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Utbildningens paketering 
En möjlighet för att nå breddad rekrytering och jämnare 

könsfördelning i tekniska utbildningar

En analys av söktryck till fyra utbildningspaket i Webbprogrammering 
(Programvaruteknik) över perioden 2009 - 2020 och analys av skillnader i söktryck 

för man/kvinna och ålder.

Utbildningarna äro:
Webbprogrammering 180hp campus (kandidatexamen)
Webbprogrammering 120hp distans (högskoleexamen)

Kurspaket Webutv 30hp distans (hälften av första årets kurser)
Kurspaket Webprog 30hp distans (andra hälften av första årets kurser)

(alla utbildningar delar på gemensamma kurstillfällen)



Utbildningens paketering 
-

en möjlighet för att nå breddad 
rekrytering och jämnare könsfördelning i 

tekniska utbildningar



Programansvarig (2007 - …)

● Webbprogrammering 180hp (campus)
● Webbprogrammering 120hp (distans)
● Kurspaket Webutv 30hp (distans)
● Kurspaket Webprog 30hp (distans)



Högskoleadjunkt

Denna studie är en del i att nå meritering för befordran till 
Förste Högskoleadjunkt.



Observation

A) Det är större andel tjejer som söker distansprogrammet än 
campusprogrammet.

B) Det är äldre studenter på distansutbildningarna, jämfört 
med campusprogrammet.

C) Skillnaden är än större om man jämför campus med 
kurspaketen.



Studie

Analysera söktrycket till utbildningarna (4 stycken) under 
perioden 2009 - 2020.
Studera skillnader i söktryck för:

● kvinnor/män
● ålder

Källa: UHR antagningsstatistik



Hypotes

Observationerna finner stöd i statistiken och säger att:

A) Campusprogrammet söks av killar direkt från gymnasiet.
B) Distansprogrammet har en jämnare könsfördelning och 

äldre sökanden.
C) Kurspaketen har en jämn könsfördelning och ännu äldre 

sökanden.



Webbprogrammering 180hp (campus)
Kandidatexamen i Programvaruteknik

(2009 - 2020)

> “Typisk teknisk utbildning som attraherar killar direkt från 
gymnasiet”









12%
av de sökanden till Web180 är kvinnliga sökanden.

(2009 - 2020)





79%
av de sökanden till Web180 är yngre än 25 år.

(2009 - 2020)



Webbprogrammering 120hp (distans)
Högskoleexamen i Programvaruteknik

(2016 - 2020)

> “Teknisk “kortare” utbildning som attraherar lite äldre 
studenter och har en jämnare könsfördelning”







35%
av de sökanden till Web120 är kvinnliga sökanden.

(2016 - 2020)





21%
av de sökanden till Web120 är yngre än 25 år.

(2016 - 2020)



Kurspaket x 2 30hp (distans)
Första årets kurser i programmet

Studietakt 50%
(2012 - 2020)

> “Teknisk “korta” utbildningar som erbjuder möjlighet till 
fortbildning och omskolning och attraherar äldre studenter 

och har en jämn könsfördelning”







37%
av de sökanden till KP x 2 är kvinnliga sökanden.

(2012 - 2020)





20%
av de sökanden till KP x 2 är yngre än 25 år.

(2012 - 2020)



Sammanfattningsvis







Slutsats

● Samma typ av utbildning/ämne, paketerad i olika former, påverkar markant 
vem som söker utbildningen, specifikt när man jämför manliga/kvinnliga 
sökanden samt åldersfördelningen på de sökanden.

● Det är inte orimligt att medvetet använda utbildningens paketering som en 
strategi för att nå önskad målgrupp.



Att göra

● Färdigställa studien och papperet och publicera i proceedings.
● Dubbelkolla liknande och relaterade studier.
● Vidare analyser:

○ Överväg jämföra söktrycket med faktisk antagning vid urval 2 och/eller verkligt påbörjade 
studier.

○ Överväg att korrelera mot prestation i programmen.
○ Överväg att komplettera med intervjuer.



Nu är det slut


