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Sammandrag  
Detta är en kandidatuppsats skriven vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 

universitet. I denna uppsats undersöks marknadsföringen av två civilingenjörsprogram 

vid Linköpings universitet, nämligen medicinsk teknik samt teknisk fysik och 

elektroteknik. Ämnesfördelningen av de obligatoriska kurserna under utbildningarnas tre 

första år är liknande medan könsfördelningen på dessa två program skiljer sig mycket åt. 

Det ena programmet har en mycket låg andel kvinnliga studenter medan det andra 

programmet har en jämn könsfördelning. För att undersöka om potentiella studenter, 

såväl tjejer som killar, tilltalas av dessa utbildningars marknadsföring genomförs 

fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever som läser naturvetenskaplig linje. Fokus ligger 

marknadsföringsmaterial så som titel, programbild och ingresstext på respektive 

programs hemsida. För att undersöka om ett genusperspektiv fanns vid framställningen 

av programhemsidornas marknadsföringsmaterial intervjuas personer som varit delaktiga 

i processen.  

 Den teoretiska referensram som används är marknadsföring av utbildningar. I 

den modell som valts ligger även fokus på att undersöka om ett strukturellt 

förhållningssätt funnits vid de två civilingenjörsprogrammen, detta gällande arbete att 

öka andelen kvinnor på utbildningarna. 

 Så som utbildningarna marknadsförs idag tilltalas inte tjejer och killar i samma 

utsträckning, vilket dock programmen har som mål. Ett strukturellt förhållningssätt har 

inte tagits vid programmen trots medvetenhet att det skulle kunna påverka andelen tjejer 

som söker sig till utbildningarna.   
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Introduktion 
Kvinnors underrepresentation inom teknikområden har under de senaste årtiondena 

uppmärksammats och problematiserats, både i Sverige och utomlands (Palm 1999). 

Mängder av projekt och initiativ med syfte att öka antal kvinnor inom tekniska 

utbildningar och yrken har genomförts (Svantesson 2006). Trots detta är kvinnors 

underrepresentation inom området fortfarande ett faktum och år 2008 var endast 24.3% 

av ingenjörsstudenterna i Europa kvinnor (Thaler 2012). Motsvarande siffra för 

civilingenjörsstudenterna i Sverige var 28% (Statistiska centralbyrån 2012). För att bryta 

denna trend måste synen på teknik fundamentalt ändras så att kvinnor kan välkomnas in 

i branschen utan att behöva förändra sin självbild (Thaler 2012). Ett första steg skulle 

kunna vara att öka kunskapen och arbetet kring genusfrågor vid universiteten, och att 

detta speglas i marknadsföringen ut mot potentiella studenter så att en mer jämställd 

målgrupp attraheras och söker sig till teknikbranschen.  

Teknisk fysik och medicinsk teknik är i dag områden som i Sverige är förknippat 

med Linköpings universitet (fortsättningsvis benämnt LiU) och som vuxit kontinuerligt 

sedan universitetet grundades år 1963 (LiU 2013a). Inom medicinsk teknik har 

avdelningar och institutioner skapats och utvecklats genom åren med fokus på bland 

annat bildanalys och materialteknik. Då kunskapen fanns vid universitetet, och för att 

tillfredsställa det fortsatt växande behovet inom näringslivet och industrin, beslutade 

LiUs utbildningsnämnd att starta medicinsk teknik som en egen civilingenjörsutbildning 

år 2010. Det fanns också strategiska förutsättningar då även Kungliga tekniska högskolan 

hade startat ett liknande program (Gunnarsson 2014).  

Redan från starten attraherade utbildningen en stor andel kvinnor i förhållande 

till andra civilingenjörsutbildningar, trots att programmet teknisk fysik haft medicinsk 

teknik som masterprofil sedan ca 50 år tillbaka. Vid LiU finns det i dagsläget 16 stycken 

olika civilingenjörsinriktningar att välja mellan. Två av dessa program, civilingenjör i 

medicinsk teknik (MED) och civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Y), går att 

göra väldigt lika när det gäller ämnesområden och programinnehåll. I länder utanför 

Sverige, som inte använder termen civilingenjör, kommer examensbevisen att se 

likvärdiga ut oavsett om en student tagit ut en examen från MED-programmet eller från 

Y-programmet med masterprofil inom medicinsk teknik (Önstorp 2014). Problemet med 

låg andel kvinnor inom teknikområdet är komplext uppger Palm (1999). En segregering 

av ämnesområde finns ända upp i arbetslivet där kvinnor tenderar att lockas till medicin 

och kemi före fysik och elektronik (Sørensen & Berg 1987). 
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Framställningen med ordval och bilder skiljer sig mycket åt mellan MED- och Y-

programmets hemsidor. Denna studie kommer att undersöka framtagningen av 

marknadsföringsmaterial till de båda utbildningarna samt om det fanns ett 

genusperspektiv med i processen. Om programmens marknadsföring tilltalar kvinnor 

och män undersöks sedan genom att utföra fokusgruppsintervjuer. 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är studera huruvida ett genusperspektiv fanns vid framställandet av den 

webbaserade marknadsföringen av civilingenjörsprogrammen medicinsk teknik och teknisk 

fysik och elektroteknik vid LiU. Huruvida kvinnliga respektive manliga potentiella studenter 

tilltalas av framställningen av programmen undersöks även. För att klargöra syftet följer 

dessa frågeställningar: 

• Fanns det ett genusperspektiv i framtagningsprocessen av marknadsföringsmaterial 

till civilingenjörsprogrammen medicinsk teknik samt teknisk fysik och 

elektroteknik? 

• Vad tilltalar tjejer respektive killar på programhemsidorna? 

Avgränsningar 

Av frågeställningarna ovan framgår att arbetet är avgränsat till att endast undersöka den 

marknadsföring som är webbaserad, det vill säga LiUs programhemsida för respektive 

utbildning. Vidare är det endast programbilderna, ingresstexterna, utbildningstitlarna och 

utbildningarnas kursfördelningar som kommer att undersökas för varje program. 

 Därmed redogör studien endast för hur arbetet med framtagningen av 

marknadsföringsmaterialet faktiskt har gått till och hur det färdiga resultatet uppfattas i 

dagsläget. Ingen tyngd kommer att läggas vid hur marknadsföringsarbetet vid LiU hade 

kunnat utföras annorlunda.  

Teori 

Universitets marknadsföring 
Det finns många tidigare undersökningar som har behandlat ett universitets 

marknadsföring med syftet att kartlägga de faktorer som får en intressent att välja en 

specifik utbildning vid en specifik plats. Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006) har 
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sammanställt mer än 50 stycken av de största undersökningar som har genomförts inom 

området och därmed kommit fram till ett antal faktorer som varit vanligast 

förekommande. Dessa faktorer har de sedan delat in i fem stycken kategorier: personliga 

orsaker1, inverkan från landets image2, inverkan från stadens image3, inverkan från institutionens 

image4 och utvärdering av programmet5. De mest frekvent förekommande faktorerna, samt 

deras kategoritilldelning illustreras i figur 1 nedan. De valda utbildningar som studeras i 

detta arbete är belägna i samma stad, vid samma universitet och samma fakultet vilket 

innebär att faktorer som berör landets, stadens och universitetets image är identiska. 

Kategorin med faktorer som involverar personliga orsaker kommer ej att belysas då dessa 

ej ligger inom studiens intresseområde och är alltså ej aktuellt i detta arbete. Utvärdering av 

programmet är den kategori som främst blir aktuellt i denna uppsats. 

 

 
Figur 1. De viktigaste faktorerna vid universitetsval (källa: Cubillo, Sánchez & Cerviño 

2006). 

De faktorer som ingår under kategorin utvärdering av programmet är: programmets 

igenkännande6, programmets lämplighet7, programmets specialisering8 och kostnader för utbildningen9. 

                                                
1 Översättning av den engelska termen Personal reasons ur Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006). 
2 Översättning av den engelska termen Country image ur Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006). 
3 Översättning av den engelska termen City effect ur Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006). 
4 Översättning av den engelska termen Institution image ur Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006). 
5 Översättning av den engelska termen Programme evaluation ur Cubillo, Sánchez och Cerviño 
(2006). 
6 Översättning av den engelska termen Programme recognition ur Cubillo, Sánchez och Cerviño 
(2006). 
7 Översättning av den engelska termen Programme suitability ur Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006). 
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Där berör den sista faktorn endast länder där universitetsutbildningar inte är statligt 

finansierade. Detta är i Sverige endast fallet för studenter som inte är svenska 

medborgare. Dessa universitetsintressenter har ej studerats i denna studie, vilket innebär 

att faktorn som behandlar kostnader ej är aktuell.  

För att närmare studera hur ett universitet i marknadsföringssyfte kan lyfta fram de 

berörda faktorerna för denna studie kommer teorier från Kotler och Fox (1995) om 

utbildningsmarknadsföring att användas. 

Marknadsföring för specifika utbildningar 

Inom marknadsföringsteori brukar det ofta komma upp diskussioner om en produkts 

erbjudande10 och med detta menas de faktorer som gör att en kund väljer en produkt före 

en annan. Ifall en kund står i valet mellan två varor kan allt ifrån produkternas innehåll 

och ursprung till deras varumärke och paketering spela en avgörande roll för 

inköpsutfallet (Kotler & Fox 1995). 

Detta erbjudande blir mycket mer komplext när det handlar om tjänster, vilket är 

fallet för utbildningar och kurser. Här kan inte programbeskrivningar eller tidigare 

omdömen ge en fullständig bild av den upplevelse som intressenten får av sitt 

utbildningsval. Detta är ett generellt problem inom marknadsföring för högskolor och 

därför blir många olika aspekter viktiga i hur utbildningen framställs för att locka till sig 

så många potentiella studenter som möjligt. För att underlätta analysen och upplägget av 

ett universitets marknadsföring brukar den delas in i tre skilda delar: kärnerbjudande11, 

faktiskt erbjudande12 och utökat erbjudande13 (Kotler & Fox 1995). 

Kärnerbjudande 

En produkts kärnerbjudande är den attribut som genererar ett mervärde hos kunden. 

Detta kan inom universitetsvärlden vara möjligheten att lära sig ny kunskap eller chansen 

att bli attraktiv på arbetsmarknaden. En marknadsförare kan alltså tjäna ganska mycket 

på att identifiera dessa kärnerbjudanden och tillfredsställa dem genom att till exempel 

erbjuda kurser som många studenter eller arbetsgivare har efterfrågat (Kotler & Fox 

                                                                                                                                      
8 Översättning av den engelska termen Programme specialization ur Cubillo, Sánchez och Cerviño 
(2006). 
9 Översättning av den engelska termen Costs and finance ur Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006). 
10 Översättning av den engelska termen Offering ur Kotler och Fox (1995). 
11 Översättning av den engelska termen Core offer ur Kotler och Fox (1995). 
12 Översättning av den engelska termen Tangible offer ur Kotler och Fox (1995). 
13 Översättning av den engelska termen Augmented offer Kotler och Fox (1995). 
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1995). Samtliga saker som kan skapa ett mervärde hos den blivande studenten får räknas 

in under detta kärnerbjudande och det är programutvecklarens ansvar att ta fram 

utbildningar som på något sätt står ut ifrån andra. Detta får dock inte göra 

marknadsföraren blind för möjligheten att ge konsumenten vad det är som den söker 

och leverera utbildningen på ett bra sätt (Gibbs & Knapp 2002). 

Faktiskt erbjudande 

Faktiskt erbjudande är de attribut med vilket kärnerbjudandet är förpackat och 

presenterat. Det kan till exempel vara hur utbildningens upplägg ser ut, vilken metod 

som används för att lära ut, vilken framtoning utbildningen har, hur hög kvalité som 

läroverket håller samt fördelar som universitetet erbjuder sina studenter. Oftast delas 

denna kategori upp i fyra undergrupper där samtliga kan modifieras för att öka 

attraktionen mot kunden.  Undergrupperna består av kännetecken14, kvalitet15, paketering16 

och byggande av varumärke17 (Kotler & Fox 1995). 

Kännetecken 

Kännetecken utgörs av individuella komponenter som är lätta att lägga till eller ta bort, 

utan att förändra tjänstens kvalité eller stil. Detta kan användas av marknadsföraren för 

att locka ett visst marknadssegment, genom att erbjuda komponenter som de berörda 

intressenterna skulle uppskatta (Kotler & Fox 1995). Exempel för dessa komponenter 

skulle kunna vara att skola erbjuder gratis Internet till alla studenter, att skolmaterial kan 

köpas till rabatterade priser eller att föreläsningar laddas upp på skolans intranät. De 

kännetecken som skolan erbjuder är lätta att förändra ifall de inte längre uppskattas 

(Gibbs & Knapp 2002). 

Kvalité 

En utbildnings kvalité kan vara lite svår att bedöma eftersom att olika utbildningar 

använder olika sätt att mäta detta. Två helt skilda attribut som båda är ett tecken på hög 

kvalité är att forskaren som lär ut är mycket pedagogiska på sina föreläsningar eller att 

forskaren som lär ut är mycket framgångsrik i sin egen forskning (Kotler & Fox 1995). 

 

                                                
14 Översättning av den engelska termen Features ur Kotler och Fox (1995). 
15 Översättning av den engelska termen Quality ur Kotler och Fox (1995). 
16 Översättning av den engelska termen Packaging ur Kotler och Fox (1995). 
17 Översättning av den engelska termen Branding ur Kotler och Fox (1995). 
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Paketering 

Med paketering så avses hur skolan och utbildningarna presenteras via sina faciliteter. 

Här spelar byggnadernas arkitektur och design samt skolans omgivning stor roll. En 

skola som ser ljus och fräsch ut kan locka vissa elever, medan äldre lokaler med äldre 

anor kan locka andra studenter (Kotler & Fox 1995). 

Byggande av varumärke 
Genom att införa ett specifikt namn, en symbol eller en slogan kan en 

utbildningsinriktning förtydligas genom att lyfta fram sitt innehåll och därmed utmärka 

sig från konkurrerande utbildningar. Det är därför viktigt att en utbildning tilldelas ett 

namn som speglar den bild som utbildningsnämnderna vill sända ut (Kotler & Fox 

1995). Gibbs och Knapp (2002) menar att ett attraktivt namn för en utbildning skall vara 

kort, enkelt att uttala, enkelt att komma ihåg, säga något om huvudfördelarna med 

utbildningen samt vara kulturellt neutralt för att det skall locka så många intressenter som 

möjligt.  

I strävan efter ett ökat antal ansökningar har utbildningsnämnder blivit mer 

aggressiva i sin marknadsföringsstrategi. Reklam för universitet och utbildningar syns 

ofta i såväl dagstidningar som innan filmen på biografer. En mycket viktig 

informationskälla är nuförtiden Internet, där en stor mängd av informationen för 

utbildningarna sprids. Denna marknadsföring är ofta väldigt slipad och används för att få 

utbildningen att sticka ut från sina konkurrenter genom att blanda bilder och 

illustrationer med utbildningens titel. En lyckad marknadsföringshemsida tar endast upp 

den mest relevanta informationen där studenter ofta uppskattar att ha med saker som 

kursinnehåll och åsikter från nuvarande eller före detta studenter (Gibbs & Knapp 2002).  

Gibbs och Knapp (2002) menar att universitets institutioner ofta lägger ned för 

lite tid på marknadsundersökningar och därmed för lite fokus på vad deras kunder vill ha, 

vilket i sin tur kan leda till att ansökningsantalet minskar. En av huvudreglerna i 

framtagandet av ett varumärke bör vara att det bygger på vad utbildningen faktiskt är och 

inte vad utbildningsnämnden vill att den skall vara.  

Ett effektivt implementerat varumärke tenderar att inte bara sälja in produkten 

hos intressenterna, utan de befintliga studenterna vid programmet kan också få en mer 

lojal inställning gentemot utbildningen då de upplever varumärket som positivt (Gibbs & 

Knapp 2002). 
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Utökat erbjudande 

Ett universitet kan erbjuda andra fördelar, ett utökat erbjudande, för att stå ut ifrån sina 

konkurrenter. Dessa erbjudanden kan till exempel bestå i att studenten får ett tillträde till 

det nätverk som universitetet är en del utav, studenten får tillträde till alumniföreningar 

eller att universitetet erbjuder tillgång till framtida universitetskurser för att färska upp 

studentens kunskaper (Kotler & Fox 1995). Det är också viktigt att universitetet 

uppdaterar sina metoder för utlärning för att anpassa sig. Det kan till exempel innebära 

att utbildningar ges på halvfart eller på distans för att anpassas till studenter som saknar 

möjligheten att studera på heltid (Gibbs & Knapp 2002). 

För att erbjudandet på en teknisk utbildning skall kunna användas för att uppnå 

en jämn könsfördelning behövs kunskap om vad kvinnor tilltalas av och hur de upplever 

naturvetenskap och teknikämnen. Tidigare forskning inom området presenteras i nästa 

avsnitt, och med denna kunskap kan sedan ett genusmedvetet marknadsföringsarbete 

eftersträvas.  

Kvinnor inom teknik och naturvetenskap 

Individuellt eller strukturellt problem? 

Varför det är så få kvinnor inom teknik och naturvetenskap framförs som komplext av 

Svantesson (2006) då det inte finns några direkta kausala orsaker. Problemet kan ses som 

antingen individuellt eller strukturellt enligt Fox (1998). Med individuell definition menas att 

kvinnors status i samhället är en följd av faktorer av deras individuella karaktärsdrag 

vilket innefattar beteende, attityder, erfarenheter, prestationer och skickligheter. Om 

problemet istället ses som strukturellt är kvinnors status en följd av faktorer bortom de 

individuella karaktärsdragen. Detta innefattar vilka positioner kvinnor besitter och vilka 

arbetsuppgifter de utför i samhället och på arbetsplatsen, samt inom vilka områden de 

utbildas och arbetar (Fox 1998). 

I projekt där målet är att öka antal kvinnor inom teknik och naturvetenskap finns 

det individuella och strukturella förhållningssätten representerat. Antingen läggs fokus på 

individen då naturvetenskap och teknik ses som oförändligt och könsneutralt (Fox 1998). 

Alltså är kvinnorna själva lösningen till problemet (Roger & Duffeild 2000). Detta är det 

individuella förhållningssättet där de menas att lösningen är att förbereda kvinnor så att de 

kan träda in på det tekniska fältet genom att förses med attityder och tekniska kunskaper 

(Svantesson 2006). Det strukturella förhållningsättet menar att kvinnors villkor påverkas av 
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organisatoriska- och miljöfaktorer (Fox 1998). Teknik och naturvetenskap är inte 

könsneutralt utan är en social konstruktion där kvinnor utesluts från att delta (Roger & 

Duffeild 2000). Här menas det att lösningen är att ersätta eller modifiera förhållandena 

för kvinnor (Fox 1998), exempelvis gällande utbildningsmiljö och undervisningssätt 

(Svantesson 2006). Palm (1999) menar att problemet med låg andel kvinnor inom 

teknikområdet är komplext. För att det på sikt skall kunna ske någon förändring av 

situationen måste arbete ske på flera olika plan. 

Teknik och naturvetenskap historiskt sätt 

De tekniska och naturvetenskapliga områdena har traditionellt sett varit mycket tydligt 

manliga (Palm 1999). Denna aspekt lyftes även av Berner (2004) som också menar att det 

har funnits starka uppfattningar inom tekniken att modern teknik passar män. I historien 

har kvinnor gjort betydelsefulla bidrag till ny teknik, men när specialistyrken växte fram i 

och med utvecklingen av det moderna industrisamhället skapades manliga identiteter 

kring de tekniska systemen och de nya maskinerna. Dessa fick alltså en manlig 

könsprägling. Intresse för maskiner och brist på människointresse associeras med teknik, 

vilken kan vara en anledning varför tjejer inte lockas till ämnet.  

Könskodade ämnen 

Forskning på hur undervisning i skolan går till inom naturvetenskap och teknik har 

genomförts som visar att den bygger på killars erfarenheter och intressen (Berner 2004). 

Palm (1999) menar att om innehållet anpassas efter tjejers behov skulle de ha lättare att 

uppskatta tekniken då tjejer föredrar om det angår dem på något sätt samt har nytta och 

kan förstå innehållet. Biologi tycker många tjejer är intressant då de uppfattar ämnet som 

mer nyttigt och relevant, medan de kan uppleva svårigheter med fysikens direkta 

relevans. Även detta är något som Berner (2004) belyser då mycket av den kritik som 

tjejer ger fysik handlar om krav på ändrat innehåll, då det som lärs ut idag kan vara svårt 

att förstå och ta till sig. En undersökning av attityder till kemi, biologi och fysik 

genomfördes på niondeklassare på högstadiet och tredjeklassare på gymnasiet. Ett 

intressant samband från resultaten visar att de ämnen som upplevdes mest avancerade 

enligt eleverna också upplevdes som mest manliga. Och inom denna kategori återfinns 

fysiken. Mittemellan hamnade kemin, medan biologin däremot upplevdes som det 

lättaste bland de naturvetenskapliga ämnena och följaktligen mest kvinnligt 

(Ungdomsbarometern 1994, refererad i Palm 1999). Att fysiken är övervägande manligt 
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kodat har fysikens användningsområden och inriktningar medverkat till.  Den kulturella 

framtoning som fysiken har, att den skulle vara svårare än andra fält, kanske inte helt 

stämmer överens med verkligheten. Det finns många andra områden, som 

molekylärbiologi, som kräver avancerade metoder och teorier (Berner 2004).  

Utbildning och arbetsliv 

Eftersom det inte finns några formella hinder att söka till tekniska utbildningar för 

kvinnor menar Lee (2002) att andra faktorer än akademiska förberedelser, intressen och 

formella erfarenheter är viktiga att uppmärksamma. Sociala relationer och identitet är 

sådana faktorer då ungdomars val av karriär till stor del styrs av omgivningens 

förväntningar. Antalet karriärer som kvinnor väljer bland påverkas starkt av 

föreställningen om att person och miljö skall passa ihop enligt Blaisdell (1994). Då den 

kvinnliga könsidentiteten inte går ihop med teknik kan kvinnor få svårt att bevara en 

traditionellt sett professionell hållning och en kvinnlig identitet när de träder in på det 

tekniska området framför Palm (1999). Blaisdell (1994), å sin sida, menar att det ofta 

ligger för stort fokus på att ändra kvinnor så att de passar in på utbildningen eller i 

karriären istället för att förändra karriären eller utbildningen så att den skall passa kvinnor 

när det gäller att försöka öka antalet kvinnor inom naturvetenskap och teknik. 

Denna segregering av intresse för olika ämnesområden fortsätter in i arbetslivet där 

medicin, kemi och arkitektur är ämnen som lockar och föredras av kvinnor före fysik, 

elektronik och byggverksamhet. Sørensen och Berg (1987) menar att upphovet till detta 

framför allt är det faktum att män och kvinnor läser in könskoder i tekniken. Teknik som är 

komplicerad, avancerad och associeras till mekaniska artefakter ses som maskulin teknik. De 

levande vetenskaper, omvårdnad och mjukhet associeras i högre utsträckning till kvinnlig 

teknik och har ofta lägre status och ses inte som lika avancerad som den manliga (Palm 

1999). Enligt Berner (2004) talas det ofta om livsvetenskaperna som “mjuka” och fysiken 

som en “hård” vetenskap, vilket även kopplas till kön som kvinnligt respektive manligt.  

Analysmodell 

I denna studie kommer begreppen kärnerbjudande och byggande av varumärke (återfinns 

under faktiska erbjudande) från Kotler och Fox (1995) marknadsföringsteori att användas. 

Fokus ligger på programbild, ingresstext, utbildningstitel och kursutbud för MED- och 

Y-programmet. Vi kommer att undersöka om ett genusperspektiv använts i 

framtagningsprocessen av ingresstext och bild. Utgångpunkten ligger i huruvida det sker 

arbete utifrån ett strukturellt förhållningssätt, gällande exempelvis undervisningen, som 



 14 

framkommer i marknadsföringen. Detta då kvinnors villkor anses påverkas av 

organisatoriska- och miljöfaktorer enligt detta förhållningssätt. 

De övriga undergrupperna till Kotler och Fox (1995) faktiska erbjudande anses till 

stor del vara lika eller identiska för de två utbildningarna som undersöks i den här 

studien.  

 
Figur 2. Analysmodell. 

Metod 
För att uppfylla syftet med denna studie är det av intresse att undersöka både den 

information som ges i löpande informationstext (ingressen), men också budskap som 

förmedlas i mer subtil form genom bilderna på programhemsidorna. Potentiella 

studenters intresse för vidare läsning och information om utbildningen går via 

programhemsidan, där detta material är det första som presenteras. För att undersöka 

hur tjejer och killar tilltalas av materialet kommer fokusgruppsintervjuer att genomföras. 

Vidare kommer telefonintervjuer att utföras med ansvarig personal vid LiU. Detta för att 

få kunskap i hur medicinsk teknik (MED) och teknisk fysik och elektroteknik (Y) 

befintliga programbild och ingresstext har tagits fram, som används i marknadsföringen. 

Men även för att undersöka om det finns ett arbete kring genusfrågor gällande 

marknadsföringen. Befintliga studenter vid de valda universitetsutbildningarna kommer 

inte intervjuas då arbetet främst ämnar att undersöka vilken bild som dagens potentiella 

studenter får av utbildningarna via marknadsföringen. 

Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa telefonintervjuer har genomförts med anställda vid LiU och en anställd på 

företaget Identx. Samtliga har speciell kompetens och information inom olika områden. 

Alla genomförda telefonintervjuer listas i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 - Lista med genomförda telefonintervjuer. 

Nr. Intervjuperson Befattning Datum 

1. Svante Gunnarsson Ordförande i programnämnden för 
elektroteknik, fysik och matematik, LiTH 

I )  2014-04-10 
II ) 2014-05-06 

2. Elin Önstorp Studievägledare för MED- och  
Y-programmet, LiTH 

I )  2014-04-11 
II ) 2014-05-05 

3. Elisabeth Samuelsson  Institutionskoordinator Tema och Forum för 
genusvetenskap och jämställdhet 2014-05-05 

4. Linda Olofsson Varumärkeskonsult på Identx 2014-05-08 

5. Kristina Karlsson Koordinator för lika villkor 2014-05-09 

6. Ann-Kristine Järrendahl Kommunikations- och 
marknadsföringsansvarig, LiTH 2014-05-12 

 

Två telefonintervjuer hölls med Svante Gunnarsson som är ordförande i 

programnämnden för de båda civilingenjörsprogrammen. Han bidrog med historik om 

programmens uppkomst och gav värdefull information om hur programmen har 

marknadsförts.  Hans svar var viktiga och behövdes för att kontextualisera annan 

information. Två telefonintervjuer hölls med studievägledaren Elin Önstorp som är 

ansvarig för båda civilingenjörsprogrammen, och har kunskaper om bland annat 

kursutbud och kursinnehåll. En intervju genomfördes med varumärkeskonsulten Linda 

Olofsson från företaget Identx. Hon bidrog med information om det arbete som Identx 

gjorde för utbildningsprogrammens marknadsföring, samt redogjorde de tankar och mål 

som de hade med arbetet. Ann-Kristine Järrendahl, kommunikations- och 

marknadsföringsansvarig vid tekniska högskolan, intervjuades angående hur tekniska 

högskolan bedriver sitt marknadsföringsarbete. Hon svarade på frågor angående hur de 

arbetar med genusfrågor och hur samarbetet är med den centrala marknadsavdelningen 

vid LiU. Kristina Karlsson, koordinator för strategigruppen lika villkor, bidrog med 

information om hur hela universitetet arbetar med jämställdhet och genusfrågor på ett 

övergripande plan. Elisabeth Samuelsson, Institutionskoordinator för Tema och Forum 

för genusvetenskap och jämställdhet, intervjuades angående universitetets genusarbete 

vid universitetet. Elisabeth hänvisade vidare då hon ej kunde besvara de frågor som gavs. 

Detta då hon inte arbetade inom de områden som frågorna belyste.  

Att identifiera intervjupersonens egna upplevelser är vad en kvalitativ intervju 

syftar till (Patel & Davidson 2003). Intervjuerna som genomfördes var av 

semistrukturerad natur vilket innebär att en intervjuguide med frågor som skall behandlas 

utformas på förhand. Denna intervjuform föredras framför ostrukturerade intervjuer, där 
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intervjupersonen tillåts prata fritt kring ett ämne (Bryman 2011), eftersom att det 

minimerar utsvävningar under intervjun. Intervjuguiden utarbetades grundligt efter 

centrala teman och frågor som relaterar till frågeställningarna samt täcker de viktigaste 

områdena för studien (Dalen 2008). Kontakten med intervjupersonerna togs först via e-

post innan intervjutillfället. Detta för att informera vad intervjun kommer att handla om, 

vilket syfte studien har, vilka metoder som kommer att användas samt hur presentation 

och förmedling av resultaten kommer att gå till. Detta för att främja validitet och 

reliabilitet då intervjuobjekten får information om vad intervjun kommer handla om, 

vilket möjliggör för dem att förbereda sig och ta fram nödvändig information och 

dokument om de skulle behövas (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). 

Innan telefonintervjuerna genomfördes upplystes intervjuobjekten att deltagandet 

var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2002). Då intervjuerna utförs av bägge uppsatsförfattarna ställde den ena frågorna medan 

den andre antecknade svaren, efter godkännande från intervjuobjektet. Det finns en 

tydlig maktsymmetri mellan undersökningspersonen och forskaren, då en 

forskningsintervju är en speciell situation då ett professionellt samtal hålls. För att förbise 

detta läggs fokus och inriktning på öppen förståelse och nära personlig interaktion (Kvale 

& Brinkmann 2009). Intervjupersonerna fick ta del av frågorna via mail innan 

intervjutillfället. Detta för att personen skulle vara förberedd på de uppgifter som var av 

intresse under intervjun. 

Kompletterande frågor till intervjuobjekten har ställts via mailkontakt. Utöver 

intervjuobjekten har även mailkontakt hållits med ett antal människor som delat med sig 

av information. Oftast har den informationen varit av en mindre omfattande art, men 

ändå viktig för denna studie. I tabellen nedan så listas alla de som bidragit med 

information via mailkontakt. 

 

Tabell 2 - Lista med mailkontakter. 

Nr. Namn Befattning 

 1. Johan Svensson Projektledare på kommunikations- och 
marknadsavdelningen, LiU 

2. Charlotte Perhammar Webbredaktör, LiU 

3. Peter Henriksson VD, Markus reklambyrå 

4. Nicklas Bergström  Systemförvaltare vid Ladokgruppen, LiU 
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Fokusgrupper 
För att undersöka hur universitetsintressenter tolkar information som ges via program 

hemsidorna för respektive utbildning genomfördes fokusgruppsintervjuer vid 

gymnasieskolor i Uppsala kommun. Fem skolor med naturvetenskaplig linje kontaktades 

och av dessa hade två möjligheten att delta i studien: Lundellska skolan och 

Rosendalsgymnasiet. Intervjuerna genomfördes med elever som läser årskurs tre.  

Deltagarantalet för fokusgruppsintervjuer är omdiskuterat. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att ett mindre antal än sex stycken deltagare skulle påverka 

gruppdiskussionen negativt. Wibeck (2010) menar att ett mindre deltagarantal än fyra 

skulle ha samma negativa inverkan och att ett större antal än sex skulle skapa subgrupper 

inom fokusgruppen och omöjliggöra ett jämnfördelat yttrande. I denna studie har 

deltagarna delats in i grupper om fyra till fem stycken. Detta för att kunna intervjua 

samtliga elever som var villiga att ställa upp vid intervjutillfället utan att grupperna blev 

för stora. För att uppnå en intimitet och ett samförstånd inom gruppen menar Wibeck 

(2010) att grupperna med fördel kan delas in homogent, vilket i denna studie gjordes 

efter könstillhörighet. Detta gjordes också eftersom studiens syfte är att studera 

skillnader i tjejer och killars upplevelse av marknadsföringen, vilket gör denna indelning 

central.  

Antalet fokusgruppsintervjuer kan ha en ganska stor variation, där de oftast ligger 

mellan 10 och 15 stycken, men en intervjuserie kan även bestå av så få som tre stycken 

grupper (Bryman 2011).  I denna studie utfördes sex stycken fokusgruppsintervjuer, två 

stycken vid Lundellska skolan och fyra stycken vid Rosendalsgymnasiet (se appendix F). 

Detta för att få en variation i deltagarnas bakgrund.  

Fokusgruppsintervjuerna följde en strukturerad modell, där det i förväg 

utarbetades frågor och checklistor som gicks igenom under intervjutillfället. Detta 

innebar delvis att respondenterna avkrävdes ett svar på samtliga frågor som togs upp 

under intervjun (Bell 2006). För att undersöka frågor som kunde vara nödvändiga under 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes en mindre pilotfokusgrupp i bekantskapskretsen, 

vilket ledde till ett par mindre justeringar och förtydliganden.  

För att öppna upp för gruppdiskussioner menar Wibeck (2010) att 

fokusgruppsledaren mest skall fungera som en samtalsledare som presenterar de valda 

ämnena, ser till att samtalen håller sig inom dessa samt att allas åsikter får höras. Det 

centrala med en fokusgrupp är alltså inte att gruppen skall komma fram till ett 

gemensamt svar, utan att alla åsikter i frågan skall framföras och ges utrymme (Kvale & 
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Brinkmann 2009). Detta följdes och deltagarna fick diskutera det givna materialet relativt 

fritt så länge diskussionen höll sig inom frågeställningen. Diskussionsflödet kan ha 

underlättats till viss del av att de respondenter som deltog var klasskamrater och därmed 

kan ha känt en viss trygghet i att dela sina åsikter. 

Vid intervjutillfället samlades gruppdeltagarna i ett rum med tjejer och killar var för 

sig. Alla deltagarna informerades om att deltagande var frivilligt, att det när som helst kan 

avbryta sitt deltagande samt att alla svar skulle behandlas konfidentiellt.  

Delar av utbildningarnas marknadsföring introducerades via ett bildspel i 

PowerPoint. Bildspelet innehöll bland annat bilder, texter och skärmavbildningar från de 

valda utbildningarnas programhemsidor (se appendix G). Detta presenterades alltså i 

fokusgrupperna och diskuterades i följande ordning: 

• Programhemsidornas bilder. 

• Ingressen till programmen. 

• Utbildningstitlarna. 

• Ett cirkeldiagram med programmens ämnesindelning. 

• En skärmavbildning av programhemsidornas startsida. 

Fokusgruppsledaren redogjorde inte vilket material som tillhörde vilken utbildning för att 

respondenterna inte skulle påverkas. För varje bild i bildspelet diskuterades innehållet i 

fokusgruppen. Varje punkt efterföljdes av ett gemensamt samtal om materialet från de 

båda utbildningarna som nyss presenterats, samt vilken som deltagarna föredrog. 

Fördelen med fokusgruppsintervjuerna är att eleverna får en möjlighet att fritt diskutera 

sina tankar om de material som presenteras, samt även reflektera över varför de har den 

uppfattning som de har (Bell 2006). Eleverna fick avslutningsvis fylla i en enkät med 

vilket material från utbildningarna som de föredrog samt även fylla i personuppgifter i 

mindre omfattning med information så som: ålder, kön, nuvarande utbildning samt 

eventuella planer på framtida studier (se appendix H). 

Inspelningsutrustning användes vid fokusgruppsintervjuerna, efter godkännande 

av deltagarna. Det första steget i analyseringsprocessen var att transkribera intervjuerna. 

Efter dennas fas kartlades åsikter och svarstendenser från samtliga grupper. Deltagarnas 

gemensamma åsikter sammanfattades och citat plockades ut för att visa på åsikternas 

karaktär. Slutligen jämfördes de kvinnliga deltagarnas åsikter med de manliga för att hitta 

skiljaktigheter i deras svarstendenser och åsikter. 
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Andra källor till empirisk data 

Statistik 

Antagningsstatistik, med uppdelning efter kön, har hämtats från Universitets- och 

högskolerådets (UHRs) hemsida.  

Examensstatistik för Y-programmet är hämtat från Ladok 18 -databasen via 

Linköpings ombud, Niklas Bergström. I dagsläget har ingen person gått klart MED-

programmet och därför finns ingen examensstatistik från detta program. Från Ladok-

databasen har även information om hur många studenter som valt olika masterprofiler 

vid Y-programmet erhållits, samt hur många elever som är eller som någon gång har varit 

registrerade på MED- eller Y-programmet. 

Linköpings universitets hemsida 

En av de stora informationskällorna till detta arbete kommer från LiUs hemsida. 

Information har erhållits om bland annat organisationen och universitetets historia. 

Programsidorna för MED- och Y-programmet är båda objekt för studien, då ingresstext 

och bild till respektive program undersöks. Dessa hemsidor är även källa till mycket 

information om själva programmen, exempelvis programplaner som innehåller 

kurssammansättningen på utbildningarna.  

Validitet och Reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet diskuteras gällande en studies kvalitet. Validitet 

handlar om huruvida studien mäter det som är avsett att mätas, d.v.s. det som är relevant 

i sammanhanget (Saunders et al. 2012). Då vi vill undersöka om det fanns ett 

genusperspektiv vid framtagandet av marknadsföringsmaterialet är kontakt med anställda 

vid LiU som jobbar med MED- och Y-programmet och dess marknadsföring av 

betydelse. I studien undersöks även gymnasieelevers uppfattning av respektive 

programhemsidas bild, ingresstext, titel och ämnesfördelning gällande vad som tilltalar 

tjejer respektive killar. Det är därför av vikt att samla in åsikter angående detta, vilket 

gjordes via fokusgruppsintervjuer. Både texter och bilder innehåller budskap som 

påverkar mottagaren och det är detta som, med hjälp av den valda teorin, studeras 

genom utvalt material från programhemsidorna.  

                                                
18 Ladok är ett nationellt IT-system för dokumentation av registrering och resultat vid 
svenska högskolor och universitet. 
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Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning andra forskare kan upprepa studien 

och komma fram till samma resultat (Saunders et al. 2012). Antalet fokusgruppsintervjuer 

som utförts kan vara något i underkant och en mer omfattande studie skulle behöva 

göras för att ge en mer komplett bild av gymnasieungdomars åsikter inom området. 

Tydliga svarstendenser har dock framträtt under intervjutillfällena, vilket kan tolkas som 

ett tecken på att gruppantalet är acceptabelt. En möjlig påverkan på resultat kan också 

uppnås om fokusgruppsintervjuerna genomförts av samma fokusgruppledare. Två olika 

fokusgruppledare användes i denna studie, och trots att ett manus användes kan 

grupperna ha påverkats olika. En annan faktor som kan påverka resultatet vid en 

upprepning av studien är att samtliga fokusgrupper i denna studie har utförts i Uppsala. 

Eftersom att Uppsala är en universitetsstad där en stor del av befolkningen består av 

akademiker, kan deltagarnas åsikter vara färgade av denna miljö, då deras familj och 

vänner med stor sannolikhet läser/läst vid universitetet. Dessutom kommer deltagarna 

från mer eller mindre samma sociokulturella sammanhang och deras åsikter kan anses 

vara relativt homogena på grund av detta. 

 En annan dimension som skulle kunna förbättras i en framtida upprepning av 

studien är den kontakt som hafts med LiU, då vissa personer som var av intresse att 

intervjua ej har velat eller haft möjlighet att deltaga.  

Vidare undersöker studien marknadsföringsbudskap som tilltalar killar och tjejer 

angående studieval. Då teknik och vetenskap historiskt sätt varit, och är fortfarande idag, 

manligt dominerat kommer med stor sannolikhet samma resultat erhållas vid upprepning 

av studien. Om förändringar skall fungera och hålla långsiktigt gällande attityder till 

teknik och naturvetenskapliga ämnen måste genusstrukturer ändras i grunden för att fler 

tjejer skall attraheras till utbildningar inom området.   

Empiri 

Först i empirin redogörs fördelningen av ämnesområden för respektive program. Detta 

följs sedan av LiUs arbete med framställningen av bild och ingresstext som används i 

marknadsföringen av utbildningarna idag. Avslutningsvis kommer åsikter och 

diskussioner från fokusgrupperna att redogöras.   
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Mottagningen av MED-programmet 

Civilingenjörsutbildningen inom medicinsk teknik har mottagits väl med utgångpunkt 

från söktrycket. Utbildningen tar endast in 45 elever per år jämfört med Y-programmet 

som tar in ca 110 elever per år (UHR 2014). Det som har kunnat konstateras är att de 

som sökt till MED-programmet ej valt Y-programmet som andrahands val, vilket 

innebär att MED-programmet inte i någon större mån tar elever från Y-programmet 

(Gunnarsson 2014). Sedan MED-programmet startade hösten 2010 och fram till våren 

2014 har 91 kvinnor och 78 män varit registrerade på utbildningen. Detta att jämföra 

med Y-programmet där 127 kvinnor och 878 män varit registrerade under samma period 

(Bergström 2014).  

Det har inte skett så många avhopp av elever som börjat på MED-programmet, 

förutom första årskullen 2010. Både Önstorp (2014) och Gunnarsson (2014) uppger att 

första årskullen trodde utbildningen innebar något annat. Önstorp (2014) uppger även att 

många studenter bytte till läkarprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet. 

Utbildningarnas kursutbud 

De flesta civilingenjörsutbildningar är lika i viss utsträckning. Om utbildningarna 

återfinns under samma programnämnd kanske de blir ännu mer lika, och att MED- och 

Y-programmet är lika har diskuterats (Önstorp 2014). Under de första åren på 

utbildningen läser programmen en hel del obligatoriska kurser gemensamt, såväl 

matematikkurser som fysik- och elektronikkurser (Önstorp 2014). Endast fyra 

högskolepoäng (hp) matematik/tillämpad matematik av de totalt 50 hp som MED-

programmet läser skiljer sig från Y-programmet, vilket är en kurs som heter 

Transformteori. Dock läser Y-programmet en liknande kurs som heter Foureranalys som 

är två hp större. Fler liknande exempel på kurser finns mellan programmen under 

utbildningarnas tre första år. Utbildningarna har även programspecifika kurser, då det är 

två olika civilingenjörsprogram (LiU 2013c). Gunnarsson (2014) lyfter fram att studenter 

på MED-programmet får med sig mer medicinsk teknik från start, jämfört med en 

student som läser Y-programmet med medicinsk teknik som masterprofil, samt att Y-

programmet läser mer matematik.  

I figur 3 och figur 4 nedan har kurser från de tre första åren på respektive 

utbildning delats in efter sitt huvudområde. Avgränsningen till dessa årskurser har gjorts 

eftersom de avslutande två åren på civilingenjörsprogram mestadels består av en 

masterprofil som väljs inom utbildningen och studenter får därmed en ökad frihet i vad 
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som läses. Diagrammen är baserade på de obligatoriska kurser som presenteras i 

programplanen för respektive utbildning i LiUs studiehandbok från 2014 (LiU 2013c). 

Vissa kurser tillhör flera huvudområden och i dessa fall har högskolepoängen fördelats 

jämnt mellan de olika ämnesområdena i cirkeldiagrammet. Huvudområdena matematik 

och tillämpad matematik samt fysik och teknisk fysik räknas in under ämnesområdet 

matematik respektive ämnesområdet fysik i cirkeldiagrammen. Gunnarsson (2014) 

framför dock att en kurs som tillhör flera huvudområden kan ha innehåll som lägger mer 

tonvikt åt något eller några av huvudområdena. Trots detta anger både Önstorp (2014) 

och Gunnarsson (2014) att högskolepoäng från sådana kurser kan i sin helhet räknas in 

som något av huvudämnena i en examen (se appendix I för samtliga kurser som 

diagrammen är baserade på). 

 

 

 
Figur 3. Cirkeldiagram över MED-programmets kurser.   Figur 4. Cirkeldiagram över Y-programmets kurser.    
 
 

I figurerna framgår det att procentuppdelningen mellan huvudområdena liknar varandra. 

De som främst skiljer de bägge utbildningarna åt är att Y-programmet läser 12% mer 

matematik, samt att de helt saknar kurser med medicinsk teknik som huvudområde, 

vilket MED-programmet har 16% utav. De kurser som står listade som valbara för Y-

programmet utgörs av kurser som antingen har inriktning mot fysik eller elektronik, där 

studenten själv får välja vilken hen vill läsa. Det var dessa diagram som sedan 

presenterades och diskuterades i fokusgruppsintervjuerna. 
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Marknadsföringen 

Framtagning av material till marknadsföringen för LiU 

Marknadsföringsarbetet vid LiU är indelad i olika nivåer där Kommunikations- och 

marknadsavdelningen, som ligger under Universitetsledningen, är den centrala 

marknadsföringsavdelningen. Där finns tre enheter: Kommunikations-, Marknads- och 

Webbenheten (LiU 2014c). Det är dessa som bland annat har hand om universitetets 

grafiska profil och budskapsplattform (Järrendahl 2014). De sätter även upp riktlinjer 

som samtliga program måste följa i sin marknadsföring (Svensson 2014). Den centrala 

marknadsavdelningen har regelbunden kontakt och samarbete med Tekniska 

Fakultetskansliet (TFK). TFK arbetar med marknadsföring och studentrekrytering till 

utbildningar och tillhörande fakultet, vilket främst görs genom aktiviteter, framtagning av 

tryckt information i kataloger och på webben samt skolaktiviteter med gymnasiet och 

högstadiet. Utbildningsspecifik marknadsföring arbetas fram i samarbete med berörd 

programnämnd och den kommunikatör från TFK som har hand om just den 

programnämnden. Totalt finns det fem stycken kommunikatörer och fem stycken 

programnämnder som tillsammans tar fram marknadsföringsmaterial för de tekniska 

utbildningarna vid LiU (Järrendahl 2014).  

Programnämndernas ansvar 

Järrendahl är kommunikatör vid TFK och har hand om programnämnden för elektronik, 

fysik och matematik där bland annat MED- och Y-utbildningen ingår (Järrendahl 2014). 

Programnämnderna har ett totalansvar för just sina utbildningar. De har ansvar för 

planering, uppföljning och utvärdering samt kvalitetsförbättringar av de utbildningar som 

tillhör nämnden (LiU 2014d). De har även ansvar att få ut information till studenter samt 

att ta fram nytt informationsmaterial till blivande studenter (Gunnarsson 2014). Till 

marknadsföringen tas all fakta som berör utbildningarna fram av fakultetsinformatörer 

eller av övriga ansvariga parter vid programmen och nämnderna (Perhammar 2014). Det 

är även nämnden som i första hand måste inta ett genusperspektiv vid marknadsföringen 

då det är programnämnden som har själva produkten, nämligen utbildningen (Järrendahl 

2014). I figur 5 nedan förtydligas relationer och kommunikation vid LiU mellan de parter 

som är involverade i marknadsföringen av de studerade programmen.  
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Figur 5. Relationer och kommunikation vid marknadsföring. 

 

Presentation av programmen i bild och text 

Framtagandet av programbilderna 
Det bildmaterial som används på programhemsidorna för MED- och Y-utbildningen är 

framtaget av reklambyrån Markus som LiU anlitade (Perhammar 2014). Uppdraget 

innefattade några riktlinjer framtagna av den centrala marknadsavdelning om vad 

bilderna skulle innehålla.  Följande punkter anges:  

• En bild av studenter. 

• Någon form av miljöbild. 

• Någon form av genrebild, som på något sätt hänger ihop med utbildningen. 

Reklambyrån gav förslag på bilder som sedan godkändes av personal vid 

kommunikationsavdelningen (Henriksson 2014). Järrendahl (2014) uppger att bilderna 

utvärderades löpande, och det diskuterades och beslutades om dem i programnämnden. 

Vad Gunnarsson (2014) och Järrendahl (2014) kan dras till minnes har inte MED-

programmets bild ändrats sedan utbildningen startade år 2010. Båda programbilderna är 

ett collage eftersom det inte bedömdes vara kostnadseffektivt att fotografera nya bilder 

(Henriksson 2014). Det finns även ett genustänk gällande tjejer och killar som 

representeras på bild för de olika utbildningarna och det pågår mycket diskussioner anger 

Järrendahl (2014). Hon framför även att de inte vill ljuga om antal tjejer eller killar på 
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utbildningarna i marknadsföringen, utan att bilderna skall representera det aktuella 

programmet.  

 

Framtagandet av programmens ingresstext 
För att ta reda på vad som lockar potentiella studenter, hur de vill bli tilltalade och hur en 

utbildning uppfattas av dem som går/gått på programmet anlitades år 2010 företaget 

Identx som arbetar med kommunikation och varumärken. Detta gjordes med anledning 

av ett minskat söktryck på en del tekniska utbildningar (Järrendahl 2014). MED-

programmet var inte inkluderat i arbetet då programmet precis hade startat (Gunnarsson 

2014). Arbetet utgick från tesen “kul och krävande”. Utmaningen låg i att skapa 

intresseväckande ingresstexter som tilltalar potentiella studenter, så de fortsätter att läsa 

om programmet och inte slutar efter titeln och ingresstexten efter svalnat intresse. Identx 

genomförde därför fokusgrupper med bland annat gymnasieelever där olika budskap 

testades. Det framkom att eleverna ville veta vart utbildningen leder, vad man kan bli i 

framtiden samt karriärmöjligheter. Korta texter föredrogs även, och inga floskler. Det 

fanns ett mål att locka såväl tjejer som killar med texterna anger Olofsson (2014). 

Materialet som Identx tog fram skickades vidare till kommunikationsavdelningen vid LiU 

som tillsammans med reklambyrån Markus skötte eventuella omformuleringar och 

finjusteringar för att göra texten mer lockande (Perhammar 2014). Ingresserna ”vässades 

till” och programbilder togs fram av reklambyrån (Olofsson 2014). Järrendahl (2014) 

framför att programnämnden också var involverad i processen då det är dem som 

ansvarar för utbildningarnas texter. Det finns dock olika åsikter från år till år om hur 

programmen skall framställas, men revision utav texterna sker mer sällan och har gjort i 

oregelbunden takt (Gunnarsson 2014).  

Gunnarsson (2014) framhåller att det är svårt med texter, men att ingresserna till 

programmen är deras försök att presentera utbildningarna på ett tilltalande sätt. Då Y-

programmet främst är förknippat med att vara svårt och krävande var det den vinkling 

som ingressen fick. I fokusgrupper med studenter från Y-programmet framkom det att 

studenterna på utbildningen är högpresterande och skall känna sig lite speciella framför 

Olofsson (2014). De tycker att programmet är kul men också en utmaning då det är 

krävande ibland. Detta ligger det en stolthet i, att det är en utmaning som de också klarar 

av.  
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Genusperspektiv i marknadsföringen 

Att ändra en text eller en bild för ett program är lätt, men LiU vill inte bedriva falsk 

marknadsföring med att ha en bild eller text som inte representerar programmet uppger 

Järrendahl (2014). Detta gäller även kurs- och programinnehåll, och att ändra det är 

mycket svårare. Att omarbeta innehållet på en kurs eller ett program så att det tilltalar fler 

är ett stort projekt som kräver tid och pengar. Enligt hennes vetenskap har dock inget 

civilingenjörsprogram gjort detta i dagsläget. Järrendahl (2014) framför att hon som 

kommunikatör kan diskutera och prata om dessa typer av frågor med programnämnden, 

men beslutet och arbetet ligger hos programnämnden.  

LiU har en strategigrupp som arbetar med att nå målet “lika villkor” genom att 

bland annat jobba med jämställdhet, genus, etnisk och religiös mångfald (LiU 2013b). 

Varje år ger de ut en handlingsplan med utsatta mål, åtgärder, ansvar och budget. 

Karlsson (2014) uppger att hennes viktigaste uppgift som koordinator är att utbilda och 

informera personal och studenter vid LiU. Jämställdhet på utbildningar är en diskussion 

som pågått och de har bland annat undersökt bilderna i marknadsföringen. Det finns 

utsatta jämställdhetsmål vid exempelvis rekrytering av personal vid LiU, men inte vid 

rekrytering av studenter till LiUs utbildningar (Karlsson 2014). På den tekniska fakulteten 

finns en lokal handlingsplan för lika villkor där de anges att jämn könsfördelning på 

utbildningarna är ett mål (LiU 2013d). Vilka åtgärder som skall tas, och hur 

marknadsförings- och rekryteringsarbetet skall gå till är inte fastställt, utan en uppföljning 

sker i slutet på juni år 2014.  

Någon uppföljning av dagens marknadsföring av MED- och Y-programmet har 

inte gjorts efter att marknadsanalysen genomförde i hopp om att öka söktrycket till 

civilingenjörsutbildningarna. Alla förslag Identx gav kunde inte genomföras då de inte 

fungerade på central nivå. Det som faktiskt genomfördes var ändringar av ingresserna 

och lite i de aktiviteter som utförs. Dock har ingen ändring i söktryck kunna observerats i 

dagsläget (Järrendahl 2014).   

För att förtydliga de aktörer som varit delaktiga i framställningen av programbild 

och ingress för de studerade utbildningsprogrammen har figur 6 framställts, se nedan.   
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Figur 6. Delaktiga aktörer vid framställningen av bild och ingress till MED- och Y-programmet.  

Resultatredovisning från fokusgrupperna 

Bilderna som används i studien återfinns på startsidan för respektive programhemsida. 

Fokusgrupperna med udda nummer (1, 3, 5) är med endast tjejer, medan jämna nummer 

(2, 4, 6) är med enbart killar. Tjejgrupperna hade generellt mer åsikter och pratade och 

diskuterade mer än killgrupperna.  

Programbilder 

 

Figur 7. Y-programmets programbild (källa: LiU 2014b). 
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Första bilden (se figur 7) som presenterades för grupperna var från Y-programmet med 

frågan hur de uppfattar utbildningen utifrån bilden. Första kommentarerna som uppkom 

i tjejfokusgrupperna var att det handlar om fysik, matematik, elektronik och ett 

civilingenjörsprogram. Fysik nämndes återkommande, dels att utbildningen innehöll 

mycket fysik samt att det var ett ämne som de flesta hade ett svagt eller obefintligt 

intresse för. Deltagarna i fokusgrupp 5 tyckte bilden var lite otydlig och svår att tyda, 

men trots det fick de ändå en övervägande känsla att utbildningen inte var intressant för 

dem. Av de 14 tjejer som deltog tyckte en att utbildningen kanske var intressant för 

henne och de resterande 13 tyckte att utbildningen inte var intressant för dem. 

”Mycket fysik” (Deltagare C). 

”Fysik är inte vår grej” (Deltagare E). 
”Den har teknik, matte, fysik. Fysik” (Deltagare K). 

Fokusgrupp 3 och 5 diskuterade upplevelsen av utbildningen och dess svårighetsgrad. 

Åsikter som framkom var att utbildningen såg klurig och svår ut. Att personen på bilden 

ser koncentrerad ut, väldigt insatt i ett problem som han löser samt att han inte ser så 

glad ut. Deltagare K trodde att det kanske är killar som läser på programmet för att det 

var en bild på en kille. Och deltagare J fick känslan att programmet är mer dominerat av 

killar, varav de övriga i fokusgruppen (nr. 5) instämde. 

”Det känns som det är mer dominerat av killar” (Deltagare J). 
”Det är ju inte så att man känner – Ja! Jättekul!” (Deltagare U). 

”Nä han ser inte glad ut. Man blir inte jättelockad tycker jag. Den tilltalar absolut inte 

mig” (Deltagare V). 

I samtliga killfokusgrupper gjordes kopplingar till elektronik och datavetenskap utifrån 

bilden från Y-programmet. Deltagarna menade på att personen på bilden såg mycket 

koncentrerad ut och att det verkade vara mycket tankeverksamhet och en plats för 

personer som gillar att tänka. 

”Han är intresserad av sitt område” (Deltagare P). 
”Han ser fokuserad ut” (Deltagare O). 

”Att döma av bilden så verkar den ju rikta sig till killar” (Deltagare F). 

 

Deltagarna tänkte sig att personer som läser en sådan utbildning är mycket ambitiösa och 

även siktar på att göra karriär. 
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Figur 8. MED-programmets programbild (källa: LiU 2014a). 

Andra bilden (se figur 8) som presenterades var från MED-programmet och gavs med 

samma fråga, hur deltagarna uppfattar utbildningen utifrån den presenterade bilden. Här 

var de första spontana reaktionerna i tjejgrupperna att det handlade om psykologi, något 

med kroppen, läkarprogrammet eller hur människor fungerar. Överlag uttrycktes tidigt i 

samtliga tjejgrupperna att utbildningen var tilltalande och såg intressant ut, mer intressant 

samt bättre och tydligare än den förra bilden som presenterades. 

”Psykologi tycker jag” (Deltagare A). 
”Det här kan ju vara någonting med kroppen” (Deltagare K). 

”Det här känns som en läkargrej” (Deltagare V). 
”Det ser intressant ut. Det ser mer intressant ut tycker jag” (Deltagare D). 

Samtliga tjejgrupper nämnde att personerna på bilden ser glada ut och att de personer 

som går på utbildningen är liknande personer som dem; att utbildningen skulle passa 

dem då det är tjejer på bilden. Fokusgrupp 1 och 5 nämnde att färgerna var mer tilltalade 

på den här bilden. Fokusgrupp 3 lyfte även att den här utbildningen nog har fler tjejer än 

killar eller att utbildningen försöker rikta sig till tjejer. Eventuellt är det fler tjejer som 

väljer den här utbildningen då det är tjejer på bilden. 

”Kanske lite personer som oss” (Deltagare M). 
”Det ser roligare ut” (Deltagare L). 

”Det ser ut som att de sitter och pluggar och har kul ändå” (Deltagare V). 

”Den tilltalar ju för att dem ser glada ut” (Deltagare R). 
”... jag tycker också att eftersom det är två tjejer här kanske det är mer tjejer som väljer 

den här utbildningen” (Deltagare K). 

”Jag tror att det är fler tjejer. Fast det kan ju vara så att det försöker inrikta sig mot tjejer” 

(Deltagare M). 

Fokusgrupp 3 och 5 poängterade även att de tyckte bilden såg konstig ut med hjärnan 

som finns på den högra sidan. Att den såg inklistrad och inte så snyggt ut. 
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”Lite konstig bild dock” (Deltagare J). 
”Lite konstigt med den där hjärnan” (Deltagare R). 

Samtliga killgrupper gjorde en initial koppling till läkare eller medicin, med en teori om 

att denna utbildning innehåller mer biologi och kemi medan den tidigare innehöll mer 

fysik. Vidare drogs liknande kopplingar som i fallet med den första bilden, att deltagarna 

beskriver att personerna på den här bilden ser ut att vara djupt koncentrerade. Dock 

påstår samtliga killfokusgrupper att dessa personer ser gladare, lugnare och mer 

trivsamma ut i sin koncentration. 

”Ja, den känns ju ganska lik den förra. Men lite mer lättsamma” (Deltagare Y). 
”Det ser ut som att de pluggar, men det är lite kul alltså” (Deltagare I). 

Programmens ingresstexter 
För att leda utvecklingen i teknikens framkant och kunna ta hand om det som 

är riktigt svårt, krävs avancerad kunskap. Vågar du anta utmaningen? I så fall, 

välkommen till en av de mest krävande civilingenjörsutbildningarna. 

 Figur 9. Y-programmets ingresstext (källa: LiU 2014b). 
 

Ingresstexten från Y-programmet (se figur 9) presenterades med samma fråga; hur 

deltagarna uppfattar utbildningen. De första reaktionerna var att deltagarna i fokusgrupp 

3 och 5 började skratta och fnysa. Detta följdes sedan av negativa kommentarer så som 

att de avskräcktes och att utbildningen upplevdes som läskig vilket även framkom i 

fokusgrupp 1. Det var ingen av deltagarna som tilltalades av texten, utan den uppfattades 

som negativ och väldigt svår. 

”Ja - mest krävande – man ba shit!” (Deltagare D). 

”Jobbig, och inte så jättekul” (Deltagare T). 

”Det här känns mera så här – Det här är omöjligt. Hur vågar du?” (Deltagare A). 

”Nä, den här var läskig” (Deltagare J). 

”Ja, det känns väldigt svårt. Det känns inte så här – Ja det här vill jag göra! Å, lätt!” 

(Deltagare C). 

Reflekterande tankar över texten och förslag på ändringar diskuterades i samtliga 

tjejfokusgrupper då formuleringarna ”Vågar du anta utmaningen?” och ”... välkommen 

till en av de mest krävande...” som återfinns i ingressen upplevdes negativt. Några 

upplevde att texten lät ganska spännande i början men avslutningen fick dem att ändra 

inställning. Att nämna något som är kul eller intressant med utbildningen hade deltagarna 
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velat se. Deltagare E lyfte även att texten överlag kändes abstrakt och säger inte så 

mycket om vad som görs på utbildningen. Hon trodde att texten kanske hade varit mer 

tilltalade om det hade stått mer om vad utbildningen innehåller eller om jobb i framtiden. 

”De kan ju nämna något som är kul med utbildningen” (Deltagare C). 

”Det kanske hade varit bättre att framhäva att den är intressant, istället för att den är 

krävande” (Deltagare R). 

”Det låter väl ganska intressant på ett sätt, men det är det som kommer efteråt – Det 

krävs avancerad kunskap. Asså egentligen kräver väl allt avancerad kunskap, men just när de 

skriver ut det så där låter det mycket värre” (Deltagare M). 

Fokusgrupp 1 och 3 diskuterade även personlighetsdrag eller kriterier som personer som 

söker sig till utbildningen har, så som att; vilja att verkligen utmana sig själv, högt 

självförtroende, tävlingsinriktad, sugen på att plugga och förmodligen har bättre betyg 

eller högre ambitioner. Deltagarna kände även att de till viss del måste utvärdera sig 

själva för att se om de skulle klara av utbildningen eller inte. Samtliga deltagare i 

fokusgrupp 3 kände utifrån texten att de tvekade på sin egen förmåga och kände att de 

själva inte skulle klara av utbildningen. 

”Dem som verkligen vill utmana sig, dem kan man ju tänkta sig att – Det här vill jag köra 

på” (Deltagare L). 

”Ja, klarar man verkligen av det här?” (Deltagare K). 

”Den är ju inte tilltalande för skoltrötta” (Deltagare E). 

Den spontana reaktionen på ingresstexten från samtliga killfokusgrupper var att de 

avskräcktes och kände en olust att läsa utbildningen eftersom att den upplevdes för svår. 

De flesta negativa kommentarerna behandlar främst de ganska starka adjektiven som 

betonar utbildningens svårighetsgrad och synen på utbildningen som en riktig utmaning. 

”Den där skulle jag akta mig för. Men det är ju liksom sista meningen som förstör allting. 

Det är liksom ”Vågar du anta utmaningen?”, ja! Och sen bara ”välkommen till den mest 

krävande civilingenjörsutbildningen”, man bara nej” (Deltagare H). 

”Alltså man blir ju fan rädd för den där” (Deltagare N). 

Killdeltagarna tolkade vidare den beskrivningen av utbildningen som ett knep från 

marknadsförarnas sida att endast locka till sig studenter som är mycket ambitiösa. Detta 

var de lite negativt inställda till eftersom att de ansåg att utbildningen tappar många 

potentiella studenter som skulle kunna söka utbildningen. 

”Krävande blir ju, alltså det klingar negativt. Fast man kanske inte vill ha så mycket slöa 

folk där, det kanske är det som är tanken” (Deltagare F). 
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”De tar ju verkligen upp att det krävs avancerade kunskaper och att det är krävande. Så 

de visar verkligen att de har höga krav” (Deltagare Å). 

 

Medicinsk teknik utvecklas extremt fort och behovet av civilingenjörer som 

kan kombinera teknik med kroppens funktioner är stort. Den här utbildningen 

är din nyckel till en mycket spännande framtid. 

Figur 10. MED-programmets ingress (källa: LiU 2014a). 
 

Ingresstexten från MED-programmet (se figur 10) presenterades även med frågan om 

hur de uppfattar utbildningen. Tjejgruppdeltagarnas första respons var att den lät 

intressant och spännande. Det upplevde texten som informativ, bra och enkel att förstå. 

Alla 14 tjejer uppfattade texten som positiv och tilltalande. Att texten även belyser 

arbetsmarknaden, att det finns ett behov, uppfattade alla grupper som positivt. 

”Det lät spännande tycker jag” (Deltagare J). 

”...Att man kunde kombinera teknik och kroppens funktioner, det tror jag kan locka 

personer som är intresserade av både och. Så det tyckte jag var bra” (Deltagare R). 

”Jag tycker också den var enkel och bra. Den tar upp arbetsmarknaden, att det finns ett 

behov” (Deltagare S). 

Samtliga tjejfokusgrupper reagerade på formuleringen ”kombinera teknik med kroppens 

funktioner” och uttryckte att det låter lockande, intressant och jättepositivt. Klyschigt, 

överdrivet och töntigt tyckte fokusgrupperna 1 och 5 angående textens sista mening som 

avrundas med formuleringen ”... nyckel till en mycket spännande framtid”. Den tredje 

fokusgruppen uppfattade dock det som positivt och kopplade den formuleringen till 

arbetsmarknaden och jobb i framtiden. 

”Asså det där med nyckeln till en spännande framtid låter ju väldigt bra. Det låter ju som 

att: Då så, då har jag en bra framtid liksom” (Deltagare K). 

”Jag tycker sista meningen är lite töntig. Tycker det känns lite överdrivet kanske” 

(Deltagare T). 

Många av killgruppdeltagarna menar att det i texten uttryckta behovet för denna typ av 

civilingenjörer uppfattas som något positivt, då ingen av dem vill bli arbetslösa efter sin 

utbildning. Dock påpekades det att sådan information kanske inte riktigt hör hemma i 

marknadsföringen för utbildningen. 

”Ja, för man kanske inte vill plugga i 5-6år och sedan inte få ett jobb… men det behöver 

inte stå i reklamen huruvida det finns ett behov eller inte” (Deltagare O). 
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Flertalet kommentarer sades även i killgrupperna om den del i ingressen som tar upp att 

utbildningen leder till ”en mycket spännande framtid”. Deltagarna menade att detta var 

ett relativt tomt uttryck som dessutom kan skilja enormt mycket beroende på den individ 

som tillfrågas. De menade också att det kändes klichéartat att använda sådana uttryck i en 

modern reklamtext. Den del av texten som de flesta deltagarna istället fann lockande var 

”att kombinera teknik med kroppens funktioner”. 

”Det var den första meningen som jag tog till mig. Det andra, det sa inte lika mycket. 

Men att ”kombinera teknik med kroppens funktioner”, det var coolt” (Deltagare G). 

Vid valet av vilken text deltagarna föredrog valde samtliga tjejer ingresstexten för MED-

programmet. Majoriteten av de manliga deltagarna valde Y-programmet, trots att de 

ogillade dess formulering. Grunden till detta var att de sa sig föredra fysik och matematik 

före medicinsk teknik. 

”Alltså om man utgår från hur den är skriven så skulle jag nog ta A [figur 9], men 

eftersom att jag är mer intresserad av teknik än medicin så skulle jag nog gå på B [figur 

10]” (Deltagare Y). 

”Jag skulle välja A [figur 9] för jag tycker faktiskt att B [figur 10] är mer avskräckande än 

lockande” (Deltagare N). 

Programtitel 

Samtliga första reaktioner på titel teknisk fysik och elektroteknik var skratt, fniss och nej från 

tjejgrupperna. Det var endast deltagare K som tyckte att titeln lät ganska spännande, men 

de flest reaktioner till ordet fysik från de övriga deltagarna var att de inte tyckte ämnet 

var intressant eller tilltalande. Några deltagare refererade till vad de hört ryktesvägen om 

programmet teknisk fysik, andra deltagare refererade till fysiken de läser nu under 

gymnasiet och att de tycker att den är svår och därför inte intresserade av att läsa mer. 

”Ja asså, man har ju hört talas om teknisk fysik. Man får lite rysningar” (Deltagare D). 

”Teknisk fysik och elektro...a...nej” (Deltagare L). 

”... Jag tycker inte om fysik så mycket, och jag vill inte läsa mer inom fysiken. Så det är 

väl just precis på ordet fysik som jag känner att; Nej” (Deltagare U). 

Tjejdeltagarna tyckte titeln var bra om man är intresserad av fysik. Att den är tydlig och 

bra och att det framgår vad man kommer att läsa på utbildningen, det blir inga 

överraskningar. 

De flesta killgrupper hade redan en förutfattad mening om vad utbildningen 

teknisk fysik innebär och därför diskuterades mycket av deras redan befintliga åsikt om 
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utbildningen. I samtliga killgrupper innebar detta att en student vid programmet räknar 

mycket matematik, pluggar mycket samt att utbildningen är allmänt tung. Det nämndes 

också att de inte tänker sig att det är många kvinnliga studerande vid sådana utbildningar. 

”Där är det mycket matte” (Deltagare H). 

”… Det låter liksom tungt sådär. Bara själva titeln, man tänker på vad det innebär och 

vad är det ens? Det låter bara jättesvårt” (Deltagare I). 

”… det är inte mycket tjejer där alltså” (Deltagare H). 

”… Teknisk fysik är den utbildningen som innebär mest plugg. Alltså mer än alla andra” 

(Deltagare X). 

Vidare diskuterades också den andra delen i titeln som tar upp elektroteknik. Detta var 

de ej vana med från andra liknande utbildningar från andra lärosäten och därför 

diskuterade de mest om att det förmodligen är mer ellära. 

”Jag tänker på mycket teori. Teknisk fysik är ju lite sådär, jag har hört att det är mycket 

teori och sen så är det väl elektroteknik i tillägg” (Deltagare P). 

”Elektroteknik, det innebär väl att man arbetar med kretsar och sånt där. Det är i alla fall 

vad jag gissar på utifrån titeln. Teknisk fysik, det vet man ju ungefär vad det är. Det är 

liksom den mest ”fysikinriktade” civilingenjörsutbildningen”(Deltagare Z). 

Samtliga tjejfokusgrupper tyckte att titeln medicinsk teknik var intressant och tilltalande då 

grupperna uppfattade utbildningen att ha lite av varje, både medicin och teknik. Dock 

tyckte de även att titeln är lite otydlig och behöver en förklaring då utbildningen kan vara 

svår att förstå vad den faktiskt innehåller då det känns som en ganska brett program. 

Överlag var de mer positivt inställda till ordet ”medicinsk” än ordet ”teknik” i titeln. 

”Jag tycker den är tilltalande. Den har ju lite av varje” (Deltagare V). 

”Medicinsk låter intressant, men teknik låter inte så intressant” (Deltagare L). 

”Men den här kräver nog en förklaring. Det känns ganska brett” (Deltagare E). 

I fokusgrupperna med killar handlade de flesta resonemang om att MED-programmet är 

en utbildning som kombinerar mycket biologi med fysik för att kunna bygga maskiner 

och annan teknik som används inom sjukvården. 

”Ja, jag tänker på protonbehandling av cancer och mycket sån teknik. Magnetröntgen 

och sånt. Mycket fysik” (Deltagare Å). 

”Jag tror mer på tekniska saker. Inte massa provrör och grejer utan mer att du kanske 

arbetar för att ta fram maskiner inom sjukvården liksom, för att utveckla ja säg röntgen 

eller nått sånt…” (Deltagare H). 
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Vidare fanns en kriticism mot området där många av killdeltagarna ansåg att det låter kul 

och intressant i teorin att få bygga maskiner och indirekt rädda liv, men att det nog inte 

är så i praktiken. 

”… det känns som att det inte riktigt är det som man tror att det är. Man tror att det skall 

vara mycket att man skall bygga mycket häftiga saker i kroppen liksom” (Deltagare F). 

Cirkeldiagram med ämnesfördelning 

När cirkeldiagrammen presenterades framkom det att ingen av deltagarna i 

tjejfokusgrupperna hade en negativ inställning till matematik. Det var fler som nämnde 

att de gillar matematik och föredrog det framför fysik, elektroteknik och programmering. 

Dock föredrog 12 stycken av tjejdeltagarna MED-programmet då det ger mer variation. 

Vissa deltagare valde enbart cirkeldiagrammet för MED-programmet pga. medicinsk 

teknikkurserna då de upplevdes som mest intressanta. Några reflektioner gjordes efter en 

stund över det faktum att det inte är så mycket som skiljer programmen åt gällande 

mängden kurser inom programmering, fysik och elektroteknik. Deltagare U och V 

upplevde att andelen medicinsk teknik var ganska liten och blev förvånade över det 

faktumet. 

”Jag tycker om matte men inte så mycket fysik” (Deltagare C). 

”Ja, B [medicinsk teknik] låter bättre för det är mindre matte, mindre programmering och 

mer medicinsk teknik vilket gränsat till, eller det blir väl lite biologi och det är intressant 

tycker jag” (Deltagare L). 

Vid den första anblicken av diagrammen såg inte deltagarna i killgrupperna riktigt vilket 

diagram som hör till vilken utbildning och det fälldes vissa kommentarer om den 

oväntade likheten mellan dem. 

”Undrar vilken som är vilken. Haha” (Deltagare H). 

”… de har ju en del saker gemensamt: matte, fysik, elektroteknik och programmering. 

Det är bara det att den ena har medicinsk teknik inlagd” (Deltagare O). 

Efter ett litet tag kunde de flesta deltagare dock konstaterade att det främst är 

matematiken som skiljer de bägge utbildningarna åt, där många tyckte att detta verkar 

vara läskigt och andra menar att det verkar lockande. 

”Det är mycket mer matte i A[teknisk fysik], eller mycket, men det är ganska mycket mer 

i A [teknisk fysik]” (Deltagare N). 

”Ja, egentligen så är det ju bara så att istället för matten så har du medicinsk teknik på 

den andra. Ja, lite mer programmering och så” (Deltagare Z). 
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Även ifall kursfördelningen är relativt lika uttalar sig ändå en av killdeltagarna att han tror 

att kurserna på teknisk fysik kanske läses snabbare eller att de tar upp mer avancerade 

aspekter, men då får moderatorn förklara att många av kurserna läser utbildningarna 

ihop. 

Programhemsidorna 

 
Figur 11. Y-programmets programbild (källa: LiU 2014b). 

När en del av programhemsidan för Y-programmet presenterades i sin helhet (se figur 11) 

med programtitel, bild och ingresstext var intrycket generellt att utbildningen uppfattades 

som avancerad och svår. I en tjejgrupp nämndes att cirkeldiagrammet bidrog till att de hellre 

skulle välja att läsa Y-programmet än om de endast hade läst ingresstexten om programmet. 

Några tjejdeltagare tyckte att Y-programmets bild bra ihop med utbildningen, men att den 

inte ser intressant ut för dem. Fokusgrupp 3 gillade bilden, medan fokusgrupp 5 uppfattade 

den som rörig. Några deltagare upplevde även att hemsidan blev lite för mycket och 

upplevdes som tung och nästan mer negativ. Att titeln, bilden och ingressen tillsammans blev 

en ganska jobbig och mastig hemsida. 

”När jag ser den där bilden skulle jag nog läsa texten som står under för; Åh, den här sidan 

ser spännande ut! Men sen när jag läser texten [ingressen] skulle jag nog bli lite skrämd” 

(Deltagare K). 

”Förklarar nog varför killen på bilden ser ganska sur ut. Eftersom att det var den mest 

krävande utbildningen. Han ser inte jätteglad ut. Nu hänger text och bilden ihop” 

(Deltagare U). 
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Figur 12. MED-programmets hemsida (källa: LiU 2014a). 

MED-programmets hemsida (se figur 12) upplevde tjejfokusgrupperna som mer 

intresseväckande. Faktorer som grupperna nämnde kanske ha med saken att göra är att 

det är två tjejer på bilden, jämfört med en kille på det andra programmet. Hemsidan 

upplevdes även som ljusare med gladare bild och lättare text. En deltagare tyckte även att 

själva utbildningen ser lättare ut, vilket en deltagare kommenterade var det som 

upplevdes tilltalade. 

”... Men den ser ju liksom ljusare ut, bilden är gladare och texten är lättare. Så jag tycker 

man blir mer intresserad av den här sidan än den förra” (Deltagare L).  

När deltagarna i killgrupperna fick se utbildningarnas hemsidor i sin helhet så var 

åsikterna ganska delade, men de flesta föredrog intrycket de fick av medicinsk teknik, 

eftersom att den såg roligare ut samt att designen av sidan var lite mer tydlig. 

”Jag tycker också att den [medicinsk teknik] ser roligare ut” (Deltagare O). 

”Den medicinsk teknik är mer ’clean’ och den andra mer grötig” (Deltagare F). 

”Ja, det håller jag med om. Den [teknisk fysik] är mer otydlig. Sen är det en blomma där, 

eller är det ett vindkraftverk? Kanske en blandning. De har blandat för mycket riktiga 

foton med uppritade saker. För om du kollar på nästa [medicinsk teknik] så är det lite 

mer uppdelat” (Deltagare H). 

Dock fanns det några av de manliga deltagarna som ansåg att själva designen på Y-

programmets hemsida var bättre utifrån avseendet bild och titel, men att formuleringen 

av texten förstörde intresset av att söka utbildningen. 

”Jag tycker att bilden och titeln verkar vara roligare på teknisk fysik, men inte att texten 

verkar vara det” (Deltagare N). 
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Viktigt vid utbildningssökande 
Som en avslutande diskussion i fokusgrupperna ställdes frågan vad som upplevs vara 

viktigt vid sökande av utbildning. En faktor som deltagarna tog upp var 

arbetsmarknaden, att det är viktigt att utbildningen innehåller intressanta ämnen samt 

leder till ett bra jobb i framtiden. Många deltagare lyfte även den mängd utbildningar som 

finns idag, och all information som i sin tur behöver bearbetas. De upplevde det som 

svårt att hitta rätt utbildning då det finns många att välja på. Om en titel låter tråkig eller 

ointressant sållas de bort, och de höll alla med om att första anblicken är ganska viktig 

för utforskandet av mer information. 

 Under den sista punkten i fokusgruppintervjuerna öppnades det upp för övriga 

frågor och funderingar, och där var det endast fokusgrupp 5 som diskuterade vidare. De 

upplevde det lite som att tjejer var målgruppen för MED-programmet och killar för Y-

programmet. Dels för att bilderna porträtterade dessa kön, men även för att Y-

programmet upplevdes som tävlingsinriktat. De tyckte också att det var lite konstigt att 

det just var en kille på bilden för Y-programmet då de upplevde att det borde vara en 

brist på tjejer på utbildningar med mycket fysik. Att tjejer kanske blir mer avskräckta och 

att programmet, genom dess programbild, indirekt ”ger” det ämnet till killar. 

  

Tabell 3 – Sammanställning av fokusgruppernas val av marknadsföringsmaterial. 

Fråga Alt. 
Lundellska skolan Rosendals gym. gr.1 Rosendals gym. gr.2 

Tjej Kille Tjej Kille Tjej Kille 

Vilken bild väljer 
du? 

Y 1 1 1 2    0 5 

MED 4 3 3 2 5 0 

Vilken text väljer 
du? 

Y 0 0 0 1 0 3 

MED 5 4 4 3 5 2 

Vilken titel väljer 
du? 

Y 1 0 1 3 0 5 

MED 4 4 3 1 5 0 

Vilket 
cirkeldiagram 

väljer du? 

Y 1 3 1 1 0 5 

MED 4 1 3 3 5 0 
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Analys 

I analysen nedan redogörs framtagningen av MED- och Y-programmens bild och 

ingresstext som används på programhemsidorna. Detta görs med utgångspunkt från 

Kotler och Fox (1995) begrepp; byggande av varumärke och kärnerbjudande. Huruvida 

ett genusperspektiv fanns med i processen belyses även. Sedan analyseras resultaten från 

fokusgruppsintervjuerna om vad som tilltalar/inte tilltalar potentiella studenter med 

avseende på MED- och Y-programmens befintliga marknadsföring.  

Framtagningen av marknadsföringsmaterial  

Kotler och Fox (1995) lyfter fram faktorer vid byggande av varumärke som kan 

förtydliga en utbildningsinriktning och lyfta fram dess innehåll. MED- och Y-

programmets programbild och ingresstext är exempel på sådana faktorer. Vid arbetet att 

ta fram bild och ingresstext till programmen har många parter varit inblandade. Personer 

på olika avdelningar vid LiU har varit delaktiga, likväl som personer från anlitade företag. 

Framtagningen av programbilderna gjordes utifrån de krav som LiU satte. Bland dessa 

var genusperspektiv inte ett krav.  

En marknadsanalys genomfördes för att ta reda på vad som lockar potentiella 

studenter med förhoppning att en bättre anpassad marknadsföring skulle leda till ökat 

ansökningsantal. Marknadsanalyser är något som Gibbs och Knapp (2002) menar är 

viktigt vid byggande av varumärke för att förstå vad marknaden vill ha. Detta verkar LiU 

arbeta med och vara medvetna om då de undersökt och besitter kunskap om vad 

potentiella studenter tilltalas av. Dock verkar detta inte ha implementerats och anammats 

i lika full utsträckning då endast två av de förslag på ändringar som marknadsanalysen 

resulterade i har verkställts.  Ingresser som ändrades och vässades till var ett av förslagen.  

Alla personer som varit delaktiga i framtagningen av bild och ingress uppger att 

det funnits ett genusperspektiv i arbetet. De material som företaget Identx var med och 

arbetade fram, som låg till grunden för ingresserna, hade som mål att locka båda killar 

och tjejer till fortsatt läsning. Beslut som sedan tagits av personer vid olika berörda 

avdelningar på LiU gällande ingresserna och bilderna uppges också haft ett 

genusperspektiv. En avvägning finns mellan att locka både tjejer och killar till 

utbildningarna och att marknadsföra programmen som de faktiskt är, då LiU inte vill 

porträttera programmen på ett missvisande sätt. Även detta är något som Gibbs och 

Knapp (2002) belyser, att det är viktigt att marknadsföringen inte bygger på vad en 

utbildningsnämnd vill att en utbildning ska vara, utan bygger på vad den faktiskt är.  
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I handlingsplanen som strategigruppen för lika villkor vid LiU ger ut varje år 

finns bland annat jämställdhetsmål angivna. Exempelvis har de angivna mål vid 

rekrytering av lärare, men det finns dock inga angivna för rekrytering av studenter. 

Strategigruppen arbetar mycket med information och med att sprida kunskap på 

universitetet om bland annat dessa typer av frågor. Jämn könsfördelning på 

utbildningarna förekommer dock som ett mål på lokal nivå vid den Tekniska fakulteten. 

Men hur marknadsförings- och rekryteringsarbetet skall gå till för att nå målet är ännu 

inte fastställt. Med dagens marknadsföring försöker MED- och Y-programmet, enligt 

egen utsago, tilltala både killar och tjejer. Med avsikt att öka andel tjejer på tekniska 

utbildningar kan ett strukturellt förhållningssätt tas. Detta innefattar ändringar eller 

modifieringar gällande exempelvis undervisningen så att utbildningen tilltala fler. Vid 

framställningen av MED- och Y-programmens marknadsföringsmaterial antyds en 

frånvaro av strukturellt förhållningssätt. Det framkommer att det finns en medvetenhet 

att omarbetning av kurser och ändring av innehåll kan leda till att fler tilltalas, men att 

sådant arbete är omfattande, kostsamt och tidskrävande att genomföra. Att ändra 

programbild eller ingresstext till utbildningarna så att budskapen tilltalar både killar och 

tjejer är lättare. Dock ligger det omfattande arbetet på respektive programnämnd gällande 

detta, och det är även dem som tar beslut om genomförande av ändring.  

Kärnerbjudandet som Kotler och Fox (1995) presenterar är det som MED- och 

Y- programmet faktiskt erbjuder till potentiella studenter, nämligen kunskaper inom olika 

ämnesområden som visas i programmens kursplaner. Programmen har olika inriktningar 

från start och kan sedan efter studenters eget intresse anpassas med masterprofilen de 

sista två åren på utbildningen. Men programmen har stora likheter, vilket förefaller 

utifrån de obligatoriska kurser som ges de tre första åren. Mängden högskolepoäng som 

läses inom elektroteknik, fysik och programmering skiljer sig inte i någon betydande 

mängd mellan programmen. Det som skiljer programmen åt är att MED-programmet 

läser kurser inom medicinsk teknik samt att Y-programmet läser mer kurser inom 

matematik. Detta är något som inte framkommer så tydligt i marknadsföringen av 

programmen. Titlarna på programmen framför delvis vilka ämnesområden som studeras. 

Utifrån MED-programmets titel (Civilingenjör i medicinsk teknik) och Y-programmets 

titel (Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik) är det svårt se de likheter som finns 

mellan programmen.  
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Fokusgruppernas upplevelse 
Könskodning av vissa ämnen var något som visade sig i fokusgrupperna, då de kvinnliga 

deltagarna tenderade att ogilla ämnet fysik medan vissa av de manliga deltagarna föredrog 

fysik före till exempel medicinsk teknik. Tidigare genusforskning som bedrivits inom 

området teknik och naturvetenskap har visat att kvinnor har svårigheter då de upplever 

att fysiken saknar tydlig relevans och nytta för dem. Detta var något som även framkom i 

fokusgruppsintervjuerna, och där bland gällande Y-programmets ingresstext. 

Tjejdeltagarna tyckte informationen var bristfällig då det inte klargörs vad utbildningen 

innehåller eller vad den leder till. Att dessa faktorer är viktiga att lyfta fram i ingressen 

framkom även i undersökningen som Identx genomförde i deras projekt som följde 

tesen ”kul och krävande”. För att tilltala både tjejer och killar bör texten hållas kort och 

bland annat framföra vad utbildningen leder till. Dock finns det inga svarstendenser från 

fokusgrupperna som tyder på att utbildningen uppfattas som kul. Att den uppfattas som 

krävande, svår och ej tilltalande framkom däremot i samtliga tjejfokusgrupper. Det skall 

också tilläggas att flertalet av de manliga deltagarna, som uppskattar både fysik och 

elektroteknik, fann ordvalen och upplägget skrämmande i ingressen. Några av 

killdeltagarna framförde att de kunde tänka sig att läsa utbildningen ändå. Detta för att de 

är intresserade av området och således förbiser den icke tilltalande ingressen.  

Tidigare forskning visar att fysik anses som manligt, vilket kanske ligget till 

grunden till att killdeltagarna kände större dragningskraft till utbildningen. MED-

programmet blir med avseende på ingresserna något utav en motsats till Y-programmet, 

då de både visar upp mer av de “mjuka vetenskaperna”. Samtidigt visar ingressen rent 

praktiskt på vad en student kan tänkas arbeta med i framtiden samt att det finns ett 

behov på arbetsmarknaden, vilket uppskattades av samtliga deltagare. Att det ”mjuka 

vetenskaperna” främst föredrogs av kvinnor var något som märktes i fokusgrupperna, 

vilket också är känt från tidigare forskning.  

Redan vid presentationen av bilderna kopplades Y-programmet till sina 

huvudområden, fysik, matematik och elektroteknik i både de manliga och kvinnliga 

fokusgrupperna. Att bilden speglar innehållet får anses vara mycket positivt och att 

bilden delvis uppfyller de mål som bör innehas enligt Kotler och Fox (1995) teori vid 

byggande av varumärke. Kommentarerna i tjejgrupperna var dock negativa, då bilden 

porträtterar en kille som är fokuserad och ser sammanbiten ut vilket ej lockade till sig 

kvinnliga intressenter. Deltagarna påpekade själva att det förmodligen inte var mycket 

kvinnor på utbildningen, vilket även förstärktes med att det endast är en man 
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porträtterad på bilden. En övervägande andel av deltagarna fann MED-programmets bild 

trevligare och mer tilltalande. De kvinnliga deltagarna identifierade sig med utbildningens 

nuvarande studenter och kunde tänka sig gå programmet. De trodde också att 

utbildningen hade bättre könsfördelning och eventuellt riktar sig mot tjejer, vilket 

förklarades av att bilden porträtteras med två kvinnor. Det drogs även en slutsats att 

utbildningen upplevdes som roligare då personerna som porträtteras på bilden ler. 

Utifrån diskussionerna i fokusgrupperna kan ett genusperspektiv i 

marknadsföringen av programmen inte urskiljas, med målet att tilltala både tjejer och 

killar. Deltagarna upplevde att könet på personen som porträtteras på programbilden 

eventuellt också var målgruppen för utbildningen. Associationer gjordes även till 

läkarprogrammet eller andra vårdrelaterade utbildningar utifrån MED-programmets bild. 

Vid byggande av varumärke tar Gibbs och Knapp (2002) upp att det i marknadsföringen 

är viktigt att spegla utbildningen som den faktiskt är. När det gäller programbilderna kan 

det diskuteras om programmen verkligen speglas så som de faktiskt är, då det finns 

kvinnliga studenter på Y-programmet och manliga studenter på MED-programmet. Att 

också tillägga valdes MED-programmets bild redan innan utbildningen startat, och att då 

porträttera utbildningen som den faktiskt är kan inte varit möjligt då det inte fanns några 

studenter att porträttera. 

Både tjej- och killgrupperna var bekanta med Y-programmet och dess 

utbildningstitel sedan tidigare och påpekade att det inte har så många kvinnliga studenter 

på programmet. Att utbildningen är gammal och vanligt förekommande vid många 

universitet gör att deltagarna har hört talas om den, och vid presentationen av titeln hade 

de redan en förutfattad mening. Vidare så verkar programmet i mycket stor grad vara 

förknippad med vad som anses vara svår fysik och matematik. MED-programmets titel 

mottogs väl bland deltagarna. Flera av de kvinnliga deltagarna påpekade att själva 

teknikdelen i titeln lät mindre lockande än delen medicinsk. Detta stämmer väl med 

tidigare forskning som visar att en möjlig anledning till varför tjejer inte lockas till 

teknikområdet är för att det associeras med maskiner och brist på människointresse. 

Diskussionen angående cirkeldiagrammen behandlade till stor del likheten mellan 

utbildningarna, då det konstaterades att det främst var ämnena matematik och medicinsk 

teknik som skiljde utbildningarna åt. Dessa ämnen hade varken de manliga eller kvinnliga 

deltagarna några större problem med, även ifall flertalet av de manliga föredrog 

matematiska kurser före kurser som rör biologi och kemi.  
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De ämnen som tjejdeltagarna främst upplevde som icke tilltalande, fysik och 

elektroteknik, finns på bägge utbildningarna men är mer framträdande i 

marknadsföringen av Y-programmet. Vid sökande efter en utbildning framförs det i 

fokusgrupperna att program fort sållas bort om de inte upplevs som tilltalande och ett 

intresse fångas, vilket även Identx belyste från deras genomförda fokusgrupper. Y-

programmets framtoning upplev idag inte som tilltalade, inte av killdeltagarna men 

framför allt inte av tjejdeltagarna. Att Y-programmet framställs som svårt och avancerat i 

ingressen påpekades av en tjejdeltagare lite frågande med kommentaren att många 

områden kräver avancerad kunskap. Detta är i linje med vad Berner (2004) tar upp om 

fysikens kulturella framtoning, att fysiken framställs som svårare än andra fält vilket 

kanske inte helt stämmer överens med verkligheten. Detta kan således kopplas till 

byggande av varumärke av Gibbs och Knapp (2002); om marknadsföringen verkligen 

speglar utbildningen som den är, eller om den speglar vad fakulteten vill att den skall 

vara.  

Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka huruvida ett genusperspektiv fanns vid 

framställningen av marknadsföringsmaterial till civilingenjörsprogrammen medicinsk 

teknik samt teknisk fysik och elektroteknik. Studien hade även som mål att undersöka 

hur tjejer och killar tilltalas av de nämnda utbildningarna. 

Samtliga parter som var involverade i framtagningsprocessen av material till 

marknadsföringen för de båda utbildningarna uppger att ett genusperspektiv fanns samt 

ett mål att tilltala både tjejer och killar.  Resultaten från fokusgrupperna signalerar dock 

inte att så är fallet för det båda utbildningarna. Att genomföra strukturella förändringar 

för att locka fler tjejer till tekniska utbildningar skulle vara fördelaktigt. En sådan vetskap 

finns vid LiU men har i dagsläget inte genomförts. 

Det som generellt visar sig tilltala tjejer och killar är att det framgår i 

marknadsföringen vad utbildningen innebär och vad den leder till. Att lyfta fram att det 

finns behov på arbetsmarknaden uppfattas också som positivt. Detta var något som både 

killar och tjejer upplevde med MED-programmets marknadsföring, men dock inte med 

Y-programmets.   

Att programbilden har en inverkan på hur utbildningen upplevs märkt tydligt då 

fokusgrupperna gjorde tydliga kopplingar till olika ämnesområden endast utifrån bilden. 
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Även utbildningens svårhetsgrad, eller hur rolig den är, kom till tals i fokusgrupperna. En 

person som ler tilltalade både tjejer och killar då det upplevdes som att studenterna kan 

plugga och ha roligt. Utbildningen uppfattades då även som lättare, vilket tilltalade vissa. 

Utbildningstitlarna upplevdes väldigt olika. Y-programmet hade många hört talas 

om ryktesvägen och hade en förutfattad mening om vad den innebar. Det var några killar 

och enstaka tjejer som tilltalades av titeln. MED-programmets titel var det fler som 

tilltalades av, men också saknade en bild om vad utbildningen innebar och kände att de 

behövde mer kunskap om utbildningens innehåll.  

Synen på utbildningen teknisk fysik som något svårt och diffust är djupt inpräntat 

inom teknikvärlden. Att den från start främst attraherat män kan komma från att 

utbildningen skapades i en tid då de kulturella normerna var annorlunda från idag och att 

marknadsföringen blev färgad av det genusperspektiv som rådde vid den perioden. 

Marknadsföringen av Y-programmet spinner vidare på den traditionella bilden som finns 

av utbildningen, och anses därför inte direkt sträva efter att ändra den kulturella 

framtoningen av programmet. Därmed kommer den ej heller att locka till sig en mer 

jämställd könsfördelning utan att en strukturell förändring sker. 
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Vidare forskning 
I en mer omfattande studie skulle det vara intressant att studera hur en utbildning med 

samma rykte och historik som teknisk fysik och elektroteknik kan marknadsföras för att 

bli mer populär bland kvinnor. Med en ökad frihet att förändra de strukturella faktorerna 

som utbildningen har skulle kurser kunna omformas och utlärningsmetod förändras. I 

tillägg skulle teknisk fysik och elektroteknik kunna lyftas fram som något kul, spännande 

och kreativt istället för något svårt och avancerat.  

Det skulle även vara intressant att i en mer omfattande studie undersöka bilderna 

som används i marknadsföringen för att se hur stor inverkan som könen av de som 

porträtteras har på de som söker sig till utbildningen. Att här byta ut de porträtterade 

kvinnorna mot män och männen mot kvinnor, men hålla de övriga aspekterna så som 

ansiktsuttryck och omgivning oförändrade, och med detta underlag göra nya 

fokusgruppsintervjuer. 

 Denna studie har förutsatt att Internet generellt sett är det vanligaste mediet med 

vilket ungdomar anskaffar sig information. Här kan dock kulturella och sociala aspekter 

ha en avgörande roll då människor i olika kretsar fortfarande kan välja att ta till sig 

informationen på andra sätt. Att studera vidare i ungdomars sökbeteende när det 

kommer till att hitta information om utbildningar är därmed innehåll som vore intressant 

att ta upp i en kommande studier.  
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Appendix A: Intervjufrågor - Gunnarsson  

Intervju 2014-04-10 

Grundläggande: 

• När började du jobba vid Linköping universitet? 

• Hur länge har du jobbat med Y- och MED-programmen?  

• Hur länge har du suttit som ordförande i programnämnden?  

• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som ordförande?  

Allmänt om Y & MED programmen: 

• När startades Y-programmet?  

• När grundades masterprofilen medicinsk teknik på Y-programmet? 

• Har ni det fulla ansvaret för kursupplägg och programplan för Y- och MED-

programmet? 

• Varför togs beslutet att göra MED-inriktningen till en fristående utbildning? 

• Hur har mottagningen av MED-programmet varit? (Uppskattat? Populärt? 

Eftertraktat? Ifrågasatt?) 

• Vad tror du att MED-programmet har för fördelar jämfört med Y-programmets 

masterprofil med medicinsk teknik och vice versa? 

I dagsläget har inga studenter tagit ut en examen från MED-programmet, så det går inte att studera 

vilka arbeten som studenterna fått efter utbildningen. Men om du får göra din tolkning; 

• Tror du det kommer vara någon skillnad för de studenter som gått Y-

programmets masterprofil medicinsk teknik och de studenter som läst MED-

programmet?  

Marknadsföring:  

Vi har varit i kontakt med kommunikations- och marknadsavdelningen vid LiU. De meddelade att en 

extern reklambyrå sköter designen av hemsidan, men att ni tar fram all fakta som används.  

• Hur arbetade ni vid framtagningen av fakta för respektive utbildning? 

• Har ni haft några synpunkter på marknadsföringen för de både utbildningarna? 

• Anser du att marknadsföringen väl speglar det faktiska innehåller i 

utbildningarna? 

• Vilka var med från reklambyrå i framtagningen av det nya 

informationsmaterialet?  

• Vilken information/text hade de på reklambyrån att utgå ifrån?  
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• Fanns det något genusperspektiv från er sida vid framtagandet av informationen 

till programhemsidan? 

 

Intervju 2014-05-06 

Angående outsourcing av material för marknadsföring:  

• Hur gick arbetet till med framställningen av informationsmaterialet när ni 

arbetade med Identx och Markus reklambyrå? 

• Anlitade ni först Identx som genomförde en marknadsanalys och “samlade in” 

åsikter och material för att sedan anlita Markus reklambyrå som framställde 

informationen och materialet på ett attraktivt sätt?  

• Varför ansåg ni att det fanns ett behov att ändra marknadsföringen av 

civilingenjörsutbildningarna?  

• Gjordes någon intern kontroll/utvärdering av materialet som de anlitade 

företagen kom fram till?  

Kurser och cirkeldiagrammen:  

• Med tanke på programtiteln, kan man säga att Y-programmet läser mer 

elektroteknik än övriga teknisk fysik-program i landet?  

• Hur har uppdelningen av kurserna gjorts?  

• Hur har de kurser fördelats som tillhör flera huvudområden? 

Övrigt: 

Läste i handlingsplan för lika villkor för Tekniska fakulteten (publicerad 2013-12-05) visionen “Alla 

ska känna sig välkomna”. I handlingsplanens beslut framkommer bland annat målet att uppnå en 

jämnare könsfördelning på utbildningarna. Detta skall utvärderas igen i slutet på juni 2014 och att de 

som är ansvariga för detta är fakultetsledningen.  

• Har du tagit del av den här informationen? 

• Är du delaktig i det här arbetet att uppnå en jämnare könsfördelning? 

• Vilka åtgärder tar ni i programnämnden gällande dessa frågor?  

Fakulteten lät genomföra en studie under 2013 rörande kvinnliga gymnasieelevers attityder och åsikter 

om fortsatta studier i teknik, naturvetenskap och matematik. Studien presenterades under en halvdag 

tillsammans med resultaten från de internationella studierna ROSE och IRIS. 

• Har du tagit del av resultatet i den här rapporten?  

• Vilka åtgärder kommer ni i programnämnden ta i frågan? 
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Appendix B: Intervjufrågor – Önstorp 
Intervju 2014-04-11 

Grundläggande: 

• Hur länge har du arbetat som studievägledare?  

o Hur länge för Y- och MED-programmet?  

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? (har läst på LiUs hemsida att elva olika 

områden står listade på dig som du studievägleder) 

• Var du med i utformningen av MED-programmet som under HT-2010 började 

ta in studenter?  

• Har du en bra kontakt med studenterna på Y- och MED-programmet?  

Om MED- och Y-programmet specifikt: 

I dagsläget har inga studenter tagit ut en examen från MED-programmet, så effekter på 

arbetsmarknaden kan ännu inte analyseras. Men om du får göra din tolkning och ge oss din bild;  

• Tror du det kommer vara någon skillnad för de studenter som läst Y-

programmet med masterprofil i medicinsk teknik, och de studenter som läst 

MED-programmet?  

o Hur kommer deras examensbevis skilja sig åt?  

• Vilken fördel tror du MED-programmet har jämfört med Y-programmet med 

masterprofil i medicinsk teknik och vice versa? 

• Har det funnits studenter som under dessa fyra år bytt mellan utbildningarna?  

o Vet du vad deras motiv har varit? 

• Har du statistik på hur många avhopp som skett på programmen? 

• Hur skulle du lyfta fram skillnaderna mellan utbildningarna Y- och MED-

programmet?  

Har vi uppfattat kurserna rätt om:  

• Frivilliga kurser (f) inte räknas in i examen?  

• Valbara kurser (v) kan bytas ut mot någon annan kurs?  

o Vilka andra kurser går det att välja mellan? (Finns någon lista?) 

• Kan MED studenter läsa den här kusen: TBMT24 - Intensivvård och 

terapeutiska system? 
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Likvärdiga kurser:  

Är dessa kurser likvärdiga:  

• TATA57: Transformteori vs. TATA77: Fourieranalys 

• TFYA70: Elektromagnetism, teori och tillämpning vs. TFYA13: 

Elektromagnetism 

• TFYA67: Modern fysik vs. TFYA73: Modern fysik I + TFYA74: Modern fysik II 

• TBME11: Anatomi och fysiologi vs. TBME04: Anatomi och fysiologi 

 

Intervju 2014-05-05 

Kurser och områden: 

• Läser något av programmen kurser i snabbare tempo? 

• Kan man säga att Y-programmet läser mer elektroteknik än övriga teknisk fysik-

program i landet? 

• Cirkeldiagrammet; vem har framställt det? 

• Hur har uppdelningen av kurserna gjorts? 

• Hur har framställningen och uppdelningen av de olika kurserna gjorts? 

Ämnesgrupper och huvudområde: 

• Vad är det för skillnad vid klassificering av kurser? 

Vissa kurser har Ämnesgrupp: 

- Övriga ämnen 

- Teknisk fysik och Medicinsk teknik (2 st ämnesgrupper) 

Vissa kurser har Huvudområde: 

- Medicinsk teknik 

- Elektroteknik 

• Vad räknas exempelvis detta som för kurs?:   

Material för medicinsk teknik (TFYA63) 

o Ämnesgrupp: Fysik 

o Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik, Medicinsk teknik. 
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Appendix C: Intervjufrågor – Olofsson 

Intervju 2014-05-08 

Grundläggande: 

• Hur länge har du arbetat på Identx? 

• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Frågor om projektet vid Linköpings universitet: 

• Hur många var ni som arbetade med marknadsföringen för Teknisk Fysik och 

Elektroteknik vid Linköpings universitet? 

• När genomfördes projektet? 

• Under hur lång tid pågick projektet? 

• Var det följande text till Y-programmet som ni vid Identx tog fram? 

För att leda utvecklingen i teknikens framkant och kunna ta hand om det som är riktigt svårt, krävs 

avancerad kunskap. Vågar du anta utmaningen? I så fall, välkommen till en av de mest krävande 

civilingenjörsutbildningarna. 

• Hur kom formulering “en av de mest krävande civilingenjörsutbildningarna” till? 

• Gjordes några intervjuer/fokusgruppsintervjuer med personer som läste 

utbildningen? 

Du skrev i ditt mail att ni har bra koll på hur Linköpings universitet uppfattas av såväl medarbetare, 

studenter och gymnasister; 

• Hur har ni fått en uppfattning om detta? 

Du berättade tidigare att ni arbetade med ingresserna utifrån tesen “kul och krävande”.  

• Hur arbetade ni för att uppnå detta mål? 

• Gjordes det någon uppföljning av resultatet att ingressen lockar både killar och 

tjejer, samt att de får dem att vilja läsa utbildningen? 

• Har ni fått någon feedback på huruvida söktrycket ökade på utbildningarna efter att 

ni varit involverade i marknadsföringen? 
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Appendix D: Intervjufrågor – Karlsson 

Intervju 2014-05-09 

Grundläggande: 

• Hur länge har du arbetat som koordinator för lika villkor? 

• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som koordinator? 

• Hur ser er relation till institutionerna och fakulteterna ut?  

• Hur ser era mål ut när det kommer till den kvantitativa jämställdheten? 

• Arbetar ni med uppföljning och kontroll av jämställdhetsmålen på universitetet? 

Marknadsföring: 

• Har ni utvecklade riktlinjer för hur marknadsföringen på universitetet skall 

utformas utifrån ett genusperspektiv? 

• Samarbetar ni med marknadsavdelningen i strävan att uppnå en så jämn 

könsfördelnings som möjligt på olika utbildningar? 

• Finns det riktlinjer för den marknadsföring som görs för hela universitetet och för 

enskilda utbildningarna? 

• Hur ser ni på att det finns tekniska utbildningar vid Linköpings universitet som 

läses av 90% killar? 

o Försöker ni på något vis arbeta för att motverka detta? 
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Appendix E: Intervjufrågor – Järrendahl 

Intervju 2014-05-12 

Allmänna frågor: 

• Hur länge har du arbetat som Kommunikations- och marknadsföringsansvarig vid 

LiTH? 

• Hur många anställda är ni vid Kommunikations- och marknadsföringsavdelningen? 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Allmänt om marknadsföringen vid Linköpings universitet: 

Vid Linköpings universitet verkar det finnas många grupper som bedriver marknadsföring. Dels finns den 

centrala marknadsavdelningen för LiU, sedan har varje högskoleenhet sin marknadsföringsavdelning. I 

tillägg till detta verkar även sektionerna och nämnderna delvis sköta sin egen marknadsföring. 

• Hur är marknadsföringsarbetet fördelat mellan dessa parter?  

• Vilket ansvar har ni? 

• På vilka sätt samarbetar ni med de övriga parterna? 

• Är Internet en viktig informationskanal för LiU att nå ut till potentiella studenter?  

• Finns det en tanke och medvetenhet angående marknadsföring och hur den lockar 

olika målgrupper (till exempel personer med olika könstillhörighet)? 

Marknadsföring av MED- och Y-programmet: 

• Varför ansåg ni att det fanns ett behov av att ändra marknadsföringen av 

civilingenjörsutbildningarna? 

• Hur gick framställningsarbetet av informationsmaterialet till för 

civilingenjörsutbildningarna? (vet att ni arbetat med Identx och Markus reklambyrå) 

• Var ni delaktiga i formuleringen av ingressen till MED- och Y-utbildningarna? 

• Gjordes någon utvärdering av materialet som de anlitade företagen kom fram till 

gällande ingress och bild?  

• Har ni sett någon förändring i söktryck sedan Identx och Markus reklambyrå 

kopplades in för att hjälpa till med marknadsföringen? 

• Fanns det andra faktorer (utöver bildernas riktlinjer: student, miljöbild & genre) 

som spelade in i beslutsfattandet om bilderna till civilingenjörsutbildningarna? 

o Fanns det ett genusperspektiv i detta arbete?  
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Appendix F: Fokusgruppsdeltagare 

LUNDELLSKA SKOLAN 

Fokusgrupp Deltagare Kön Ålder Framtida studier 
inom teknat? Framtida studieområde 

 
Fokusgrupp 

1 
 
 
 
 

A Kvinna 19 Ja Läkare eller Tandläkare 

B Kvinna 18 Ja Civilingenjör 

C Kvinna 19 Ja Civilingenjör 

D Kvinna 18 Ja Civilingenjör eller läkare 

E Kvinna 19 Ja Biologi eller miljövetenskap 

 
Fokusgrupp  

2 
 
 

F Man 18 Ja Civilingenjör 

G Man 18 Nej -  

H Man 19 Ja Civilingenjör 

I Man 18 Ja Vet ej 

ROSENDALSGYMNASIET 

Fokusgrupp Deltagare Kön Ålder Framtida studier 
inom teknat? Framtida studieområde 

 
Fokusgrupp  

3 

J Kvinna 18 Nej - 

K Kvinna 18 Ja Civilingenjör 

L Kvinna 19 Ja Medicin/Vård 

M Kvinna 19 Ja Läkare 

 
Fokusgrupp  

4 

N Man 18 Vet ej - 

O Man 18 Nej Personalvetare 

P Man 18 Ja Civilingenjör 

Q Man 19 Ja Vet ej 

 
Fokusgrupp  

5 
 

R Kvinna 18 Ja Naturvetenskap eller medicin 

S Kvinna 18 Ja Vet ej 

T Kvinna 18 Ja Biologi eller matematik 

U Kvinna 18 Ja Läkare eller civilingenjör 

V Kvinna 19 Ja Läkare eller civilingenjör 

 
Fokusgrupp  

6 
 

W Man 18 Ja Vet ej 

X Man 19 Ja Civilingenjör 

Y Man 20 Ja Civilingenjör 

Z Man 19 Ja Civilingenjör 

Å Man 19 Ja Vet ej 
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Appendix G: PowerPointpresentation till fokusgrupperna 
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Appendix H: Enkätformulär till fokusgruppdeltagarna 
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Appendix I: Cirkeldiagrammens kursfördelning 
 

MED-programmet: 

 

 

Kurskod Kursnamn Kurs-hp Förd. i cirkeldiagram 

År 1 Ht    
TATM79 Matematisk grundkurs 6 6 hp matematik 
TATA24 Linjär algebra 8 8 hp matematik 
TBME11 Anatomi och fysiologi 4 4 hp medicinsk teknik 
TFYY51 Ingenjörsprojekt 6 3 hp fysik, 3 hp elektronik 

TATA41 Envariabelanalys 1 6 6 hp matematik 

År 1 Vt    
TATA42 Envariabelanalys 2 6 6 hp matematik 

TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering 8 8 hp programmering 
TFYA59 Vågfysik 8 8 hp fysik 
TATA43 Flervariabelanalys 8 8 hp matematik 

År 2 Ht    
TATA44 Vektoranalys 4 4 hp matematik 
TFYAe5 Mekanik 6 6 hp fysik 
TSTE05 Elektronik och mätteknik 8 5 hp fysik, 3 hp elektronik 
TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 6 hp medicinsk teknik 

TBMT18 Medicinsk teknik 6 6 hp medicinsk teknik 

År 2 Vt    
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 6 4 hp fysik, 2 hp medicinsk teknik 

TFYA63 

Material för medicinsk teknik; från nano-  
till makronivå 8 5 hp fysik, 3 hp medicinsk teknik 

TFYA70 Elektromagnetism - teori och tillämpning 6 6 hp fysik 
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 2 hp elektronik 
TAMS14 Sannolikhetslära 4 4 hp matematik 
TATA57 Transformteori 4 4 hp matematik 

År 3 Ht    
TAMS24 Statistisk teori, grk 4 4 hp matematik 
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8 8 hp programmering 
TSBB31 Medicinska bilder 6 6 hp elektronik 

TFYA67 Modern fysik 6 6 hp fysik 
TSDT18 Signaler och system 6 6 hp elektronik 

År 3 Vt    
TBMT41 Projekt i medicinsk teknik 16 16 hp kandidatarbete 

TVFA02 Medicinsk strålningsfysik 8 8 hp medicinsk teknik 
TSRT03 Reglerteknik 6 6 hp elektronik 
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Y-programmet: 

Kurskod Kursnamn Kurs-hp Förd. I cirkeldiagram 
År 1 Ht    
TATM79 Matematisk grundkurs 6 3 hp Matematik 
TATA24 Linjär algebra 8 8 hp Matematik 
TFYY51 Ingenjörsprojekt 6 3 hp Fysik / 3 hp Elektroteknik 
TSEA51 Digitalteknik 4 4 hp Elektroteknik 
TATA41 Envariabelanalys 1 6 6 hp Matematik 
År 1 Vt    
TATA42 Envariabelanalys 2 6 6 hp Matematik 
TDDC74 Programmering - abstraktion och 

modellering 
8 8 hp Programmering 

TFYA10 Vågfysik 8 8 hp Fysik 
TATA43 Flervariabelanalys 8 8 hp Matematik 
År 2 Ht    
TANA21 Beräkningsmatematik 6 6 hp Matematik 
TATA44 Vektoranalys 4 4 hp Matematik 
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 2 hp Matematik 
TSTE05 Elektronik och mätteknik 8 4 hp Elektroteknik / 4 hp Fysik 
TATA45 Komplex analys 6 6 hp Matematik 
TMME12 Mekanik del 1 4 4 hp Fysik 
År 2 Vt    
TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 6 hp Matematik 
TMME04 Mekanik del 2 6 6 hp Fysik 
TSEA28 Datorteknik Y 6 3 hp Programmering/3 hp 

Elektroteknik 
TAMS14 Sannolikhetslära 4 4 hp Matematik 
TFYA13 Elektromagnetism 8 8 hp Fysik 
År 3 Ht    
TAMS24 Statistisk teori, grk 4 4 hp Matematik 
TATA77 Fourieranalys 6 6 hp Matematik 
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8 8 hp Programmering 
TFYA12 Termodynamik och statistisk 

mekanik 
6 6 hp Fysik 

TSDT18 Signaler och system 6 6 hp Elektroteknik 
År 3 Vt    
TFYA73 Modern fysik I 4 4 hp Fysik 
TSRT12 Reglerteknik 6 6 hp Elektroteknik 
TFYA75 
Eller 
TFYA75 

Kandidatprojekt 16 16 hp Kandidatiprojekt 

TFYA74 
Eller 
TSKS10 

Modern fysik II (Valbart) 
 
Signaler, information och 
kommunikation (Valbart) 
 

4 
 
4 

4 hp Fysik 
 
4 hp Elektroteknik 
 
 

 


