitet. 

Det gäller att ligga steget före med sina studier (...) Detta var helt rätt program för 

mig. 

Lisa kom sedan in på receptarieprogrammet på distans och hon tyckte det var jätteroligt och trivdes 

verkligen. Men hon blev sedan gravid med sitt andra barn mitt i tredje terminen så det gick en stund 

med studierna. När hennes barn sedan kom vägrade han att ta ersättning från flaskan och hon var 

tvungen att amma honom varannan timme. När Lisa åkte till skolan och  hade experimentella lektioner 

i laborationssalar så var det väldigt problematiskt att ta med ett spädbarn in i detta. Hon insåg att det 

aldrig skulle fungera och tog därför beslutet om att avsluta sina studier. Detta kändes för henne som ett 

extremt personligt misslyckande då hon trivts så bra på programmet och med studierna. Att äntligen 

komma igång med sina studier och sedan behöva avsluta gjorde att hon kände sig sur och nedstämd. 

Lisa ser ändå ljust på framtiden och berättar att hon kommer att söka tillbaka till samma program 

sedan när hon är färdig med mammaledigheten. 

Det är ett sådant personligt misslyckande (...) Men vad ska man göra? Ens barn 

går ju i första hand alltid. 

Malin 30 år avslutade sina studier i förtid från Internationella socionom programmet 

Malin studerade omvårdnadsprogrammet på gymnasiet för att sedan arbeta några år inom vården.  

Efter ett tag började hon läsa matematik b på Komvux för att få behörighet till högskolan. På Komvux 

fick de broschyrer om högskolan och hon hittade något intressant om en så kallad collegeutbildning 

som hon sökte till och kom in på. Det året var helt fantastiskt roligt, hon skaffade många nya vänner 

och en pojkvän som sedan blev hennes sambo. Livet lekte, med en massa roliga tillställningar och 

festande. 

Redan efter nollningen börjat så förstod jag att fokus skulle ligga mer på fest än 

studier (...) Jag blev inblandad med kåren och det tog upp mycket av min studietid. 

 

Malin blev insatt i kåren och hjälpte mycket till i de ideella föreningar som fanns på högskolan. När 

man går ett så kallat collegeår är man garanterad en plats på ett program på högskolan,  så efter hennes 

collegeår sökte hon till internationella socionomutbildningen och blev antagen. Hon trivdes med sina 

lärare och studiekamrater men hon insåg nog inte hur tufft det skulle bli att studera detta program. 

Malin hade redan en massa nya kontakter på högskolan och  hade redan lovat att arbeta med kåren och 
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det fattades ofta folk där så det blev alltid mycket extra tid hon la på att hjälpa till. Malin är en person 

som alltid ställer upp om det behövs utan att tänka på sig själv och hur hon mår. Det var även rätt 

dåligt ställt med hennes pojkvän då han studerade vissa kurser på högskolan men slutförde de aldrig. 

Det blev ett ganska stort irritationsobjekt för Malin eftersom då var det ju hon som studerade och 

arbetade för att de skulle ha råd med mat och hyra. Under den fjärde terminen hängde hon inte alls 

med i kurserna längre.  

Jag hamnade efter men fortsatte att registrera mig på kurserna så jag fick ut CSN, 

så nu får jag inte ta ut något mer studiemedel då jag måste komplettera och klara 

30 HP, som jag redan tagit ut lån för utan att klara mina kurser. 

Hon registrerade sig alltid innan kursstart för att få utbetalt studiemedel, men tillslut märke CSN att 

hon inte fått godkänt på kurserna och slutade att betala ut till tills hon hade klarat av sina kurser. Malin 

kämpade med att fixa de gamla kurserna samtidigt som hon försökte hänga med i de pågående 

kurserna. Eftersom hon inte fick något utbetalt studiemedel var hon tvungen att arbeta mer och hade 

tillslut fyra olika arbeten.  En vårtermin gick hon in i väggen, då hon hade helt kört slut på sig själv 

och det tog vid detta tillfället också slut med hennes pojkvän. Med en psykisk ohälsa som var början 

till en depression, låg hon bara i sängen under täcket i en månad och kände ingen mening med livet 

längre. 

Låg i sängen över en månad med en början till depression. 

 

Så hon bestämde sig för att avsluta studierna och göra något annat i livet. Malin sparade ihop pengar 

och flyttade till Norge där hon arbetade och träffade en ny kille, som nu är hennes man. Även fast hon 

kan känna sig en smula bitter och ett personligt misslyckande att hon slutade sina studier i förtid så 

blev det otroligt bra tillslut. Annars hade hon aldrig flyttat till Norge och träffat sin nuvarande man och 

fått ett barn ihop. Nu har de flyttat tillbaka till Sverige och hon säger även att hon gärna vill ta upp sina 

studier igen och att hon redan nu sökt till vissa kurser igen hon gått för att klara godkänt på nytt. 

Diana 28 år avslutade sina studier i förtid från Sjuksköterskeprogrammet 

När Diana var liten studerade hennes mamma på högskolan och hon sa redan då att hon också skulle 

studera på högskolan när hon blev stor. På gymnasiet studerade Diana på naturvetenskapliga 

programmet och tog studenten med väldigt bra betyg. Efter gymnasiet arbetade hon som personlig 

assistent och studerade även en sommarkurs som hon tyckte gick bra på ett universitet. Efter denna 

sommar åkte hon till Tunisien  där hon träffade sin nuvarande man. Hon visste inte riktigt hur de 

skulle klara det i början då han bodde i Tunisien och hon i Sverige. Till slut bestämde han sig för att 

flytta till Sverige och det var då hon kände att det var dags för henne och börja studera en högre 

utbildning. Hon var nog inte riktigt redo för studier på högre nivå men hon hade bestämt sig att i 

allafall försöka att söka till sjuksköterskeprogrammet då hon tänkte att det kan man arbeta med i hela 

världen och hon ville absolut inte bli kvar i ”tråkiga Sverige”. 

Tänkte utöver ramarna att kunna få arbete i ett annat land. 

Diana kände från början i sina studier att det skulle bli för svårt för henne och var inte alls så 

motiverad i det hon gjorde. Hon upplevde även att alla andra i klassen var duktigare än henne. 

Alla andra var så överambitiösa och jag kände mig felplacerad (...) Ska det kännas 

så här fel att studera en högre utbildning? (...) Riktigt personligt misslyckande. 

 

Tillslut gick det inte längre, så efter hennes andra termin bestämde hon sig för att hon inte kunde 

påbörja termin tre då hon enbart skulle misslyckas. Allt kändes motigt och tungt för henne och hon 
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hade ingen motivation alls. Hon kände att hennes beslut om att avsluta sina studier i förtid var ett 

riktigt personligt misslyckande men valde att se framåt. Hon arbetade därför ett tag som personlig 

assistent igen och efter ett tag blev hon gravid med sin första son och efter ett år blev hon gravid med 

sin andra son.  

 När jag blev mamma förstod ja mig på begreppet multitasking. 

Diana berättar att efter hon blivit mamma så utvecklade hon en mognad och kände sig därför redo för 

studier igen. När det var dags att komma tillbaka från sin mammaledighet sökte hon till högskolan och 

förskoleprogrammet där hon blev antagen och är nu inne på sitt tredje år. Dianas första personliga 

misslyckande i sina studier ledde därför till något bra ändå. 

Analys  
I denna del sammanfattas undersökningens resultat och kopplas till den tidigare forskning som blivit 

presenterad. Den narrativa analysen ligger till grund för även denna del, då den kommer att utgå ifrån 

de olika livsberättelser som framkommit i resultatet. Analysen kommer göras utifrån olika kategorier, 

därefter följer en diskussion med slutsatser. Fyra olika kategorier har tagits fram som är 

återkommande i flera intervjuer. Detta har gjorts för att lättare se på likheter och få en struktur i 

analysen. Det har visat sig att det finns flera olika anledningar till att avsluta en universitetsutbildning i 

förtid vilket framkommit både i tidigare forskning och i intervjuerna. Tanken med dessa kategorier går 

även att återkoppla till hermeneutikens delar förhållande till helhet som det resonerats om i ansatsen. 

Följande kategorier ses som olika delar av ett studieavhopp som måste förstås för att kunna se en 

helhet.  

 

För att komma fram till dessa kategorier har nedstående matris använts som vi själva framtagit för att 

tydligt visa hur kategorierna är tänkta. Nedan syns kategorin “sociala faktorer” som ett exempel. 

Genom att använda  denna matris kunde det på ett enkelt sätt komma fram till fyra kategorier som 

utgör grunden för vår analys.  

 

 Kategori                       Meningstolkning            Meningskod                               Exempel från informant   

Sociala faktorer Att hoppa av har ofta 

med sociala faktorer 

att göra.  

Hoppa av pga. sociala orsaker “Jag tror jag behöver den här 

sociala biten (...) få stöd av 

klasskompisar.”  

Figur 4. Kategoriseringsmatris 

Sociala faktorer  

Sociala faktorer visade sig vara en viktig anledning till studieavhopp bland intervjupersonerna och 

något som tog stor plats i flera intervjuer. Andersson et al. (2009) menar att de vanligaste 

förklaringarna till tidiga avhopp innebär emotionella och sociala faktorer, vilket kan kopplas till flera 

intervjuer där avhoppen skett efter ett år. Då är det främst sociala och/eller emotionella orsaker som 

angetts såsom att må psykiskt dåligt på grund av stress över dåliga resultat. De sociala faktorerna 

påverkade däremot studenterna i olika riktningar i sina studier. Några såg de sociala som ett hinder för 

studierna, då fester och socialt umgänge gick före studier vilket syns hos till exempel Malin. Det gick 

att jämföra universitetsutbildning med högstadiet eller gymnasiet då vissa hade stort fokus på vilka de 

skulle umgås med socialt när de var yngre. När de sedan kommer till en högre utbildning kan man 

befinna sig i en annan fas i livet och många vill därför hellre lägga fokus på studier istället för att 

skaffa nya vänner. 
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En annan riktning för de sociala faktorerna var att de saknade det sociala livet eller hur viktiga andra 

studenter var för en. Det har visat sig att interaktion med andra är otroligt viktigt och för vissa är det 

avgörande för om studierna ska gå bra eller inte. Detta kan vi se hos Veronika och Sofia men även 

Anna som arbetade för att nå det sociala. Diana kände även att de andra i hennes klass var mycket mer 

ambitiösa än henne, så hon såg sig själv sämre än de andra. Detta går att koppla ihop med det som 

presenterats under begreppet socialisation där till exempel Hård af Segerstad et. al (2007) menar att  

våra behov av att tillhöra en grupp eller en socialenhet utgör en drivkraft för lärande. Att känna 

tillhörighet till en grupp med människor som delvis har samma mål kan utgöra en viktig kraft för 

förändring och i detta fall lärandet och att fullföra sina studier. 

Ekonomi och familjeförhållanden 

Lesibille och Navaro Goméz (2008) menar att finansiella förhållanden samt familjesituation spelar roll 

för avhopp vilket går att koppla ihop med en del av undersökningens respondenter.  

Från  intervjuerna kom de fram att flera hade börjat studerat igen efter de fått barn. Det visade sig att 

de då fått en hel ny livssyn och kände behov att få en högre utbildning med ett välbetalt arbete så de 

kan försörja sin familj. Det kom även fram att det fanns en helt annan motivation efter de fått barn och 

när man som förälder heltenkelt fått in en teknik hur man kan ta till vara på tiden, något de inte kunde 

innan de fick barn. Ekonomi och familj var även en viktig faktor hos individerna då flera av de pratade 

om hur svårt det var att få ihop ekonomin och hur jobbigt det är att vara beroende av CSN under sina 

studieår. Både Karin, Malin och Anna har även arbetat vid sidan av sina studier för att få ihop det 

ekonomiskt. Malin fick inte ihop sitt studieresultat och behövde arbeta ännu mer för att få ihop den 

ekonomiska biten. Lisa fick göra valet att avsluta studierna pga. att hon hade en nyfödd bebis som 

behövde ammas varannan timme. 

 

Resultatet i intervjuerna går tydligt att koppla ihop med den svenska forskning som högskoleverket 

gjort. Det visar sig nämligen att några av de studenter som intervjuats har hoppat av på grund av själva 

studien i sig. Utbildningen var inte det som de förväntade sig, de ville någonting annat eller klarade 

inte av själva studierna. Det var också vanligt att avhoppet berodde på ekonomi och 

familjeförhållanden, vilket går att koppla ihop med flera av de internationella studier som gjort på 

ämnet, till exempel Gomez och Navarro (2008) och Tamin (2013).  

Studera en annan utbildning 
Det har visat sig att det är vanligt att studenter hoppar av för att sedan hoppa in i en annan utbildning 

igen. I många andra länder är det svårt att komma in när man väl har hoppat av, men i Sverige är det 

smidigare då det svenska systemet underlättar för detta och dessutom är gratis. Det är vanligt att hoppa 

av därför att man inte ser någon mening med studierna eller brist på motivation enligt Hansson (2011). 

Dessa fakta går tydligt att koppla till undersökningens intervjusvar, då flera av respondenterna valt att 

hoppa av på grund av att de känt att utbildningen inte passar dem, eller för att börja en annan 

utbildning istället. Till exempel Maria som hoppade av sin utbildning för att istället läsa en privat 

utbildning därför att lättare få sitt drömjobb.  

Problematiken med att de som upptäcker att de har valt fel program och byter till något annat, även 

faller in under dropouts, är något flera forskare lyft till exempel Hovdhaugen och Aamodt (2009). 

Både Karin och Diana hamnade på fel utbildning och valde att avsluta sina studier och är båda snart 

examinerade i en annan utbildning. Veronika och Sofia hade ingen motivation och valde därför att 

avsluta sina studier för att vänta ett tag tills de sökte en utbildning på nytt igen.  
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De vanligaste anledningarna till studieavhopp var att studenterna hamnade efter med studierna, att 

studierna inte längre intresserade dem, att de fick jobb samt att de var missnöjda med undervisningen 

(Hovdhaugen & Aamodt, 2005). Det kan kopplas till flera intervjuer till exempel Anna som var 

väldigt missnöjd med undervisningen på utbildningen och Sofia som inte längre var intresserad av 

studierna.  

Personligt misslyckande 
Fler hade helt tappat sin motivation på grund av för mycket underkända kurser och fick en känsla av 

värdelöshet att de inte räckte till. Människor fastnar lätt i gamla vanor och tankebanor och är inte alltid 

öppna för de alternativa perspektiven (Bron & Wilhemsson, 2004). De som i sina tidigare studier 

upplevt ett visst misslyckande höll kvar den känslan in i den högre utbildningen.  

Något som nämndes i början var Daley (2010) som menade att för att skapa en framgångsrik 

högskolestudent är det viktigt att förbättra studenternas akademiska beredskap och utveckla 

självkännedom. Detta dök upp i några av undersökningens intervjuer dels med för dålig beredskap hur 

det är att studera på en högre nivå. Till exempel Malin hade gått ett så kallat collegeår som var ett 

förberedande program, vilket underlättade för att hitta en studieteknik, men även Anna tog upp att hon 

saknade en studieteknik och önskade att hon var mer förberedd.  

 

I överensstämmelse med Belloc, (2009) visade resultatet att ju sämre studenternas individuella 

prestationer och resultat var, desto större var risken för studieavhopp. Även Heublein (2014) menar att 

har man inte en studiemotivation leder det lätt till dropout, vilket det blev i Annas, Veronikas och 

Sofias fall. De blev negativt påverkade av deras dåliga studieresultat vilket ledde till ett studieavhopp. 

Det framkom ur undersökningens resultat att psykisk ohälsa såsom stress, ångest och depression var 

en vanlig anledning till studieavhopp, vilket även Tamin (2013) och Andersson et al. (2009) 

konstaterat. 

Genom undersökningens intervjuer kan det belysas att livet skiftar mellan framgångar, motgångar, 

sorg och glädje. Livet kan ses som en stor utveckling att lära oss hantera detta. Att välja att avsluta 

sina studier i förtid kan kännas otroligt tungt och även kännas som en krissituation. En krissituation 

enligt Olsson & Olsson (2007) står för att man råkar ut för känslomässiga upplevelser, eller något 

annat riskfyllt. Men ur en så kallad krissituation kan även viktiga förändringar uppstå och man får en 

ökad självkännedom. Detta kan vi koppla till både Veronika och Anna som pratar om sina avhopp som 

något där de lärt sig mer om sig själva.  

 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna undersökning var att skapa förståelse om åtta studenters upplevelser att ta beslutet 

att avbryta sina universitetsstudier i förtid. Den teoretiska utgångspunkten var beslutsteorin som har 

följt med genom hela undersökningen via studenternas beslut om att göra ett studieavhopp, vilket även 

framkommer i syftet. Eftersom ett bekvämlighetsurval har använts kommer inga generella slutsatser 

kunna dras, vilket även tidigare nämnts. I denna del kommer därför resultatet diskuteras med inslag av 

våra personliga tolkningar genom att lyfta de slutsatser vi kan se från vår egen undersökning. 

 

Det går att konstatera att vi genom denna undersökning har besvarat vår problemställning samt att vårt 

resultat går väl ihop med den forskning som tidigare gjorts på ämnet dropouts samt med den 

information vi tagit fram i bakgrunden. Vi har genom att vara inspirerade av ett livsvärldsperspektiv, 

fått ta del av olika individers berättelser. Gemensamt för alla dessa berättelser är att alla har lärt sig 
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något nytt genom avhoppett. Att ta beslutet att hoppa av en utbildning kan lätt bli ett personligt 

misslyckande, men det är även viktigt att här lyfta fram att alla har lärt sig något på resan. De 

intervjuade lyfter fram saker som att de har insett vad de vill, lärt sig mer om sig själva och så vidare. 

Detta återkopplar vi till det livslånga lärandet vi diskuterade i vår bakgrund, där det aldrig är för sent 

att studera på nytt och att alla val vi gör i livet leder till en ny insikt och därmed ett lärande.  

 

Den svenska undersökningen av Högskoleverket skiljde sig från annan forskning vilket vi ansåg som 

intressant. Det framkom nämligen i flera internationella artiklar att studieavhopp berodde på 

familjeförhållanden och ekonomiska faktorer. I Sverige är det däremot vanligare att studieavhopp 

beror på själva utbildningen, då 45% av de tillfrågade i Högskoleverkets undersökning uppgav det 

som svar. Det går här att se en skillnad mellan Sverige och den internationella forskning som gjorts. 

En anledning till detta och en slutsats vi drar från detta är det som Hansson (2011) diskuterade i 

inledningen, nämligen att Sveriges högre skolsystem underlättar för att kunna hoppa av och på 

utbildningar, och det dessutom är gratis. Detta ger oss i Sverige större valmöjligheter och en större 

frihet i vår högre utbildning, som kanske inte finns i andra länder där familj och ekonomiförhållanden 

blir allt viktigare för ens högre utbildning. 

 

En annan studie vi även tyckte var extra intressant var Heublein (2014) som till skillnad från andra 

författare lyfte fram att studieavhopp ofta beror på en interaktion mellan individ och skolan som 

institution. Vi menar att det är viktigt att lyfta fram att ett studieavhopp sällan beror på en orsak utan 

ofta är det flera olika anledningar som tillsammans leder till ett beslut om ett studieavhopp. Även om 

beslutet kan upplevas som rationellt där man överväger konsekvenser samt för och nackdelar kan det 

även uppstå en känsla av personligt misslyckande hos individen. För att hitta en lösning på 

studieavhopp  tror vi till skillnad från till exempel Tamin (2013) att den individuella människan måste 

undersökas och genom detta få fram studenters egna upplevelser och olika motiv till att beslutet om 

studieavhopp tas.  

 

Det går tydligt att se att vårt inledande resonemang om att studieavhopp i Sverige är vanligt stämmer 

då det inte var svårt för oss att få tag i intervjupersoner i vår närhet. Ett återkommande tema i resultatet 

och något som flera studenter lyfte som något de ansåg bidra till deras beslut om avhopp, var brist på 

motivation. Att vi lyfte upp studieavhopp kopplat till motivation i vår bakgrund kan vi här se vara 

relevant då motivation har visat sig vara väldigt viktigt för studenter att fortsätta en utbildning och inte 

hoppa av. Det går även att koppla till Daleys (2010) resonemang om att studeiavhopp ofta beror på 

brist på motivation men även en dålig akademisk förberedelse. Detta var även något som våra 

intervjupersoner pratade om, och önskade att de hade varit med förberedda på högre studier.  

 

Det går även att se hur vår teoretiska utgångspunkt, beslutsteorin, återkommer i våra intervjuer. Det 

visar sig till exempel att vissa överväger sina beslut noga genom att tänka vad som är mest lämpligt för 

framtiden, hur de lättare kan få ett arbete eller nå sin dröm. Där syns det rationella från beslutsteorin 

tydligt där för och nackdelar samt framtida konsekvenser tas till hänsyn. Hos andra studenter kanske 

det inte fanns rum för rationalitet på samma sätt, när det till exempel uppstod en graviditet eller andra 

komplikationer där ett studieavhopp var det enda alternativet. I dessa fall var beslutet om att hoppa av 

mer ett måste än ett rationellt övervägande. 

 

Den viktigaste slutsatsen vi ändå kan dra av denna undersökning är hur olika varje individs livsvärld 

ser ut, och att det är våra egna upplevelser som är våra sanningar. Vi trodde att vi skulle få många 

liknande svar och berättelser i våra intervjuer, men vi blev förvånade då vi fick åtta olika skildringar 

om hur ett studieavhopp kan se ut. Det visar sig även hur viktigt det är att inse hur olika vi fungerar i 
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vårt lärande, vilket går att koppla tillbaka till det som Bron och Wilhemson (2004) diskuterade i vår 

bakgrund, nämligen att det som fungerar för en individs lärande är nödvändigtvis inte det som 

fungerar för alla. En konsekvens av olika upplevelser som förhindrar läroprocessen kan leda till att 

studenten gör ett avhopp. 

 

Vi hoppas att vår undersökning kommer kunna  ses som ett bidrag till forskningen om studieavhopp 

och fylla en del av det tomrum som vi menar finns rörande den kvalitativa delen. Som tidigare nämnt 

finns en hel del kvantitativ forskning och statistik på ämnet, men det saknas kvalitativa 

undersökningar där studentens livsvärld och egna berättelse sätts i fokus. En tanke är att studien kan 

användas för att lättare sätta sig in i hur studenter tänker kring studieavhopp och kanske därmed även 

vara till hjälp för att hindra att de sker. Studievägledare och berörda lärare skulle kunna ta del av 

studien och på så vis lättare kunna fånga upp studenter som går i tankar om att hoppa av eller som 

känner att de hamnat på fel utbildning. Med rätt vägledning från professionella kanske beslutet om ett 

avhopp blir lättare och kan minska känslan av ett personligt misslyckande.  

Metoddiskussion 
I denna del diskuterar vi hur vi tycker att vår valda metod var relevant för undersökningen. Fördelar 

och nackdelar samt vad som kunde gjorts annorlunda tas även upp. Vi anser att vi fick fram en bra 

bakgrundsinformation i vår forksningsgenomgång genom de referenser vi valt. Vår önskan var att 

försöka använda oss av relativt ny forskning som grund för att vara uppdaterade på ämnet. Dock 

använde vi oss av en betydligt äldre bok i teoretiska utgångspunkten om besultsteori (Bross, 1966). 

Först reagerade vi över årtalet och valde därför bort boken men undersökte det sedan närmare och såg 

att beslutsteorin hade inte ändrats något omfattande sedan 1966, så därför kunde vi använda den som 

en säker källa trots allt.  

 

Vårt första urval var studenter som gått det beteendevetenskapliga programmet samt 

förskolelärarprogrammet vid Mittuniversitetet under åren 2012-2015. Tyvärr fick vi bara tag på två 

personer som kunde tänka sig att ställa upp i en intervju i det urvalet. Utan att lägga ner för mycket tid 

på att stressa ihop vårt urval valde vi därefter att göra ett bekvmälighetsurval och fann personer att 

intervjua i vår närhet via ett snöbollsurval. I efterhand hade nog det mest fördelaktiga varit att välja 

studenter som gjort studieavhopp från samma skola för att få ut en tydligare och tillförlitlig bild. Med 

nuvarande urval kan vi inte koppla en viss skola och ett visst program till en anledning till varför de 

avslutat sina studier i förtid. Vi menar däremot att vi istället fick flera svar och en större variation i 

våra intervjusvar med detta urval. Intervjupersonerna hade varierade åldrar och tog sina beslut om 

avhopp under åren 2010- 2014. Vi ändrade våra intervjuer till  mer djupintervjuer där respondenten 

fick prata mer om det som den ville tala om varför den avslutat sina studier innan examen, då vi 

märkte att deras livsvärldar var så olika. Om vi skulle ha gjort undersökningen på nytt skulle vi därför 

använt oss av fler öppna frågor i intervjuguiden än vad vi gjorde för att verkligen låta intervjupersonen 

tala ännu mer fritt och eventuellt haft en helt ostrukturerad intervju. Datainsamlings metoden var 

passande för vårt ändamål och vi menar att vi inte hade kunnat få fram samma reslutat och ta del av 

olika livsvärldar genom att använda oss av en annan metod som till exempel enkät eller strukturerad 

intervju. 

 

Vi gjorde fyra intervjuer var därför att vi är bosatta långt ifrån varandra så var det omöjligt att göra åtta 

intervjuer tillsammans. Däremot kan vi i efterhand se att en av oss kunde ha gjort alla intervjuer så att 

den andra kunde ha gjort en objektiv granskning av materialet. När båda gjort intervjuerna granskade 

vi förvisso varandras intervjuer, men eftersom vi ändå själva hade varit medverkande kan vi inte säkert 

veta att vi var helt objektiva. I början tänkte vi oss att det räcker med att lyssna på vår intervjuperson, 
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men under intervjutiden påverkas vi av kontexten, beteende och våra egna reflektioner så vi bestämde 

oss för att spela in alla intervjuer, så vi kan gå tillbaka och förlita oss på data samt under intervjun vara 

fokuserad på samtalet. Vi var även noga med att transkribera intervjuerna samma dag som intervjuerna 

gjordes så att allt var nära i minnet och inget glömdes bort. Det visade sig att transkriberingen av våra 

inspelade intervjuer tog längre tid än vad vi trodde. En kritik till oss själva är att vi missat att skriva ut 

kontaktuppgifter till vår handlade i vårt utskickade missiv.  

 

En narrativ analysmetod  passade undersökningen väldigt bra, då vi fått fram en slags livsberättelse 

från våra intervjuer som vi kunnat presentera. Studenternas olika upplevelser och vilken kontext de 

befann sig i vid studieavhoppet hamnade på så sätt i centrum och vi kunde på det sättet sätta individen 

i fokus (Bryman, 2011). En nackdel med denna analysmetod var att vi upptäckte att det fort blev 

väldigt mycket textmassa till varje berättelse , eftersom vi hade haft ganska djupa intervjuer fanns det 

mycket att berätta på ungefär 40 minuter. På grund av begränsningen i antal ord samt tidsbrist var vi 

tvungna att korta ner berättelserna och lyfta fram det mest väsentliga för att få plats. En annan sak vi 

upptäckte var att narrativ analys är en ganska ny metod och forskning kring det är därför en aning 

begränsad. Eftersom vi använt oss av en narrativ analys och utgått ifrån berättelser ansåg vi att vår 

undersökning skulle bli mer spännande genom att återberätta mer än bara själva beslutet om att hoppa 

av. Vi tog därför med en liten del om studenters tid efter sitt studieavhopp eftersom som läsare vill 

man gärna veta vad som hände sedan. Skott (2004) menar även att en berättelse måste sättas in i ett 

sammanhang och då även beskriva situationen omkring. När vi läser berättelser så är vi naturligt 

nyfikna på vad som hände både innan och efter avhoppet. Även om vi kan se att detta inte direkt är 

kopplat till vårt syfte, menar vi ändå att det var en viktig del att ta med i berättelserna. 

Tack vare att vi fick tag i respondenter med såpass olika historier och erfarenheter vad det gäller 

studieavhopp kunde vi få fram varierande och olika berättelser. Vi fick mycket mer varierade svar än 

vad vi trott och vi såg det som väldigt intressant att ta del av dessa studenters livsvärldar. Däremot tror 

vi som sagt att urvalet kan ha påverkat resultatet. Vi hade även kunnat intervjuat fler män och inte bara 

kvinnor för att få ett ännu mer varierande resultat. Däremot ser vi vårt nuvarande urval som en styrka 

snarare än en begränsning då vi fått fram så pass olika historier och variationer. Att vi dessutom är 

medvetna om att vi inte kommer kunna generalisera eller dra slutsatser till en viss utbildning ser vi 

som positivt, då det inte heller var syftet med undersökningen. 

 

Det faktum att undersökningen använder sig av en annan metod än de flesta som framkommer i 

artiklarna i bakgrunden ses som en styrka då det kan få fram nya perspektiv. De berättelser som 

kommit fram kan styrka den tidigare statistiken och kvantitativa forskningen som finns inom fältet. 

Framtida studier 

Under tiden vi har arbetat med denna undersökning har det väckts flera nya idéer och tankar hos oss 

angående temat studieavhopp. Allt eftersom vi har läst in oss mer på ämnet har vi insett dess 

komplexitet, men även förstått att det är ett ganska nytt ämne som det ännu inte finns jättemycket 

forskning kring. Förslag på framtida studier som skulle vara intressanta att ta del av är till exempel 

vilka stödprocesser skolan som institution använder sig av för att förhindra avhopp? Har elever 

upplevt att de fått den hjälp de behöver? Hur upplever lärare att de kan motverka studieavhopp? 

 

Det hade även varit intressant att jämföra studieavhopp på en distansutbildning och på en utbildning 

som sker på campus. Eftersom vi själva studerar på distans har det väckt en nyfikenhet kring att se om 

det finns någon skillnad mellan motiven för att hoppa av om utbildningen sker på distans eller på ett 

campus.  
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Missiv 

 

Hej XX! 

 

Du bli kontaktad av oss därför att du påbörjat en utbildning vid Mittuniversitetet som du valt att 

avsluta innan utbildningens slut. Vi är två studenter vid det beteendevetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitet som läser vår sista termin och håller därför på med vårt självständiga arbete. I vår 

uppsats vill vi ta reda på varför elever valt att avsluta en universitetsutbildning innan den är slut. 

Därför skulle du kunna vara till stor hjälp för oss, om du skulle vilja ställa upp på en kort intervju där 

vi pratar lite om varför just du avslutade dina studier och vad som påverkade ditt val. 

 

Om du väljer att ställa upp kommer informationen du ger oss endast användas till den här 

undersökningen och inget annat och uppgifterna du ger oss behandlas därmed konfidentiellt Du har 

rätt till att vara anonym och kan även välja att avsluta din medverkan när som helst under studien. 

Självklart ger vi dig möjligheten att ta del av det slutliga resultatet när det självständiga arbetet är 

klart. 

 

Låter detta intressant och som något du kunde ställa upp på eller om du har några frågor om 

undersökningen, ber vi dig kontakta någon av oss! 

 

Ha en fin dag! 

Med vänliga hälsningar 

Ida Danielsen & Sandra Skoog 

072-5164851 073-9109402 
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Intervjuguide 

Bakgrundsfakta om intervjupersonen 

Hur gammal är du? 

Vad har du studerat tidigare? Gymnasium och universitet? 

Vilken utbildning valde du att hoppa av från? 

 

Upplevelsen och tankar om själva studierna 

Berätta hur du trivdes på programmet du hoppade av ifrån? 

Hur länge läste du programmet? 

Hur upplevde du studien och skolan du gick på? (Lärare, andra studenter?) 

 

Beslutet att göra valet att avsluta sina studier i förtid. 

Vad var det som fick dig att hoppa av?  

Vilka faktorer skulle du beskriva som de som påverkade ditt val mest? 

Hur var din sinnesstämning vid tillfället då studierna avslutades? Påverkade det ditt bestlut? 

Hur reagerade din omgivning på ditt avhopp? 

Upplever du att du skulle ha hoppat av programmet även om du läste vid ett annat universitet? 

 

Tiden efter det att man hoppat av 

Vad gjorde du efter att du slutat vid programmet? 

Ångrar du att du att hoppade av? 

Hur ser du på din framtid om att studera igen? Skulle du i så fall läsa samma program eller 

något annat? 

 

 

  

 

 

 


