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FÖRORD 
 
Föreliggande rapport baserar sig på en intervjustudie med tjugo studenter från fyra olika 
utbildningsprogram vid Uppsala universitet som har avbrutit sin utbildning före examen. 
Studien omfattar följande utbildningsprogram; juristprogrammet, samhällsvetarprogrammet, 
lärarprogrammet (med inriktning mot yngre åldrar) samt det datavetenskapliga programmet 
DVP). 
 
Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att ta reda på vad Uppsala universitet 
kan göra för att motverka studieavbrott vid universitetet. Fokus ligger på de avhoppade 
studenternas egna upplevelser av studietiden och deras reflektioner om vad universitetet hade 
kunnat göra för att få dem att fullfölja utbildningen.  
 
I arbetet med denna rapport har ett antal personer varit involverade. Studien har initierats av 
Uppsala studentkår och har sedan planerats gemensamt av kåren och enheten för kvalitet och 
utvärdering. Den har också diskuterats med representanter för de aktuella 
utbildningsprogrammen. En förhoppning bakom kårens initiativ är att ökade kunskaper om 
vad Uppsala universitet skulle kunna göra för att förhindra studieavbrott, kan leda till en 
minskning av onödiga avbrott. I arbetet med urval av deltagande program samt planering av 
studiens upplägg och genomförande har främst Monika Appel, Maria Björnermark, Olof 
Ingesson, enheten för kvalitet och utvärdering samt Uppsala studentkårs vice ordförande, 
Kristina Persdotter, varit involverade. Datainsamling och analys har gjorts av Monika Appel, 
Maria Björnermark samt Olof Ingesson. Rapporten har skrivit av Monika Appel och 
diskuterats med medarbetare på enheten för kvalitet och utvärdering samt med Uppsala 
studentkårs representant, Kristina Persdotter.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de studenter som har intervjuats och som generöst har delat 
med sig av sina erfarenheter och reflektioner.  
 
De resultat som redovisas bör kunna bidra dels till ökade kunskaper om olika förhållanden 
som kan vara av betydelse för studieavbrott, dels till inspiration och konkreta idéer för att 
förhindra onödiga avbrott. 
 
 
Uppsala i maj 
 
 
Annika Lundmark, 
Utvärderingschef vid enheten för kvalitet och utvärdering 
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BAKGRUND 
 
I dag är universitets- och högskoleväsendet betydligt mer heterogent än för bara femton år 
sedan. Nya universitet och högskolor har tillkommit liksom nya kurser och hela utbildnings-
program. Antalet studenter har också ökat markant de senaste åren och en medveten satsning 
har gjorts för att locka nya studentgrupper till högre utbildning (prop. 2001/02:15 Den öppna 
högskolan). Denna satsning understryks av högskolelagens formulering om att det åligger 
lärosätena att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan (Högskolelagen, kap 1, § 
5). Dagens studenter och troligtvis även morgondagens är en mångfacetterad skara som består 
av yngre såväl som äldre, ensamstående såväl som sammanboende eller gifta, svenskfödda 
såväl som utlandsfödda, föräldrar såväl som barnlösa o.s.v. Denna utveckling ställer de 
enskilda lärosätena inför utmanande och delvis nya krav och Uppsala universitet vidtar flera 
olika slags åtgärder såväl centralt som på fakultets- och institutionsnivå för att förbättra 
studenternas utbildningssituation. Föreliggande studie är tänkt att utgöra underlag för 
ytterligare tänkbara åtgärder, grundade i de intervjuade studenternas reflektioner om sin 
utbildning och sitt studieavbrott. 
 
Samtidigt som den högre utbildningen både har breddats och expanderat, har antalet examina 
inte ökat i motsvarande omfattning. En sammanställning av tre av de olika utbildningspro-
grammen som ingår i denna studie (juristprogrammet, samhällsvetarprogrammet samt det 
datavetenskapliga programmet) visar att av de studenter som var registrerade på något av 
dessa program höstterminen -07, hade en tredjedel av juridikstudenterna samt ungefär sex av 
tio studenter på det samhällsvetenskapliga respektive det datavetenskapliga programmet tio år 
senare inte avlagt någon examen. (Se bilaga 3.) Man kan således räkna med att en betydande 
andel av de studenter som har påbörjat någon av dessa utbildningar inte kommer att slutföra 
den. 
 
Det är visserligen vare sig önskvärt eller möjligt att förhindra samtliga studieavbrott. Alla 
avbrott behöver inte vara negativa och vissa kan vara både svåra att förutsäga och förebygga. 
Men för såväl den enskilda studenten som för universitetet är det viktigt med preventiva 
insatser och vidtagna åtgärder för att undvika onödiga avbrott. 
 
Föreliggande rapport tar avstamp i en intervjustudie med studenter som har avbrutit sin 
utbildning och diskuterar utifrån deras reflektioner om och i så fall vad som hade kunnat 
förhindra studieavbrott.  
 
 
 
Syfte 
 
Studiens huvudsakliga syfte är att ta reda på vad Uppsala universitet kan göra för att motverka 
studieavbrott vid universitet.  
 
Fokus ligger på de avhoppade studenternas egna upplevelser av studietiden och deras 
reflektioner om huruvida universitetet hade kunnat göra något för att få dem att fortsätta 
utbildningen.  
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Rapportens upplägg 
 
Efter rapportens inledande bakgrundsbeskrivning och syfte följer ett avsnitt om studieavbrott 
och studieuppehåll. Därefter beskrivs urval och genomförande och sedan redovisas resultaten 
av intervjustudien. Resultatredovisningen är indelad i tre underkapitel: ”Före utbildningen”, 
”Under utbildningen” samt ”Tiden för själva avbrottet/tiden efter avbrottet”. Utifrån studen-
ternas egna synpunkter avslutas sedan varje underkapitel med en kort reflektion som är delvis 
åtgärdsinriktad. Därefter görs en sammanfattande diskussion och allra sist i rapporten bifogas 
bilagor.  
 
 
 
Studieavbrott och studieuppehåll 
 
Vad är egentligen ett studieavbrott och vad är ett studieuppehåll? I Uppsala universitets 
studiedokumentationssystem Uppdok skiljer man mellan studieuppehåll och studieavbrott. 
Med studieuppehåll menas att studenten har tagit en paus i sina studier, men behåller sin 
studieplats och därmed också rätten att, utan att behöva söka utbildningen igen, fortsätta 
studierna om hon eller han vill. Vid studieavbrott däremot har studenten avsagt sig sin 
studieplats och måste söka utbildningen på nytt för att kunna återuppta studierna. En genom-
gång av ett antal studenter som har registrerats för studieuppehåll respektive studieavbrott i 
Uppdok visar dock att det är relativt ovanligt att registrera sig för studieavbrott. Det är 
däremot ganska vanligt att en student tar studieuppehåll flera terminer efter varandra. Oavsett 
om en person enligt Uppdok har ett studieuppehåll eller studieavbrott, går det inte att med 
säkerhet säga om hon eller han kommer att återuppta sina studier.  
 
I den här studien har vi valt att, när vi talar om studenter som har hoppat av eller avbrutit sin 
utbildning, använda begreppet studieavbrott. Vi avser då en person som var förstagångs-
registrerad på ett utbildningsprogram under den första och ibland även den andra terminen, 
men under de därefter tre nästkommande terminerna inte hade någon registrering på 
utbildningsprogrammet. (Se också avsnittet om urval och genomförande.)  
 
 
 
Urval och genomförande 
 
Studien omfattar intervjuer med tjugo studenter1 från fyra olika utbildningsprogram vid 
Uppsala universitet, som har avbrutit sin utbildning under det första studieåret på respektive 
program. Studenterna läste då på juristprogrammet, samhällsvetarprogrammet, lärar-
programmet (med inriktning mot yngre åldrar) eller på det datavetenskapliga programmet 
(DVP).  
 
Vi har valt att fokusera på studenter som avbryter sin utbildning under det första studieåret för 
att få kunskaper om tänkbara åtgärder som kan sättas in så tidigt som möjligt för att förebygga 
avbrott.  
 
Urvalet har inspirerats av Donald Broadys forskning om rekryteringsmönster till högre 
utbildning. (Se t.ex. Börjesson, Broady, Palme, 2002.) Intentionen med att välja just dessa 

                                                 
1 I rapporten benämner vi intervjupersonerna som studenter även om vissa av dem i dag gör något annat än att 
studera. 
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fyra utbildningsprogram har, mot denna bakgrund, varit en strävan att fånga studenter både 
från program som är starkt dominerade av ett kön (det kvinnodominerade lärarprogrammet 
med inriktning mot yngre åldrar samt det mansdominerade DVP) och program där 
könsfördelningen är relativt jämn (juristprogrammet och samhällsvetarprogrammet). Vi ville 
även fånga upp såväl program som är löst sammansatta (samhällsvetarprogrammet och 
lärarutbildningen) som program som är tydligare strukturerade (juristprogrammet och DVP).  
 
Genom Uppdok har uppgifter om vilka studenter som har längre studieuppehåll eller som har 
avbrutit utbildningen erhållits. Med hjälp av dessa uppgifter har vi sedan valt ut tänkbara 
personer att intervjua. Kriterier för urvalet av informanter från respektive utbildningsprogram 
har varit följande: 
 
1. Personen ska ha varit förstagångsregistrerad på utbildningen höstterminen -04, men ska inte 
ha någon registrering höstterminen -05, vårterminen -06 eller höstterminen -06.2  
 
2. Personen ska ha tagit åtminstone något eller några poäng under studietiden.  
 
 
Datainsamlingen har skett via intervjuer. Tänkbara intervjufrågor diskuterades vid enheten för 
kvalitet och utvärdering i samverkan med framför allt företrädare för Uppsala studentkår. 
Utifrån dessa samtal utarbetades sedan en intervjuguide. (Se bilaga 1.) Eftersom en huvud-
saklig målsättning med undersökningen har varit att utifrån intervjuerna med studenterna få 
information om huruvida Uppsala universitet hade kunnat göra något för att få dem att stanna 
kvar i utbildningen samt att få fram idéer till tänkbara åtgärder för att motverka avbrott, har 
flera intervjufrågor handlat om just detta. Även om det primära syftet inte har varit att ta reda 
på de huvudsakliga orsakerna till avbrott har det i en intervju om studieavbrott emellertid 
ändå varit naturligt att beröra även sådana frågor. (Se fråga 20 i bilaga 1 a samt bilaga 1 b.)  
 
Efter det att intervjuguiden utarbetats skickades en skriftlig inbjudan till de f.d. studenterna på 
de utvalda utbildningsprogrammen med en förfrågan om att medverka i undersökningen. (Se 
bilaga 2.) Ett urval studenter kontaktades därefter per telefon. Av ekonomiska och praktiska 
skäl prioriterades de studenter som efter avbrottet fortfarande bor kvar i Uppsala med omnejd.  
 
Totalt genomfördes tjugo intervjuer med tolv kvinnor och åtta män: 
 
- Fem intervjuer har genomförts med f.d. juridikstuderande (varav två per telefon) 
- Fem intervjuer har genomförts med f.d. samhällsvetarstuderande 
- Fem intervjuer har genomförts med f.d. lärarstuderande  
- Fem intervjuer har genomförts med f.d. studenter på det datavetenskapliga programmet 
(varav en telefonintervju). 
 
Intervjupersonerna har själva fått välja tid och plats för intervjuerna. De flesta intervjuerna 
genomfördes i ett av arbetsrummen på enheten för kvalitet och utvärdering och tog vanligtvis 
c:a en timme.  
Tre av intervjuerna gjordes över telefon eftersom intervjupersonerna inte hade möjlighet att 
medverka i en personlig intervju. 3 

                                                 
2 Eftersom det till en början var svårt att få tag i tillräckligt med informanter från det datavetenskapliga 
programmet utvidgades urvalsramen för det utbildningsprogrammet till att även omfatta studenter som hade sin 
förstagångsregistrering höstterminen -03 och därefter inte hade någon registrering höstterminen -04, vårterminen 
-05 eller höstterminen -05. 
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Varje personlig intervju avslutades med att informanterna fick en lista över olika faktorer där 
de har fått ta ställning till om Uppsala universitet hade kunnat göra något för att få dem att 
stanna kvar i utbildningen. Det har handlat om faktorer som rör exempelvis mottagandet vid 
utbildningsstarten, informationen om utbildningen och universitetet, informationen om 
framtida yrke och arbetsmarknad, upplägg av utbildningen och arbetsbelastning, stöd för att 
klara studierna, sociala kontakter och bemötande, studentinflytande o.s.v. (Se bilaga 1 c.) 
 
För att kunna återge korrekta citat och för att kunna gå tillbaka och följa upp eventuella 
oklarheter, har de flesta intervjuerna bandats med de intervjuade personernas samtycke. 
Citaten som redovisas i rapporten är till största delen ordagranna, men i vissa fall har dock 
språket korrigerats något för att öka läsbarheten, utan att för den skull förlora innebörden i 
vad som har sagts. 
 

                                                                                                                                                         
3 Monika Appel har varit huvudansvarig för projektet. I de personliga intervjuerna har, i alla fall utom två, någon 
av Maria Björnermark och Olof Ingesson också varit involverade.  
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RESULTAT 
 
För att ge de enskilda intervjuerna en mer övergripande struktur och redogöra för gemen-
samma mönster i de individuella svaren har vi, utifrån informanternas personliga berättelser, 
konstruerat en modell som utgångspunkt för resultatredovisningen. (Se sidan 10.) Vi har 
funnit modellen fruktbar för att identifiera och diskutera tänkbara åtgärder, grundade i 
studenternas reflektioner om sitt avbrott och sin utbildningstid. Frågor om orsak, verkan och 
möjliga åtgärder hänger oftast nära samman och därför har vi också ställt frågor om de 
huvudsakliga skälen till studenternas avbrott. Den följande resultatredovisningen kommer av 
den anledningen att även omfatta sådana aspekter. 
 
Kortfattat är modellen uppbyggd utifrån en tidsaxel: 
 
1. Före utbildningen (blivande studenter funderar på studier, tar till sig information om 
utbildningen i olika hög grad och skapar sig förväntningar på utbildningen i olika stor 
utsträckning). 
 
2. Under utbildningen (under utbildningstiden inverkar – och samverkar - ofta olika faktorer 
som leder till att studenten funderar på att göra studieuppehåll /avbryta sina studier. Sådana 
faktorer har indelats i följande fem kategorier; osäkerhet om framtida arbetsmarknad, 
”otillräckliga” studieresultat, missnöje med sociala kontakter och bemötande, missnöje med 
utbildningens upplägg och kvalitet samt externa faktorer.) 
 
3. Tiden för själva avbrottet/tiden efter avbrottet (studenten tar ett studieuppehåll/ studie-
avbrott). 
 
Resultaten från intervjuerna redovisas utifrån denna struktur och varje avsnitt avslutas med en 
reflektion som är grundad i studenternas svar och är delvis åtgärdsinriktad.  
 
Eftersom föreliggande resultatredovisning bygger på en kvalitativ studie görs inga exakta 
kvantitativa beräkningar. För att ändå få en bild av hur vanlig en viss uppfattning är, används i 
rapporten uttryck som ”några”, ”en merpart”, ”en majoritet” o.s.v.4  
 

                                                 
4 Enstaka, knappt någon, någon, nästan ingen, få: används synonymt när en till två personer har uttryckt en 
viss uppfattning. 
Några, vissa, vissa fall, somliga: används synonymt när tre till fem personer har uttryckt en viss uppfattning. 
Ett antal, en del, flera: används synonymt när färre än hälften men fler än ”några” har uttryckt en viss 
uppfattning. 
Merparten, huvudparten, de flesta: används synonymt när mer än hälften har uttryckt en viss uppfattning. 
De allra flesta, nästan alla: används synonymt när femton personer eller fler har uttryckt en viss uppfattning. 
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Före utbildningen 
 
I modellens första steg beskrivs tiden inför själva utbildningen och den blivande studentens 
väg från de första funderingarna på universitetsstudier till inhämtandet av information om 
utbildningsprogrammet och förväntningar på utbildningen. Vad har man för bild/er av 
utbildningen inför eller vid studiestarten? Finns det i den här fasen något som universitetet 
skulle kunna göra för att motverka avbrott? 
 
Resultaten av våra intervjuer visar att nästan alla av de intervjuade studenterna hade Uppsala 
universitet som sitt förstahandsval och de flesta hade också valt utbildningsprogrammet i 
första hand. När studenterna påbörjade studierna hade merparten av dem som mål att ta en 
examen från utbildningsprogrammet. Några började dock på utbildningen för att de inte kom 
in på sitt förstahandsval och de hade snarare som mål att försöka komma in på förstahands-
valet vid ett senare tillfälle.  
 
När studenterna kom till Uppsala universitet och sitt utbildningsprogram hade vägen dit sett 
ganska olika ut. En del av dem hade redan tidigare läst vid universitetet och ett antal hade en 
tradition av akademiska studier med sig hemifrån. För andra var det här med universitets-
studier något helt nytt. De var de första i sin släkt som påbörjade en högre utbildning. 
Beskrivningarna om förväntningarna på studierna och studietiden skiljde sig markant från 
student till student. En del av de intervjuade hade inför utbildningen själva aktivt sökt mer 
eller mindre information om både utbildningsprogrammet (liksom andra utbildningar) och 
Uppsala som studieort, medan andra sa sig i princip inte känna till något alls. Vissa menade 
också att de inte hade några direkta förväntningar när de skulle påbörja utbildningen. Andra 
däremot beskrev spontant en pirrande, förväntansfull känsla inför studietiden och menade att 
de såg fram emot att läsa vid ett sådant traditionsfyllt universitet som Uppsala universitet, som 
de upplevde hade gott rykte och hög status. För dem framstod studentlivet och högre 
utbildning mer spännande än skrämmande och främmande.  
 
Det pirrade i mage, Det var jätteroligt, allt var roligt, hur kul som helst! 
 
För andra kändes det snarare läskigt än lustfyllt. Dessa personer uttryckte att de hade känt en 
oro för att universitetsstudier i allmänhet och vissa utbildningar i synnerhet skulle vara väldigt 
svåra, kanske för svåra för dem att klara av.  
 
Vissa studenter upplevde ett stort glapp mellan gymnasiestudier och universitetsstudier som 
de inte riktigt hade varit förberedda på och enstaka personer lyfte också fram att det kanske 
hade varit bra att ha läst någon fristående kurs innan de påbörjade ett helt utbildningsprogram 
för att på så vis känna sig för. Även då man till viss del hade varit inställd på att det skulle 
innebära en skillnad att läsa på universitetet i jämförelse med gymnasiet, kunde det ändå 
kännas överrumplande.  
 
Men Gud det är ju helt annorlunda! Det är en stor skillnad från gymnasiet. Det blir en chock 
att allt blir så nytt. På gymnasiet är många vana vid att det räcker att plugga några dagar 
innan tentan för att få godkänt. Så är det inte på universitetet och många som kommer direkt 
från gymnasiet inser inte riktigt det. Man måste förbereda och informera studenterna ännu 
mer om det. Man måste försöka få studenterna att förstå att det inte går att komma undan, att 
klara sig så enkelt.  
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Andra studenter däremot hade en förväntan på att studierna skulle vara mer utmanande än de i 
själva verket var och några blev besvikna över den upplevda likheten med gymnasiestudier 
när de väl påbörjade universitetsstudierna. 
 
Det var kul att komma in i studentlivet, men utbildningen var ingen höjdare. Det kändes som 
man var tillbaka på gymnasiet igen. […] Det kändes som vi var elever igen och det var våran 
fröken som stod däruppe och pratade, visade overheadbilder och skrev på tavlan.  
 
Några informanter lyfte också fram att bilden av universitetsstudier till viss del hade färgats 
av media samt reklam- och informationsbroschyrer och att denna bild inte alltid var realistisk. 
Flera av studenterna menade att en bättre och/eller mer allmän studievägledning på såväl 
universitetet som det specifika utbildningsprogrammet hade kunnat bidra till att de hade 
stannat kvar i utbildningsprogrammet eller att de, med en mer realistisk bild av utbildningen, 
helt enkelt hade avstått från att börja. Här spelar också informationen om vad utbildningen 
kan leda fram till för jobb och hur den framtida arbetsmarknaden ser ut en stor roll. Ett antal 
studenter framhöll att en bättre och/eller mer information om framtida arbetsmarknad såväl 
före påbörjade studier som under själva studietiden hade kunnat bidra till att de antingen hade 
stannat kvar i utbildningen, men med en mer realistisk bild av studierna, eller att de hade 
avstått att påbörja just den specifika utbildningen. 
 
 
Reflektioner 
 
Intervjuerna visar att det är viktigt att det skapas realistiska förväntningar på vad det innebär 
att studera på universitetet och på ett specifikt utbildningsprogram liksom hur den framtida 
arbetsmarknaden ser ut. I det sammanhanget är det angeläget att marknadsföringen är saklig. 
Om förväntningarna på utbildningen är realistisk och den blivande studenten så långt som 
möjligt får en bild av vad utbildningen kan leda fram till för tänkbara jobb i framtiden, är 
chansen troligen större att hon eller han fullföljer utbildningen (eller avstår att påbörja den) än 
om bilden av och förväntan på utbildningen är otydlig och orealistisk. 
 
Övergången mellan gymnasiet och universitetet kan upplevas som kritisk och ytterligare 
satsningar på att överbrygga detta glapp är inte oväsentligt i sammanhanget 
 
Det är också väsentligt att det finns resurser för en bra generell och specifik studievägledning 
både före och under utbildningen. Studenters möjlighet att ha någon initierad person att 
diskutera med kan ha betydelse för att förebygga val av ”fel” utbildning. Studievägledare har 
en mycket viktig roll, inte minst för en student som brottas med avbrottstankar. 
 
 
 
Under utbildningen 
 
De allra flesta av de intervjuade studenterna ansåg att de hade mottagits väl när de påbörjade 
sina studier vid Uppsala universitet och de var också nöjda med själva studiestarten. 
Flera lyfte fram att de värdesatte den s.k. nollningen, inte minst fadderverksamheten och 
framhöll att de uppskattade att komma in i studentlivet. Även om nollningsprocedurerna inte 
lockade äldre studenter med eller utan barn i någon större utsträckning, var det få som hade 
något negativt att säga om mottagandet i sig. Det var knappt någon av de intervjuade 
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studenterna som framhöll att en förändring i själva mottagandet hade kunnat få dem att stanna 
kvar i utbildningen. Däremot påtalades andra förhållanden under själva studietiden. 
 
I vår modell har vi grupperat in de reflektioner som studenterna har gjort om vad Uppsala 
universitet hade kunnat göra för att motverka studieavbrott under följande fem kategorier; 
 
• osäkerhet om framtida yrke och arbetsmarknad 
 
• ”otillräckliga” studieresultat 
 
• missnöje med sociala kontakter och bemötande 
 
• missnöje med utbildningens upplägg och kvalitet 
 
• externa faktorer 
 
I samtliga kategorier, utom i kategorin ”externa faktorer”, har de intervjuade studenterna gett 
uttryck för vad Uppsala universitet hade kunnat göra för att få dem att stanna kvar i 
utbildningen. Relativt ofta handlar det inte om en enda specifik åtgärd, utan snarare om olika 
samverkande insatser. 
 

Osäkerhet om framtida yrke och arbetsmarknad 
 
Man borde följa upp vad som händer se’n, vilka som jobbar med det de utbildats till. Det 
låter så fint med magister, men man måste ju försörja sig också. 
 
Samtidigt som dagens studenter ges information om olika utbildnings- och högskolealternativ, 
möts de också i massmedia av larmrapporter om hög akademikerarbetslöshet och en debatt 
om huruvida högre utbildning verkligen lönar sig. Det är uppenbart att kopplingen utbildning 
– arbetsmarknad har blivit alltmer aktuell, inte minst bland studenter som börjar studera 
senare i livet. De intervjuade studenterna i föreliggande undersökning utgör inget undantag. 
Frågor om framtida yrkesverksamhet och en klarare koppling till arbetsmarknad verkar vara 
en mycket viktig angelägenhet också för dem. En del lyfte fram att mer och/eller bättre 
information om den framtida arbetsmarknaden hade kunnat få dem att stanna kvar på 
programmet. Även bättre och/eller mer information om utbildningsprogrammet och/eller 
universitetet hade kunnat bidra till att de hade stannat kvar. Vissa framhöll att sådan 
information snarare skulle ha fått dem att avstå från att börja utbildningsprogrammet eller 
resulterat i att de hade valt en annan utbildning istället.  
 
Flera informanter berörde den bild som på olika sätt förmedlades av det framtida yrket och 
enstaka påtalade också vikten av att yrket och utbildningen måste gå att kombinera med 
familjebildning och ett liv utanför arbetet. Vare sig bilden av det framtida yrket hade formats 
via informationsbroschyrer, media eller via nyckelpersoner i form av lärare eller handledare 
under utbildningens praktikperioder, beskrev flera informanter att bilden hade påverkat dem i 
deras beslut att avbryta studierna på programmet. Detta gällde, som studenterna upplevde det, 
om bilden av yrkesområdet hade skildrats mycket negativt, men det kunde också gälla om 
bilden hade framställts orealistiskt positivt. Några av dem som hade känt sig osäkra i sitt 
utbildningsval menade att om utbildningen och det framtida yrkeslivet hade presenterats för 
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dem på ett ofördelaktigt sätt, förstärktes i viss mån osäkerheten om huruvida utbildningen var 
rätt för dem. 
 
Det första vi möttes av, även om det kanske var lite ironiskt, var att ’ni vet väl att ni 
fortfarande kan byta yrke’. […] Det kändes som att det var mycket pust och stön och inte så 
mycket glädje. På ett sätt tycker jag att osäkerheten då förstärktes. 
 

”Otillräckliga” studieresultat 
 
Studenternas upplevelser av krav och arbetsbelastning under utbildningen varierade avsevärt 
från student till student, men skillnader fanns också mellan de olika utbildningsprogrammen. 
Några studenter tyckte att kraven i utbildningen var alldeles för lågt ställda, medan andra 
kände sig konstant stressade. Flera lyfte fram vikten av att känna sig motiverad för att lyckas i 
sina studier. Även om huvudparten av studenterna var inriktade på att ta examen när de 
påbörjade studierna, skiljde sig i viss mån deras beskrivningar av hur studiemotiverade de var 
vid studiestarten. Enstaka intervjupersoner menade att de redan vid starten hade varit osäkra 
på om de hade valt rätt utbildning och några uppgav att de hade varit ganska studietrötta och 
inte så motiverade då. Flera beskrev dock att de vid studiestarten snarare var väldigt 
studiemotiverade och verkligen såg fram emot att läsa det valda utbildningsprogrammet.  
 
Några av de intervjuade tyckte att dåliga studieresultat hade en negativ inverkan på 
motivationen och vissa lyfte fram betydelsen av att få stöd vid upplevda svårigheter i 
studierna. Somliga studenter menade också att om studierna inte lyckades kunde deras 
självbild påverkas negativt. En av de intervjuade personerna uttryckte det på följande sätt: 
 
När studierna inte lyckas börjar man känna sig dum i huvudet. 
 
Några av intervjupersonerna menade att det inte alltid var så lätt att själva aktivt söka hjälp 
och diskutera sin studiesituation om studierna gick trögt och tentorna blev underkända. Vem 
skulle man vända sig till? Hade någon tid att hjälpa en? Enstaka studenter påtalade att det 
ibland kunde kännas lite pinsamt att vara tvungen att be om hjälp. Ett par informanter 
påpekade också att dåliga studieresultat eller bristande kunskaper inom ett område i viss mån 
även påverkade deras relation till studiekamraterna. 
 
Utbildningen var väldigt prestigefull. De som hade det svårt, bland annat jag, kollade folk 
[andra studiekamrater] ner på. […] Jag upplevde ett visst besvär från andra elever när man 
skulle göra grupparbeten. Det var tjafs och bråk. 
 
Några studenter lyfte fram att även om studieresultatet var godkänt, var det inte tillräckligt bra 
för att kunna stå sig i konkurrensen på arbetsmarknaden efter utbildningen. Detta beskrevs 
som väldigt stressande och enstaka personer menade att det var en faktor som hade haft 
betydelse för beslutet att avbryta utbildningen.  
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Det var inte som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Det var väldigt mycket mer 
tävlan, fruktansvärd konkurrens och den var inte alltid nyttig. Det är den här stressen att hela 
tiden vara bäst, bäst, bäst. […] För att klara konkurrensen i jobbet och vara högst däruppe 
måste man lägga ner 70-80 timmar i veckan. Jag vill inte lägga ner så mycket tid utan jag vill 
ha ett liv vid sidan av också och då kände jag att nej, det här är inte det jag vill göra. Det blev 
för mycket. Det skulle krävas för mycket av en som jag inte ville ge för att fortsätta [med 
utbildningen].  
 

Missnöje med sociala kontakter och bemötande 
De intervjuade studenterna upplevde det relativt olika hur lätt eller svårt det var att komma in 
i vardagen som student och komma igång med studierna, även om de flesta, som nämnts, var 
nöjda med själva mottagandet vid studiestarten. Av de studenter som på något sätt var 
missnöjda med de sociala kontakterna och bemötandet från andra under utbildningstiden, 
varierade graden av missnöje kraftigt – alltifrån ett visst missnöje till ett mycket starkt 
missnöje.  
 
Vissa studenter, som bodde i Uppsala redan före studietiden, berättade att de sedan tidigare 
hade ett socialt umgänge utanför universitetet och därför inte kände ett så stort behov av att ta 
del av studiesociala aktiviteter. De beskrev att detta faktum kunde innebära en viss nackdel, 
eftersom de då inte eftersträvade att etablera nya kontakter. 
 
Man blir för bekväm av att bo i stan och redan ha sina vänner. 
 
De studenter som var lite äldre än genomsnittet, hade barn och inte tyckte att det ”traditionella 
studentlivet” lockade, kunde emellanåt känna sig lite utanför. En del studenter beskrev dock 
att de uppskattade studentlivet och att det var en faktor som inbjöd till att läsa vid Uppsala 
universitet.  
 
Just nationslivet – det är det jag tycker är bäst med Uppsala! 
 
Någon student beskrev också att det var just trivseln med studiekamraterna och studentlivet 
som höll dem kvar i utbildningen och att de, om de inte hade trivts så bra med dessa faktorer, 
hade avbrutit studierna redan tidigare. 
 
Det var mycket det sociala som gjorde att jag fortsatte utan att egentligen vara säker på om 
det var det här jag ville göra. Det rullade liksom på.  
 
För någon enstaka person hade snarare bristen på trivsel med studiekamraterna viss betydelse 
för själva avbrottet. 
 
Jag trivdes inte i min studiegrupp och avbrottet berodde lite på det också. 
 
Vissa studenter påtalade också att en upplevd stark konkurrens på utbildningen som 
påverkade relationerna studenterna emellan på ett negativt sätt. Några beskrev att sidor kunde 
rivas ur referenslitteratur på biblioteket och att man inte var generös med att hjälpa varandra i 
studierna.  
 
Några av de intervjuade studenterna underströk betydelsen av att bli sedd som individ och inte 
försvinna i en anonym massa. Somliga uttryckte också en önskan om en mer personlig 
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kontakt med lärare. Vissa upplevde sig ganska utsatta om något hände och de behövde stöd. 
Ibland kunde de uppleva att det var svårt att veta vem de skulle vända sig till och om de 
hittade någon att vända sig till kände somliga att de inte fick det stöd de behövde eller att de 
bemöttes på ett otillfredsställande sätt. Några studenter påtalade en otydlighet i vad som gäller 
avseende formalia och regelverk om utbildningen. De beskrev också händelser där de hade 
upplevt att de fått löften som sedan inte infriades och hur de då hade känt sig både utsatta och 
icke-professionellt bemötta av lärare eller annan personal vid universitetet. Dessa händelser 
beskrevs helt eller delvis ha bidragit till deras avbrott och de menade att ett bättre hanterande 
av situationerna hade kunnat få dem att stanna kvar i utbildningen. (Betydelsen av stöd berörs 
även i avsnittet om ”otillräckliga” studieresultat samt avsnittet om utbildningens upplägg och 
kvalitet.) 
 

Missnöje med utbildningens upplägg och kvalitet 
De allra flesta studenterna lyfte fram olika aspekter vad gäller utbildningens upplägg och 
kvalitet inom respektive utbildningsprogram. Av de studenter som var missnöjda med dessa 
aspekter var det stora variationer i hur stort eller litet missnöjet var. De olika utbildningarna 
skiljer sig emellertid mycket åt i fråga om upplägg och studenternas uppfattningar gick också 
i viss mån åt disparata håll i fråga om vad universitetet hade kunnat göra för att få dem att 
stanna kvar i utbildningen. Exempelvis underströk vissa studenter vikten av att ha mer 
schemalagd undervisningstid, medan andra i stället framhöll att det var för mycket schema-
lagd undervisningstid. Ett annat exempel där åsikterna gick i sär handlade om examinations-
formerna. En del förespråkade mer hemtentor, andra ville ha fler salstentor o.s.v. 
 
En del gemensamma mönster i studenternas svar gick dock att urskilja i fråga om upplägg och 
kvalitet. Bland annat framstod tydlighet som ett nyckelord. Flera studenter betonade att 
tydligare krav samt tydligare mål och delmål under utbildningen hade kunnat bidra till att de 
hade stannat kvar på utbildningsprogrammet. Ett exempel som nämndes i sammanhanget var 
upplevd brist på tydlighet om hur den kunskap man fick under utbildningen sedan skulle 
kunna användas ute i ”verkligheten”. Tydlighet nämndes också i andra avseenden, exempelvis 
när det gäller vilka förkunskaper som egentligen behövs för en viss utbildning. Några 
studenter upplevde att de förkunskapskrav som hade satts för antagningen inte var tillräckliga 
för att klara av studieprogrammet i fråga och någon beskrev ha känt sig lurad på information, 
då det angavs att det inte krävdes några förkunskaper i ett visst ämne när det i praktiken ändå 
behövdes för att klara studierna.  
 
Bättre stöd vid s.k. ”riskkurser”, d.v.s. kurser som av studenterna uppfattas som särskilt svåra, 
framhölls av några informanter som en faktor som också hade kunnat få dem att fortsätta 
utbildningen. 
 
Variation är ett annat nyckelord. Även om åsikterna, som nämnts, gick i sär vad gäller 
uppfattningen om examinationsformerna var ändå en återkommande inställning hos flera 
studenter att en större variation var önskvärd och att en sådan hade kunnat bidra till att de 
hade stannat kvar i utbildningen.  
 
Jag tycker att det var samma sak hela tiden – läsa 1000 sidor och lämna in [pm]. Det kändes 
som om den som kunde ordbajsa mest vann. Det kändes så enformigt. 
 
I viss mån handlar också utbildningens kvalitet och upplägg om vilka förväntningar man hade 
när studierna påbörjades. Om den upplevda verkligheten kändes långt ifrån de förväntningar 
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man hade, verkar det ha varit motivationssänkande. Flera studenter menade att de inför 
studiestarten, såväl innehållsmässigt som kvalitetsmässigt, hade förväntat sig något annat av 
utbildningen än vad den sedan kom att bli. Vissa informanter uppehöll sig också en del vid 
hur de upplevde utbildningens status. 
 
Det var så rörigt och ’ostyrt’ att det nästan blev en oseriös stämpel. […] Det är mycket upp 
till var och en hur mycket kunskap man ska inhämta, mycket reflekterande. Det missbrukades 
väldigt mycket av studenter som tyckte att det var slappt och hela utbildningen fick en låg 
status på grund av det. 
 
Somliga studenter framhöll att de själva borde ha kollat upp utbildningens upplägg bättre 
innan de påbörjade studierna. I vissa fall var dock informanterna medvetna om upplägget och 
vad studierna skulle leda fram till när de började utbildningen, men beskrev att de under 
utbildningens gång hade börjat reflektera mer över sig själva och vad de ville syssla med i 
framtiden och kom då fram till att utbildningen inte var något för dem, trots att de från början 
hade trott det. 
 
Dagens arbetsmarknad efterfrågar ofta arbetslivserfarenhet och några av de intervjuade 
studenterna tog även upp betydelsen av relevant praktik under utbildningen, d.v.s. sådan 
praktik som upplevdes ha en koppling till det framtida yrkeslivet.  
 

Externa faktorer 
Med externa faktorer avser vi faktorer som informanterna berör som inte har en direkt 
koppling till studierna eller studiesituationen på det utbildningsprogram som de avbröt. 
Externa faktorer omfattar sådana omständigheter som universitetet har svårt att påverka och 
kan exempelvis handla om att intervjupersonerna istället kom in på sitt förstahandsval och 
därför avbröt utbildningen till förmån för detta. I sådana fall uppgav informanterna att det inte 
har funnits någonting som universitetet hade kunnat göra för att få dem att stanna kvar.  
 
Jag lämnade mycket som var bra [med utbildningsprogrammet], men jag ville verkligen läsa 
till läkare så det fanns ingenting som universitetet hade kunnat göra för att jag skulle stanna 
kvar. 
 
För några av de inflyttade studenterna var det problematiskt att hitta ett boende under 
studietiden. Ett par intervjupersoner påtalade också att svårigheter på bostadsmarknaden hade 
haft en viss inverkan på studierna och i förlängningen också på avbrottet. 
 
Jag har aldrig haft ett förstahandskontrakt så länge jag har bott i Uppsala. Jag har flyttat en 
gång i halvåret och kan man inte känna sig hemma någonstans kan man heller inte slappna 
av och verkligen kunna koncentrera sig på någonting. 
 
 
Reflektioner 
 
Under utbildningens gång började en del studenter fundera över om de hade valt rätt 
utbildning och vad studierna skulle kunna leda till för framtida jobb. Att redan vid 
studiestarten ha skapat sig en bra bild av utbildningen och den framtida arbetsmarknaden är 
viktigt, men i dag möts många nyexaminerade studenter av arbetsgivare som efterfrågar 
arbetslivserfarenhet och då är det inte tillräckligt med enbart en utbildning för att stå sig i 
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konkurrensen. För att få arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet och också knyta 
kontakt med presumtiva arbetsgivare krävs mer. Att universitetet underlättar kontakten med 
arbetsmarknaden är väsentligt och flera av de intervjuade studenterna underströk betydelsen 
av att under utbildningen få möjlighet till relevant praktik.  
 
Universitetet tillhandahåller redan i dag olika former av studiestöd och det går alltid att 
diskutera hur långt universitetets ansvar sträcker sig. Flera studenter i undersökningen menade 
dock att ett bättre stöd när studierna körde fast hade kunnat bidra till att de hade stannat kvar 
på utbildningen. Dåliga studieresultat resulterar inte bara i att studenten kanske inte får 
studiemedel nästa termin utan också i att motivationen för studierna försvinner och därmed 
ökar också risken för studieavbrott. Några av intervjupersonerna tyckte dock att det inte alltid 
var så lätt att själva aktivt söka hjälp och en del uppgav att de upplevde sig ganska utsatta om 
något hände, vare sig det handlade om studieresultaten i sig eller om de hade känt sig icke-
professionellt bemötta.  
 
De olika utbildningsprogrammen är, som framgått, heterogena till sin karaktär och 
studenternas uppfattningar om utbildningens upplägg och kvalitet skiljde sig i viss mån åt. 
Trots dessa skillnader var dock en återkommande uppfattning hos flera studenter att det var 
tänkbart att en större variation av examinationsformerna hade kunnat påverka dem att stanna 
kvar på utbildningsprogrammet. Även tydligare krav samt tydligare mål och delmål med 
utbildningen var faktorer som togs upp av flera studenter liksom tydlighet vad gäller formalia 
och regelverk.  
 
Tiden för själva avbrottet/tiden efter avbrottet 
 
Trots att de allra flesta vid studiestarten hade som mål att ta en examen på det utbildnings-
program de hade påbörjat var det bara några stycken som, så här en tid i efterhand, menade att 
de kunde tänka sig att läsa samma utbildning igen. Det främsta skälet till studieavbrott som 
studenterna själva uppgav, var att de tyckte att studieprogrammets innehåll hade känts fel. 
(Liknande resultat har även andra studier visat. Se exempelvis Yorke, 1999.) Tiden fram till 
avbrottet beskrevs ofta som en process. Ett antal av de intervjuade studenterna hade tagit mer 
än ett studieuppehåll. Några informanter beskrev att de vid det första uppehållet hade för 
avsikt att komma tillbaka och påtalade också att de genom att ta studieuppehåll hållit en dörr 
öppen om de längre fram skulle vilja återuppta studierna. Det kunde kännas skönt att inte 
behöva ta ett definitivt beslut.  
 
Merparten av studenterna påpekade att de i dag inte ångrade att de hade slutat sina studier på 
utbildningsprogrammet. Några informanter hade också på något sätt fortsatt att studera efter 
uppehållet/avbrottet. I vissa fall hade studenten emellertid inte haft något annat val än att ta 
studieuppehåll eller sluta utbildningsprogrammet helt och hållet beroende på omständigheter 
utanför universitetet (exempelvis vid sjukdom).  
 
Studenternas upplevelser av att hoppa av sina studier var högst varierande. För vissa var det 
mycket svårt ”ett av de svåraste beslut jag någonsin tagit”, medan det för andra var betydligt 
lättare. För de studenter som slutade för att de hade kommit in på sitt förstahandsval av 
utbildning kändes avbrottet, av naturliga skäl, mindre svårt än för dem som hade upplevt det 
som ett ofrivilligt avbrott och i vissa fall hade känt sig orättvist behandlade. Någon student 
brottades fortfarande med känslor av bitterhet och beskrivningar av besvikelse och känslor av 
misslyckande samt att vara utelämnad framkom också i några av intervjuerna. Somliga 
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studenter påtalade även att deras föräldrar hade känt en viss besvikelse när de hade slutat. 
Vissa menade att de själva borde ha kunnat kämpa mer för att stanna kvar i utbildningen. 
 
Jag ångrar att jag inte bara tog mig i kragen. Det känns lite slappt ändå när man tänker 
tillbaka att jag inte orkade. 
 
En del studenter beskrev att de vände sig till någon som arbetade på universitetet för att 
diskutera studieuppehållet/studieavbrottet, men de flesta gjorde inte det. Flera av dem som 
inte hade vänt sig till någon hade egentligen velat det, men menade att de inte riktigt visste 
vem de skulle kontakta eller tyckte att det var svårt att få tag i de personer som var relevanta 
att prata med. Vissa studenter uppgav att de inte hade känt något behov av att ventilera sina 
tankar på avbrott med någon vid universitetet, men de hade i allmänhet istället pratat med 
någon utanför universitetet.  
 
Känslor av att känna sig anonym i stora studentkullar framkom i några av intervjuerna. Några 
studenter påtalade spontant att de hade en känsla av att ingen brydde sig om i fall de slutade 
eller inte. En informant sa att han hade en känsla av att det var allmänt accepterat att folk 
försvann från utbildningen och en annan av de intervjuade uttryckte det så att om hon tydligt 
hade fått höra att ”jag tycker du är grym – stanna! Då hade jag nog stannat. […] De skiter i 
om man fortsätter.” Några studenter beskrev att de mer eller mindre hade fått ett papper i 
handen att fylla i att de skulle sluta och att det var ”allt”. 
 
Även om flera av studenterna i dag uttryckligen säger att de inte kan tänka sig att återvända 
till det utbildningsprogram de en gång hoppat av i från, menade en del att det har funnits 
tillfällen då de har kunnat överväga det, både vid tidpunkten för själva uppehållet/avbrottet 
men även därefter. Men vem vänder man sig till om och när man vill återuppta sina studier? 
Hur gör man? Vad krävs? Sådana frågor restes i några av intervjuerna.  
 
 
Reflektioner 
 
När studenten lämnar in en ansökan om studieuppehåll eller studieavbrott kan man tänka sig 
att någon form av ”avgångssamtal” skulle erbjudas. Studenten skulle också kunna få en 
skriftlig information om hur hon eller han ska gå tillväga för att återuppta studierna om hon 
eller han skulle vilja. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION  
 
Det är knappast vare sig realistiskt eller önskvärt att förebygga samtliga studieavbrott. Alla 
avbrott behöver inte vara negativa och vissa kan vara både svåra att förutsäga och förebygga. 
Men för såväl den enskilda studenten som för universitetet är det viktigt med preventivt arbete 
och vidtagna åtgärder för att undvika onödiga avbrott. Hur långt sträcker sig då individens och 
universitetets ansvar? Å ena sidan skulle man kunna resonera i termer av att universitets-
studier är vuxna personers frivilliga åtagande och att det är upp till den enskilda individen att 
ta ett eget ansvar för sina studier och eventuella studieavbrott. Å andra sidan skulle man 
kunna se det som så att om en person väl har uppfyllt antagningskraven och kommit in på en 
specifik utbildning, bör hon eller han också anses ha rätt kvalifikationer för att klara av den. 
Oavsett hur man ser på individens och universitetets ansvar, så bör förutsättningarna för att en 
antagen student också ska kunna fullfölja sin utbildning vara så goda som möjligt. Det behövs 
ett långsiktigt, strukturerat arbete med avbrottsfrågor. 
 
Föreliggande studies huvudsakliga syfte har varit att ta reda på vad Uppsala universitet kan 
göra för att motverka studieavbrott vid universitetet. Fokus ligger på de avhoppade 
studenternas egna upplevelser av studietiden och deras reflektioner om huruvida universitetet 
hade kunnat göra något för att få dem att fortsätta utbildningen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den intervjuade gruppen studenter som har avbrutit 
sin utbildning var relativt heterogen till sin karaktär. Det var både kvinnor och män, äldre och 
yngre liksom personer med olika social och etnisk bakgrund. Vid studiestarten hade de flesta 
som mål att ta en examen på det program som de hade påbörjat, men olika omständigheter 
längs med vägen fick dem att avbryta. Ofta har det funnits flera orsaker till de enskilda 
personernas studieavbrott, men de flesta ansåg att insatser från Uppsala universitet hade 
kunnat bidra till att de hade stannat kvar i utbildningen. Vad menade man då att universitetet 
hade kunnat göra?  
 
Först och främst kan konstateras att merparten av de intervjuade studenterna underströk att de 
var nöjda med hur de hade mottagits av universitetet och ute på institutionerna när de 
påbörjade sina studier. Nästan ingen av dem framhöll att en förändring i själva mottagandet 
hade kunnat få dem att stanna kvar. Däremot lyftes andra förhållanden fram, både före, under 
och efter själva studietiden. 
 
• Enligt de intervjuade studenterna var en av de vanligaste orsakerna till deras studieavbrott 
att utbildningsprogrammet kändes fel. En del av dem menade att bilden som gavs av 
utbildningen inte alltid var realistisk och att en bättre/och eller mer allmän studievägledning 
på såväl universitetet som på det specifika utbildningsprogrammet samt bättre och/eller mer 
information om den framtida arbetsmarknaden hade kunnat bidra till att de hade fortsatt på 
utbildningsprogrammet eller att de, med en mer realistisk bild, helt enkelt hade avstått från att 
påbörja utbildningen.  
 
• Flera studenter påtalade att det är viktigt att känna sig motiverad för att lyckas med 
studierna. Några intervjupersoner menade att de hade varit ganska studietrötta och inte så 
motiverade när de påbörjade studierna. Andra beskrev att de vid studiestarten snarare hade 
varit väldigt studiemotiverade och verkligen såg fram emot att läsa det valda utbildnings-
programmet. För vissa sjönk motivationen under utbildningens gång. Några av de intervjuade 
personerna tyckte exempelvis att dåliga studieresultat hade en negativ inverkan på 
motivationen. 
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Intervjupersonerna pekade också på olika aspekter vad gäller utbildningens upplägg. Även om 
åsikterna i viss mån gick isär, gick det emellertid ändå att urskilja vissa gemensamma mönster 
i intervjusvaren. Av intervjuerna att döma framstod tydlighet och variation som två nyckel-
ord. Flera studenter underströk att det var tänkbart att tydligare krav samt tydligare mål och 
delmål hade kunnat förhindra ett avbrott. Även en ökad tydlighet beträffande vilka för-
kunskaper som egentligen behövs för att klara en viss utbildning nämndes liksom bättre stöd 
vid exempelvis s.k. riskkurser och stöd om studierna kör fast. En återkommande inställning 
hos flera studenter var också att en större variation vad gäller exempelvis undervisnings- och 
examinationsformer hade kunnat bidra till att de hade fortsatt på utbildningsprogrammet. 
Betydelsen av tydlighet påtalades också när det gällde formalia och regelverk i utbildningen. 
Några studenter beskrev händelser där de hade upplevt att de hade fått löften som sedan inte 
infriades och att sådana erfarenheter helt eller delvis hade bidragit till deras studieavbrott. 
 
• Även om flera av de intervjuade studenterna i dag uttryckligen säger att de inte kan tänka sig 
att läsa samma utbildningsprogram som de hoppade av från, har det funnits tillfällen även 
efter avbrottet när de har kunnat tänka sig att återvända. Några studenter tog emellertid upp att 
de hade en känsla av att ingen brydde sig om i fall de slutade. De beskrev att de hade fått ett 
papper att fylla i och att det var ”allt”. Några funderade också på hur de rent konkret skulle gå 
tillväga om de ville komma tillbaka till studierna. Förslag väcktes på att ta fram någon form 
av informationsfolder eller en slags personlig plan för hur ett återinträde till studierna skulle 
kunna se ut. Dessa förslag ansågs vara betydelsefulla både för att veta hur man rent konkret 
skulle gå tillväga, men också för att känna sig välkommen tillbaka.  
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SLUTORD 
 
Det finns ett stort behov av att parallellt med arbetet med breddad rekrytering arbeta med 
universitetets inre miljö och det som benämns som retention eller kvarvaro. Retention är ett 
arbete som syftar till att skapa ett universitet där alla studenter trivs och har möjlighet att 
prestera sitt allra bästa. Trivsel och motivation är en förutsättning för lyckade studieresultat. 
Universitetet har ett stort ansvar för att de som kommer in på universitetet även ges 
förutsättningar att fullfölja sina studier. 
 
I slutorden av ”Utvärdering av Rekryteringsdelegationen” poängteras att det inte räcker med 
att rekrytera nya kategorier studenter. Dessa måste också ges möjlighet att hålla sig kvar i och 
slutföra sin utbildning. Utvärderarna menar att det primära är att studiemiljön vid 
universiteten och högskolorna blir så högklassig att den kan ta emot och behålla studenter. 
 
Med anledning av ovanstående tog Uppsala studentkår initiativ till en undersökning av avbrott 
från studier vid Uppsala universitet. Resultatet från studien visar att det finns en rad åtgärder 
som universitetet kan vidta för att motverka avbrott och bidra till en ökad trivsel och studie-
motivation hos sina studenter. Ett av de återkommande påpekandena från studenterna är att de 
känner sig anonyma, att de inte vet vem de ska vända sig till och att de upplever att 
universitetet struntar i om de fortsätter sina studier eller hoppar av. Denna känsla är inte 
nödvändig bara för att det vid universitetet bedrivs en hög grad av självstudier. Vad kan 
universitet göra för att förmedla att det bryr sig om sina studenters välbefinnande och studie-
resultat? Några av svaren återfinns i studien men denna frågeställning kräver mer tankearbete 
från många av oss inom universitetet. 
 
Med anledning av resultaten från denna studie och andra egeninitierade lokala studier bör ett 
strukturerat arbete på respektive institution och program inledas för att motverka onödiga 
avbrott. Att utarbeta retentionsplaner på varje institution och program är en väg för att 
systematiskt arbete med det som behöver göras på den egna institutionen eller programmet för 
att studenterna ska trivas och kunna prestera sitt allra bästa. I en retentionsplan kan 
problemområden systematiskt analyseras och åtgärdas och därmed bidra till att Uppsala 
universitet, år för år, blir ett bättre universitet. Föreliggande studie har fokuserat på studenter 
som hoppar av tidigt under utbildningen. De sena avhoppen behöver också studeras och varje 
institution och program tänka över vad som kan motverka dem. 
 
Uppsala studentkårs önskan är att hela Uppsala universitet använder sig av resultaten från 
denna studie och andra egeninitierade studier för att skapa den bästa tänkbara universitets-
miljö där lärare och studenter trivs och känner stor motivation till att undervisa och lära. Låt 
oss tillsammans arbeta för ett universitet för alla! 
 
Uppsala i maj 
 
 
Kristina Persdotter 
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor 2006/07 
Uppsala studentkår 
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BILAGA 1: FRÅGOR TILL AVBROTTSSTUDIEN 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Du har alltså läst på …………programmet? 
 
2. Var utbildningsprogrammet ditt förstahandsval?  
 
3. Hur väl kände du till utbildningen innan du påbörjade den? 
 
4. Vad var det som gjorde att du sökte du till just den här utbildningen?  
- Vad hade du för förväntningar på att läsa här?  
- Hur tyckte du att förväntningarna stämde med verkligheten när du började läsa här? 
 
5. Var Uppsala ditt förstahandsval av studieort? 
 
6. Var bodde du innan du började studera i Uppsala? Om du inte är uppväxt i Uppsala eller 
Sverige, var är du uppväxt? 
 
7. Har någon av dina föräldrar en universitetsexamen? 
 
8 a. - Har du läst några andra kurser eller utbildningar på någon högskola eller universitet innan du 
började på ………programmet? 
8 b. - I så fall vilka kurser eller utbildningar läste du då och var någonstans läste du? 
 
9 a. Har du efter avbrottet från ………programmet bytt till någon annan universitets- eller 
högskoleutbildning?  
9 b. Om ”ja”,  
- Till vilken utbildning bytte du? 
- Till vilken universitetsort bytte du? 
 
10.  Vilket var ditt första intryck av Uppsala universitet och ……programmet?  
- Hur var stämningen på utbildningen?  
 
11. Hur tycker du att det gick att komma in i vardagen som student? 
 
12. Hur tycker du att det gick att komma in i universitetsvärlden? 
- Vad tyckte du var svårast när du började läsa utbildningsprogrammet? 
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Hade universitetet/institutionen kunnat göra något för att du skulle ha stannat kvar 
 
13. Har du några spontana tankar om det finns något som du tycker att universitetet eller 
institutionen skulle kunna ha gjort eller förbättrat för att du skulle ha fortsatt dina studier på 
……programmet i Uppsala? 
 
14. Vi har några olika områden som vi tänkte att du skulle få ta ställning till om de skulle kunna 
ha fått dig att stanna kvar på utbildningen: 
 
* Hade ett annat mottagande vid starten av utbildningen kunnat bidra till att du hade stannat kvar? 
 
* Hade en förbättring av informationen om utbildningen och universitetet kunnat bidra till att du hade 
stannat kvar? (Stöd för intervjuaren: Före - under utbildningen, av vem, vilken typ av 
information, bättre/mer) 
 
* Hade en förbättring av informationen om framtida yrke och arbetsmarknad kunnat bidra till att du hade 
stannat kvar? 
 
* Hade ett annat upplägg av utbildningen kunnat bidra till att du hade stannat kvar? Med 
utbildningsupplägg menar vi exempelvis arbetsformer, undervisningsformer, tentamensformer, 
schemaläggning. 
 
* Hade en förändring av arbetsbelastningen och studietempot under utbildningen kunnat bidra till att du 
hade stannat kvar? 
 
* Hade ett bättre stöd för att klara studierna kunnat bidra till att du hade stannat kvar? Med ett bättre 
stöd menar vi t.ex. någon att fråga om man behöver, hjälp med studieteknik, stöd vid skriftlig och 
muntlig framställning etc. 
 
* Hade något som har med sociala kontakter och hur du blivit bemött av andra under utbildningen 
kunnat bidra till att du hade stannat kvar? Här tänker vi på både andra studenter, lärare eller 
annan personal.  
 
* Hade bättre möjligheter att påverka utbildningen kunnat bidra till att du hade stannat kvar? 
 
* Hade en förbättrad bostadssituation eller bättre ekonomiska förhållanden kunnat bidra till att du 
stannat kvar? 
 
* Finns det något annat utanför universitetet som kunnat bidra till att du hade stannat kvar? 
 
15. Har du andra idéer som kan förbättra utbildningen och studenternas utbildningssituation? 
 
16. Vad gjorde du direkt efter studieavbrottet? 
 - Vad gör du idag? 
 
17. Var det ett svårt beslut att avbryta utbildningen? 
 
18. När du började utbildningen, tänkte du då att du skulle ta examen? 
 
19. Fanns det någon som du kunde prata med på universitetet/institutionen om dina tankar på att 
avbryta studierna? 
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Huvudsakliga skäl till avbrottet 
20. Vilket skulle du säga var det huvudsakliga skälet till att du avbröt utbildningen eller vilka var 
de huvudsakliga skälen? (Öppen fråga först och därefter presentation av alternativ.) 
 
21. Ångrar du i dag att du avbröt din utbildning? 
 
22. Kan du tänka dig att läsa samma utbildning igen? Vid samma institution/universitet? Varför? 
Varför inte? 
 
23. Sista fråga: Är det något annat du vill tillägga 
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Bilaga 1b: Huvudsakliga orsaker till avbrottet 
 

- Jag kom in på en annan utbildning som jag hellre ville gå  
 

- Jag kom in på en annan utbildningsort där jag hellre ville studera  
 

- Studieprogrammets innehåll kändes fel   
 

- Jag fick jobb     
 

- Familjelivet gick inte att kombinera med studierna  
 

- Mitt jobb gick inte att kombinera med studierna   
 

- Egen/anhörigs sjukdom, andra familjerelaterade problem  
 

- Jag hade inte tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen   
 
 

- Jag hade för många restpoäng/resttentor   
   

- Jag var studietrött     
 

- Utbildningen/livet som student var inte vad jag förväntade  
 mig. Beskriv! 

 
- Annat, vad?     
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Bilaga 1c: Om universitetet hade kunnat göra något för att få dig att stanna 
kvar. 
 
 
 
Mottagandet vid utbildningsstarten 

 
- Bättre organiserat mottagande av universitetet/institutionen 

vid utbildningsstarten, ex. introduktionsdag (nollning): 
 

- om att läsa på ……programmet   
 

- om att läsa vid Uppsala universitet   
 

- olika studiesociala aktiviteter   
 

- Annat som gäller mottagandet vid utbildningsstarten. Vad?  
 
 
Information om utbildningen och universitetet 

 
- Bättre och/eller mer information om utbildningsprogrammet  

och/eller universitetet före studietiden, exempelvis genom  
 informationsbroschyrer, information på nätet etc.  

    
- Bättre och/eller mer information om utbildningsprogrammet  

 och/eller universitetet under själva studietiden 
 

- Bättre och/eller mer allmän studievägledning på universitetet  
  
- Bättre och/eller mer specifik studievägledning på  

institutionen för utbildningsprogrammet 
 

- Annat som gäller informationen om utbildningen och   
universitetet. Vad? 

 
 
Bättre information om framtida yrke och arbetsmarknad 
 

- Bättre och/eller mer information om framtida arbetsmarknad  
före påbörjade studier 
 

- Bättre och/eller mer information om framtida arbetsmarknad  
under själva studietiden 
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Upplägg av utbildningen och arbetsbelastning 
 
- Tydligare mål och delmål under utbildningen   

 
- Bättre kvalitet på utbildningen    
 
- Högre krav i utbildningen    

       
- Lägre krav i utbildningen    

 
- Tydligare krav     

 
- Mer grupparbeten     

 
- Färre grupparbeten     

 
- Fler storföreläsningar    

 
- Färre storföreläsningar    

 
- Bättre stöd vid ”riskkurser”, d.v.s. kurser som av studenterna  

uppfattas som särskilt svåra, ex. i form av propedeutiska kurser 
 

- Mindre omfattande tentor (i poäng räknat)   
 

- Mer omfattande tentor (i poäng räknat)   
 

- Andra tentamensformer. Vilka?    
 

- Mer schemalagd undervisningstid     
 

- Mindre schemalagd undervisningstid    
 

- Bättre schemaläggning (ex. för att undvika problem med   
barnomsorg) 
  

- Andra undervisningsformer. Vilka? Varför?   
 

- Annat som gäller kvaliteten på utbildningen och upplägget. Vad?  
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Stöd för att klara studierna 
 
- Bättre stöd om studierna kör fast    
 
- Bättre hjälp med att skriva akademiska texter, t.ex. pm och  

uppsatser 
 
- Mer träning i engelska, ex. språkkurs   

 
- Mer träning i svenska, ex. språkkurs    

 
- Repetitionskurser, t.ex. vid övergången från gymnasieskola/  

komvux 
 

- Studieteknikshjälp, ex. i form av studieteknikkurs  
 

- Så kallade ”våga tala-kurser”    
 
- Annat som gäller stöd för att klara studierna. Vad?   

 
 
Sociala kontakter och bemötande 

 
- Bättre bemötande av lärare och annan personal   

 
- Bättre fadders-/mentorsverksamhet   

 
- Underlätta social kontakt med andra studenter, ex.  

genom undervisningsformer och anordnande av sociala 
aktiviteter 
 

- Information om hur man kan få hjälp vid synliga eller    
osynliga funktionshinder 

 
- Hjälp, stöd, information om man blivit dåligt behandlad   

eller känt sig diskriminerad 
 
- Annat som gäller sociala kontakter och bemötande. Vad?  

 
 
Studentinflytande 
 

- Bättre möjligheter att påverka utbildningen   
 
- Annat som gäller studentinflytande. Vad?   
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Annat utanför universitetet 
 
- Lättare att få bostad     
    
- Högre studiemedel     
 
- Annat som gäller utanför universitetet. Vad?   

 
 
Annat  
 

- Annat, vad?      
 
 
* * * * * * * 
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BILAGA 2: FÖLJEBREV 
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BILAGA 3: POÄNGFÖRDELNING - TRE UTBILDNINGAR  
 
Poängfördelning för antagna och registrerade H97  
  Juris kand. prog   
 Antal Andel 
Antagna och registrerade H97 (kull H97) 291 100% 
*varav har examen från programmet (H07) 194 67% 
*har ej examen från programmet 97 33% 
*av de som ej har examen är poängfördelningen:   

0-20 poäng 33 34% 
21-40 poäng 20 21% 
41-60 poäng 3 3% 
61-80 poäng 8 8% 

81-100 poäng 3 3% 
101-120 poäng 3 3% 
121-140 poäng 3 3% 
141-160 poäng 11 11% 

> 160 poäng 13 13% 
Totalt 97 100% 

   
 Datavetenskapligt prog 
 Antal Andel 
Antagna och registrerade H97 (kull H97) 74 100% 
*varav har examen från programmet (H07) 28 38% 
*har ej examen från programmet 46 62% 
*av de som ej har examen är poängfördelningen:   

0-20 poäng 21 46% 
21-40 poäng 5 11% 
41-60 poäng 0 0% 
61-80 poäng 2 4% 

81-100 poäng 1 2% 
101-120 poäng 4 9% 
121-140 poäng 7 15% 
141-160 poäng 6 13% 

> 160 poäng 0 0% 
Totalt 46 100% 

   
 Samhällsvetarprogrammet 
 Antal Andel 
Antagna och registrerade H97 (kull H97) 41 100% 
*varav har examen från programmet (H07) 16 39% 
*har ej examen från programmet 25 61% 
*av de som ej har examen är poängfördelningen:   

0-20 poäng 6 24% 
21-40 poäng 7 28% 
41-60 poäng 3 12% 
61-80 poäng 4 16% 

81-100 poäng 2 8% 
101-120 poäng 0 0% 
121-140 poäng 1 4% 
141-160 poäng 1 4% 

> 160 poäng 1 4% 
Totalt 25 100% 
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För mer information 
kontakta gärna 

 
Monika Appel@uadm.uu.se 

018-471 18 28 
Maria Björnermark@uadm.uu.se 

018—471 18 41 
eller 

Olof Ingesson@uadm.uu.se 
018-471 17 36 

 
eller besök 

www.uadm.uu.se/kvalitet 
 
 

 
 
 
Kvalitet och utvärdering 
________________________________________________________________ 
Uppsala universitet 
Box 256 
751 05 Uppsala 
 

 

 


