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Förord 

 

Utgångspunkterna för denna rapport är främst ett långsiktigt utvecklingsarbete som syftar 
till att stärka den teknik- och naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Sedan 
millennieskiftet har utbildningsprogram med inriktning mot teknik- och naturvetenskap en 
svag nedgång i söktryck och alltfler institutioner upplever svårigheter att stimulera studen-
ter till att slutföra inledda programstudier. Erfarenheter som delas av andra svenska andra 
universitet och högskolor. 

Studien som har initierats och finansierats av fakulteten för teknik och naturvetenskap är 
främst fokuserad på att identifiera processer som har betydelse vid rekryteringen av studen-
ter till fakultetens olika utbildningsprogram. De primära kunskapsbehoven som varit sty-
rande i utformandet av denna studie handlar om att kartlägga studenternas upplevelse av att 
läsa vid fakulteten men även att öka förståelsen för studentens karriär genom utbildnings-
systemet som senare lett till att de valt ett utbildningsprogram vid Umeå universitet. 

Utformningen av undersökningen har därför inriktats på att kartlägga mönster beträffande 
valet av utbildningsinriktning, upplevelser av fakultetens marknadsföring samt avgörande 
faktorer som varit styrande i valet av utbildningsprogram. Under arbetets gång har CERUM 
intervjuat ett 50 –tal personer som studerar vid något av fakultetens utbildningsprogram. 
Studien har mötts av nyfikenhet och ett kritiskt engagemang, vilket varit till stor hjälp.  

Jag vill här ta tillfället och tacka de studenter som tagit sig tid för att med sina erfarenheter 
bidra till att öka kunskapen på området. Jag vill även framföra ett tack till den personal som 
varit mig behjälplig i samband med intervjuarbetet. Särskilt tack till Dag Westerberg och 
Annica Höglund vid fakultetskansliet för kritiska synpunkter och praktisk hjälp. 

Jag ser fram emot att följa fakultetens arbete med att stärka utbildningsmöjligheterna tek-
nik- och naturvetenskaplig en i det fortsatta 

 

Umeå den 13 Maj 2005. 

Martin Paju 
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Sammanfattning 

Undersökningsresultatet visar på en del kända mönster som även tidigare studier har lyft 
fram, till exempel beträffande könsfördelning och att en majoritet av studenterna i huvud-
sak rekryteras från norrlandslänen. I denna studie framkommer dock sammanhang och re-
sonemang som kan vara av särskilt intresse för kunskapsbildningen kring attityder och för-
väntningar hos studenterna. 

Resultatet pekar på att en hög andel av undersökningens 48 studenter har tagit del av fakul-
tetens utbildningsinformation. Över 70 procent har använt sig av olika typer av information 
som fakulteten publicerat i programfolder och via fakultetens hemsidor på Internet. 

En betydande andel (64 %) har även svarat att foldern påverkat valet av utbildningspro-
gram medan valet av utbildningsort inte påverkats nämnvärt. Av de personer som uppger 
sig ha tagit del av fakultetens utbildningsinformation på Internet anser sig 60 procent blivit 
påverkade i sitt val av utbildning. Internetinformationens inverkan på valet av utbildnings-
ort är genomgående svag, men något högre än motsvarande värde för programfoldern. 

Ett betydande antal av undersökningens respondenter menar att beslutet beträffande val av 
utbildningsprogram redan var fattat när de nåtts av programfoldern som skickas ut från fa-
kulteten för teknik och naturvetenskap. Programfoldern har i ett flertal fall främst använts i 
syfte att stärka ett redan taget beslut, men även i syfte att kunna presentera sitt utbildnings-
val för andra personer, t.ex. föräldrar, släkt och vänner. 

Sammanfattningsvis bör det framhållas att en majoritet av respondenterna har betonat för-
delen med att kunna byta mellan olika utbildningsprogram, konstruera en egna examina, 
läsa parallella utbildningsprogram samt att läsa ett program som inte binder till ett särskilt 
yrke. Denna typ av värden i utbildningssammanhang ger också signaler om att studenterna 
vill uppleva en typ av öppenhet inför framtida förändringar i samhället, till exempel beträf-
fande utbildningssatsningar eller för att få konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. 

Förväntningarna kring studenters beteende, val av utbildning och val av utbildningsort är 
höga, både utbildningspolitiskt men även regionalpolitiskt. CERUM:s erfarenheter visar på 
bristen på en kritisk diskussion beträffande vilken kunskap som framtidens lokaliserings-
prognoser baseras på. CERUM vill här peka på den potential som en stärkt kunskapsbild-
ning på området innebär, kunskap som i senare led kan omsättas till rekryteringsstrategier 
som ökar antagningen till fakultetens utbildningsutbud och stärker Umeå universitet i den 
nationella konkurrensen. 
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1. Bakgrund 

Den Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet bedriver en rad utbild-
ningsprogram och kurser. Totalt erbjuder fakulteten 25 olika program. Utbildningarna kan 
delas in i fyra grupper; 

 tekniska utbildningar: högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildning, 
 naturvetenskapliga utbildningar, 
 yrkesinriktade utbildningar; Receptarieutbildningen samt 
 yrkeshögskoleutbildningar, t.ex. Medieproducent och Nät- och kommunikationsut-

veckling. 

Denna studie är avgränsad till att gälla de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna, 
nedan kallade ”utbildningskategorier”, närmare bestämt högskoleingenjörs-, civilingenjörs- 
och naturvetenskapliga utbildningsprogram. 

Intresset för teknik- och naturvetenskapliga studier har skiftat över tiden och har sedan 
1980-talet ökat för att i början av 2000-talet drabbas av en nedgång. Orsakerna bakom des-
sa kan sökas i förtroendet för IT-relaterade arbetsmöjligheter men även i attityder till teknik 
och naturvetenskap. 

Tidigare forskning visar på att många länder har fått erfara sjunkande sökandetal till utbild-
ningsprogram inom teknik och naturvetenskap (Osborne et al., 2003). Andra länder har en 
stabil situation eller en liten ökning, men i förhållande till utbildningssystemets expansion 
är andelen som väljer naturvetenskapliga och teknikinriktade utbildningar liten (Havard, 
1996). Ytterligare ett perspektiv på denna problematik är att samhället behöver både spe-
cialister och en allmänbildad befolkning. 

Ett sätt att närma sig detta problem är att se över vilka rekryteringsinsatser som är mest ef-
fektiva för att nå ut till studenterna och stimulera dessa att söka utbildningar med teknisk- 
eller naturvetenskaplig inriktning. Mot bakgrund av detta utformades uppdraget att genom-
föra en intervjustudie med nyantagna studenter vid fakulteten. 

Uppdraget har omfattat följande: 

 att kartlägga processen bakom studenternas väg från idé om vilken utbildning de 
vill söka till att de verkligen söker och sedan blir antagna, 

 att kartlägga i vilken fas i sökprocessen som olika informationsinsatser har betydel-
se för val av utbildning och utbildningsort 

 att analysera och redovisa skillnader avseende värdering och inhämtning av infor-
mation mellan variablerna ålder och region för genomförd gymnasieutbildning. 

De marknadsföringsinsatser som studien fokuserats på är ett broschyrmaterial (i rapporten 
kallat Programfolder) som skickas ut till ett stort antal presumtiva studenter samt ett infor-
mationsmaterial som finns utlagt på fakultetens hemsida. Studien ska ses som ett komple-
ment till den enkät som fakulteten skickar ut till nyantagna studenter. 
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2. Syfte 

Syftet med intervjustudien är att skapa underlag som stöd i fakultetens strävan att göra sin 
marknadsföring av utbildningsprogrammen mer kostnadseffektiv och även att försöka öka 
antalet sökanden till fakultetens program. 

3. Metod 

Intervjuerna är en kompletterande undersökning till den enkät som den Teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har genomfört under hösten 2004. I 
båda undersökningarna har studenterna fått lämna svar anonymt. CERUM:s intervjuunder-
sökning har delats upp i tre olika frågekategorier. Detta är frågor som berör respondentens: 

 bakgrund 
 val av utbildning 
 uppfattning om fakultetens informationsmaterial och tillämpade informationstekni-

ker 

Intervjumetod 

Av totalt 100 utvalda studenter har 50 accepterat att delta. Det totala antalet studenter som 
deltagit i studien är 48. Bortfallet är således 4 procent. Intervjuerna har genomförts i så kal-
lade fokusgrupper med två personer i varje grupp, med representation från de tidigare 
nämnda utbildningskategorierna. Intervjuer har genomförts vid 27 tillfällen och vid två in-
tervjutillfällen har endast en person deltagit. 

Varje intervjutillfälle har i genomsnitt tagit 40 minuter. Respondenterna har erbjudits en 
biocheck som ersättning för sitt deltagande. 

Intervjuer i så kallade fokusgrupper skapar förutsättningar att få mer djupgående informa-
tion om avvägningar som individen gör när hon/han står inför olika beslut i samband med 
val av studieprogram och utbildningsort. Gruppintervjun har givit studenterna möjlighet att 
tillsammans resonera kring attraktivitet, studiesituation och studiemål som relaterats till 
fakultetens programutbud. 

Vid intervjuer som bygger på fokusgrupper finns en risk att den enskilde studenten till en 
grad påverkas av samtalets innehåll och därmed inte för fram tankar som skulle ha expone-
rats vid en enskild intervju. Vid individuella intervjuer finns även en risk för att responden-
ten hämmas av kraven på mer utförliga och djupgående svar. I en sammanfattande bedöm-
ning har en gruppinriktad intervjumetodik valts då CERUM kunnat nå fler personer samt 
att stimulansen mellan deltagarna i en fokusgrupp överväger fördelarna med en individuellt 
inriktad intervjumetod. 
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Intervjuunderlag 

Intervjuunderlaget är indelat i fyra olika delar. 

 Skriftlig enkät med frågor kring bakgrund, som t.ex. kön, ålder, utbildningsval, bo-
stadsort och tidigare studieerfarenheter. 

 Frågor som berör utbildningsvalet, vilka avser att ge information om vilka faktorer 
som har betydelse i beslutsprocessen inför studierna vid Umeå universitet. 

 Frågor som berör marknadsföringsmaterialet, vilka avser att ge förståelse för vilken 
information och vilka informationstekniker som studenterna använder sig av. 

 Avslutande frågor som avser att ge information om vilka faktorer som har betydelse 
i beslutsprocessen inför studier vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå 
universitet. 

Enkät och intervjuguide finns i sin helhet beskrivet i bilaga ett och två. 

Undersökningspopulation och källkritiska synpunkter 

CERUM:s urval av respondenterna till undersökningen har gjorts i samråd med fakulteten. 
I förhållande till studiens syfte och tidsmässiga omfattning har antalet respondenter begrän-
sats till 50. Det bör här framhållas att det empiriska materialet bör betraktas som indikativt 
och i vissa avseenden bristfälligt. Detta medför att formulerade slutsatser bör betraktas med 
försiktighet. 

Vid två olika tillfällen har ett urval på 50 personer gjorts ur den grupp av studenter som un-
der höstterminen startat studier vid fakulteten. I en första omgång gjordes ett slumpmässigt 
urval på 50 personer. Eftersom bortfallet blev betydande har en andra urvalsomgång med 
50 personer genomförts. 

Urvalet av studenterna har skett slumpmässigt och gjorts med hänsyn till antalet studenter 
som är registrerade inom varje utbildningskategori. Ett urvalskriterium har varit att minst 
tio procent av de studerande inom respektive utbildningskategori bör delta i studien. Re-
spondenterna har rekryterats med hjälp av utbildningsansvariga vid fakulteten. Responden-
ternas fördelning mellan utbildningskategorierna efter avslutad insamling av empiriskt ma-
terial framgår av tabellen nedan. 

Utbildningskategori 
Totalt antal nyan-
tagna studenter ht 
04 (488) 

Antal studenter som 
accepterat deltagan-
de 

Naturvetarutbildningar 168 17 
Högskoleingenjörsutbildningar 107 10 
Civilingenjörsutbildningar 219 23 

Tabell 1: Antal studenter inom respektive kategori som accepterat deltagande. 

Kontakter med studenter har i första hand tagits via elektronisk post. En mindre del av de 
tillfrågade studenterna har svarat via elektronisk post, varav en person avböjde att delta i 
studien. Därefter togs kontakter med studenterna per telefon då en majoritet accepterat att 
delta i studien. Vid detta tillfälle har även en tidpunkt för intervju avtalats. En inbjudan har 
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därefter skickats via e-post och i ett enskilt fall även via Postverket. Inbjudan har skickats 
till dem som tackat ja till deltagande, med uppgift om överenskommen tidpunkt och lokal.  

Vid intervjutillfället har respondenterna blivit informerade om studiens syfte och villkoren 
för studiens redovisning. Under intervjun har respondenterna fått ta del av fakultetens in-
formationsmaterial, främst i form av programfoldern samt webbmaterialet via persondator. 

Följande utbildningsprogram vid teknisk- och naturvetenskaplig fakultet finns inte repre-
senterade i urvalet. 

- Receptarie1 
- "Ingenjörsutbildning online"  
- Datateknik  
- Energiteknik 
- Geovetenskap/geoekologi  
- Högskoleingenjörs- och lärarutbildning 
- Medieproducent 
- Nät- och kommunikationsteknik 
- Rymdteknik i Kiruna 

Bortfall 

Under rekryteringsarbetet har 28 tillfrågade studenter valt att inte delta i studien, 14 kvin-
nor och 14 män. På grund av bortfallet har en andra urvalsomgång genomförts, där 27 stu-
denter har givits chansen att delta. Av det totala antalet tillfrågade studenter (77) uppgår 
antalet studenter som nekat deltagande till 36 procent. I relation till antalet utvalda kvinnor 
är bortfallet större hos kvinnorna. Den mest förekommande orsaken till att inte delta i stu-
dien har varit tidsbrist pga. studier. I bortfallet har inget särskilt mönster beträffande ålder, 
valt utbildningsprogram eller geografiskt ursprung, kunnat identifierats. 

                                                 

1 Nätbaserad utbildning som även kan läsas på annan ort än Umeå. 
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4. Resultat 

Rapporten redovisar mönster och samband där främst variablerna ålder och regiontillhörig-
het prövas mot det empiriska materialet. Andra samband som tydligt framkommer i svars-
materialet kommer att redovisas, t.ex. i vilken utsträckning som attityder till informations-
materialet och val av studieort är beroende av ålder, kön, bostadsort och val av utbildnings-
kategori. 

Redovisningen är uppdelad enligt följande: 

1. Redovisning av enkätsvar 
2. Redovisning av djupintervjuer 
3. Avslutande diskussion 

Först redovisas en sammanställning av svaren från den skriftliga enkäten med bakgrunds-
frågor som presenterats för respondenterna. Se bilaga ett. I den andra delen redovisas resul-
tat från djupintervjuer där frågor ställts om ämnesintresse, användandet av utbildningspro-
gram/folder och webbmaterial. I den tredje och avslutande delen ägnas särskilt intresse åt 
faktorer som varit avgörande i samband med utbildningsvalet samt vilka metoder och vil-
ken typ av information som studenterna bedömer har störst effekt beträffande rekryteringen 
till fakultetens utbildningsutbud. 

Bland frågor där svaren bedömts ha särskild relevans mot kön, utbildningsval vid Umeå 
universitet, län för genomförd gymnasieutbildning och födelseår, har en särskild prövning 
gjorts. Någon särskild analys av hur mönster fördelar sig på valt utbildningsprogram, redo-
visas inte. Ett antal diagram och tabeller som ansetts ge intressant information är medtagna 
i redovisningen. 



Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 10 

5. Redovisning av enkätsvar 

Födelseår 

I redovisningen av respondenternas ålder har materialet delats upp i två kategorier, en kate-
gori som består av respondenter med födelseår 1980 – 1983 och en med respondenter födda 
under perioden 1984 – 1986. Denna uppdelning har främst gjorts för att göra åldersvaria-
beln hanterlig och överskådlig men även för att skilja på respondenter som väntat med an-
sökan till Umeå universitet efter genomfört gymnasium, och de respondenter som påbörjat 
sina studier direkt efter gymnasiet. Vid frågor i intervjun där födelseår har ansetts särskilt 
intressant att redovisa, har denna uppdelning i ålderskategorier använts. Detta utesluter 
självklart inte att det i gruppen födda 1980-1983, finns respondenter som påbörjat högsko-
le- eller universitetsstudier direkt efter gymnasiet, på annan ort än Umeå. 

Genomsnittsvärdet för födelseår är 83,6. Cirka 35 procent av respondenterna var vid inter-
vjutillfället inne på sitt 20.e levnadsår. En majoritet, 33 personer (70 %), av respondenterna 
är födda under 1984-1986 och får därmed betraktas som rekryterade direkt från gymnasiet. 
30 procent är födda under perioden 1980 –1983. Se figur 1.  
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Figur 1: Åldersfördelning i procent. 

Bland de respondenter med födelseår 1980-1983 (15 personer) finns en rad varierande sys-
selsättningar innan antagning till Umeå universitet. Sysselsättningsformer som dominerar 
är studier, men i materialet förekommer även yrkesarbete, värnpliktstjänstgöring och ut-
landsvistelse. 



Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 11 

Val av utbildningsprogram vid Umeå universitet 

Svaren på frågan om valt utbildningsprogram och startade studier vid teknisk-
naturvetenskaplig fakultet fördelar sig enligt diagrammet nedan. Se figur 2. 
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Figur 2: Fördelning mellan utbildningskategorier. 

35 personer (73 %) av respondenterna är män. Av figur 3 framgår att civilingenjörspro-
grammen attraherar den manliga gruppen i högre utsträckning än till naturvetenskaps- och 
högskoleingenjörsprogrammen.  
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Figur 3: Fördelning av val av program inom manliga gruppen. 
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Fördelning mellan programkategorier - Kvinnor
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Figur 4: Fördelning av val av program inom kvinnliga gruppen. 

Utbildningsprogram med teknikinriktningar domineras i högre grad av männen medan pro-
gram med inriktning på naturvetenskap som miljö, hälsa, biologi, kemi har relativt sett fler 
kvinnor. Beträffande högskoleingenjörsprogrammen förhåller sig könen relativt likartat.  

Födelseår 80-83 84-86 Total 
Naturvet 4 12 16 
Högskoleing. 4 5 9 
Civiling 7 16 23 
Totalt 15 33 48 
Tabell 3: Åldersfördelning, antal personer 
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Figur 5: Fördelning av val av program inom ålderskategori. 

Diagrammet indikerar att bland civilingenjörsprogrammen har ålder svag inverkan på ut-
bildningsvalet medan en viss differens kan konstateras bland högskoleingenjörer och na-
turvetenskapliga utbildningsprogram.  
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Platsreferenser 

I förberedelserna av intervjuerna har studenternas ursprung fått stor betydelse för att utvär-
dera hur platsanknytning kan tänkas påverka val av utbildningsort men även tillgång till 
informationsmaterialet. Ursprung kan vara svårt att definiera och i detta fall få många bety-
delser. I undersökningen har ”bostadskommun under gymnasieutbildning” ansetts vara en 
relevant platsreferens för att bestämma studentens ursprung. Till detta har en fråga ställts 
kring studentens bostadskommun vid tillfället då ansökan lämnats till Umeå universitet. 
Syftet med dessa frågor var att kunna ringa in i vilken utsträckning som studenterna har 
flyttat över kommungräns innan ansökan lämnats in. Detta kan även uttryckas som ett mått 
på vilken beredskap att flytta till annan ort för att genomföra universitetsutbildning, som en 
person har.  

Respondenterna har delats upp i två regionkategorier främst i syfte att göra materialet över-
skådligt. Regionkategorier som används är: 

- Fem norrlandslän (BD, AC, Y, Z, X) 
- Övriga Sverige (S, AB, D, F, O, K, M) 

I undersökningens enkät har respondenten fått lämna uppgifter om bostadskommun vid an-
sökningstillfället för studier vid den teknik- och naturvetenskapliga fakulteten samt aktuell 
bostadskommun där gymnasieutbildning genomförts. 36 personer var vid ansökningstillfäl-
let bosatta i något av de fem norrlandslänen medan 37 har genomfört gymnasieutbildning 
samma län. Se tabell fyra. En övervägande majoritet var vid ansökningstillfället bosatta i en 
kommun i något av de fem norrlandslänen där representationen från Gävleborg (X) utgör 
en marginell del, cirka fyra procent. Västerbottens län representeras naturligt av en majori-
tet. 

Bland norrlandslänen Västerbotten och Västernorrland dominerar Umeå och Örnsköldsviks 
kommuner medan övriga län, Norrbotten, Jämtland och Gävleborg, har en relativt spridd 
kommunrepresentation. I länsgruppen ”övriga Sverige” finns det tio olika kommuner repre-
senterade. Dessa kommuner är Gränna, Lund, Vara, Olofström, Uddevalla, Borås, Upp-
lands Väsby, Nyköping och Lerum 

Bostadslän under 
gymnasieutbildn. 

 Bostadslän vid an-
sökn. tillfälle 

länskod antal  länskod antal 
BD 7  BD 7 
AC 20  AC 20 
Z 1  Z 1 
Y 7  Y 6  Fem norrlandslän  
X 2  X 2  BD, AC, Y, Z, X 75 %
S 2  S 2  Övriga Sverige:  

AB 1  AB 2  S, AB, D, F, O, K, M 25 %
F 1  D 1 
O 5  O 5 
K 1  K 1 
M 1  M 1 

Tabell 4: Bostadslän under gymnasieutbildning samt vid ansökan till Umeå universitet 
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Kommun för genomförd gymnasieutbildning 

Vid en jämförelse av svaren på enkätfrågan -Var genomförde du din gymnasieutbildning?- 
med svaren under djupintervjun framgår att en majoritet har angivit samma kommun för 
genomförd gymnasieutbildning som sin födelsekommun. Av 48 respondenter är det 13 som 
genomfört sin gymnasieutbildning på annan ort än den som finns angiven som boende-
kommun vid ansökningstillfället. En majoritet av dessa kan antas vara födda 1980 – 1983. 
Se figur 6. 

Bostadskommun under gymnasieutbildning
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Figur 6: Fördelning av val av program inom ålderskategori. 

Av dessa 13 personer är det tre som genomfört sin gymnasieutbildning i Umeå. Den geo-
grafiska spridningen skiljer sig inte nämnvärt i jämförelse mellan länstillhörighet under 
gymnasieutbildning och boendekommun vid ansökningstillfället. Två personer har bytt län 
efter gymnasieutbildningen. 

Respondenterna har även fått ange ”nuvarande bostadskommun” i syfte att identifiera stu-
denter som valt att pendla över kommungränsen. Svarsmaterialet visar att en majoritet (44) 
var vid intervjutillfället bosatta i Umeå kommun. En liten del av undersökningens respon-
denter (4) är bosatta i någon av kranskommunerna, Vindeln, Vännäs och Nordmaling och 
har fram till intervjutillfället valt att pendla över kommungräns till studier vid Umeå uni-
versitet. I samtliga fall handlar detta om dagpendling. Av de 20 personer som genomfört 
gymnasieutbildningen i Västerbotten, har en majoritet sitt ursprung från någon av Umeåre-
gionens kommuner. 
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Nuvarande bostadskommun
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Figur 7: Bostadskommun vid intervjutillfället. 

Av svaren framgår att valet av utbildningsort starkt hör samman med en önskan om frigö-
relse från föräldrahemmet, att få ta del av ett stimulerande studentliv samt tillgång till 
kommunal service, ex. vis bostads- kultur- och fritidsutbud. Detta framgår särskilt tydligt 
under intervjufrågorna 11 och 12 som berör informationsmaterialet. 

Detta förhållande kompliceras av att ett flertal av respondenterna som genomfört gymna-
sieutbildningen i Västerbotten värderar socialt nätverk och närheten till föräldrahemmet 
högre än andra variabler som kan tänkas vara styrande vid val av utbildningsort. Det kan 
inte påstås finnas något signifikant samband mellan avståndet till Umeå och erfarenhet av 
att pendla mellan studieort och boendekommun. 

Genomförd gymnasieutbildning - Behörighet till universitetsutbildning 

De avslutande frågorna i den skriftliga enkäten handlar om respondenternas gymnasieut-
bildning samt vilken typ av utbildning som givit dem behörighet till nuvarande universi-
tetsutbildning.  

En majoritet (73 %) av undersökningens respondenter har genomfört gymnasiestudier med 
naturvetenskaplig inriktning medan 17 procent har genomfört en gymnasieutbildning med 
en teknisk inriktning. Samhällsvetenskaplig inriktning har en frekvens på sex procent, vil-
ket motsvaras av tre personer. Bland dessa uppger samtliga genomförd gymnasieutbildning 
som behörighetsgivande utbildning till universitetsstudierna. 
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Genomfört gymnasieprogram
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 Figur 8: Genomfört gymnasieprogram. 

Av intervjumaterialet framgår att en majoritet av de respondenter som genomfört gymna-
siestudier med naturvetenskaplig inriktning, på olika sätt har blivit stimulerade att söka en 
universitetsutbildning med teknik- och/eller naturvetenskaplig inriktning. I vissa fall hand-
lar detta om positiva kontakter med gymnasieskolans studievägledning och lärare men även 
kontakter som skapats via egna och närståendes nätverk.  

Gymnasiestudierna i sig har ofta påverkat den enskilde studenten till ett fortsatt intresse för 
ämnesområden inom teknik- och naturvetenskap. På sidan 25 redovisas närmare en del av 
de bakgrundsfaktorer som haft betydelse för individens intresse för teknik och naturveten-
skap. 

Valet av gymnasieprogram är även präglat av könstillhörighet. Av kvinnorna som deltagit i 
undersökningen uppger 23 procent att de har genomfört annat gymnasieprogram än med 
naturvetenskaplig inriktning. 

Genomförd gymnasieinriktning fördelat inom 
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Figur 9: Genomfört gymnasium fördelat inom ålderskategorier. 
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Samma förhållande gäller den manliga gruppen där en fjärdedel har läst annat program än 
naturvetenskap. Bland alternativen är teknikprogrammen särskilt framträdande.  

Beträffande respondenternas svar på frågan om vilken typ av utbildning som genomförts i 
syfte att få behörighet till universitetsutbildning anger 92 procent att ordinarie gymnasieut-
bildning har varit behörighetsgivande till universitetsutbildning. 

Åtta procent av respondenterna har angivit kommunal vuxenutbildning som främsta behö-
righetsgivande instrument. I detta sammanhang har som förväntat födelseår en avgörande 
betydelse. Respondenter (4 stycken) som angivit annat alternativ, exempelvis kom-vux , 
kompletterande utbildning, är samtliga födda 1982, dvs. något äldre än sina studiekamrater. 
Av dessa är tre män. En person har angivit Tekniskt-Naturvetenskapligt basår som behö-
righetsgivande till universitetsutbildningen. 
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6. Redovisning av djupintervjuer 

Inledningsvis har djupintervjun fokuserats på respondentens intresse för natur- och teknik-
ämnen. Syftet med frågorna har varit att bereda respondenten möjlighet att fritt och med 
egna ord berätta om hur intresset har utvecklats och på vilket sätt som detta har lett fram till 
respondentens utbildningsval. Med utgångspunkt från svaren har mönster kunnat identifie-
ras och kategoriseras. Sex olika svarskategorier har fått ge struktur åt svaren på den första 
frågan som haft följande formulering:  

- När (i tiden) bestämde du dig för att välja den yrkesinriktning/utbildning du 
nu går på? Respondenten har fått beskriva på vilket sätt som intresset för tek-
nik- och/eller naturämnet utvecklats.  

Hälften av respondenterna har uppgett att angivit att intresset för teknik och/eller naturve-
tenskap utvecklats under grundskoletiden. En majoritet av dessa avser högstadieperioden. 
Detta hänger naturligt ihop med att ämnesstudierna blir mer specialiserade under högstadiet 
samtidigt som elevernas mognad gör att dialogen mellan pedagog och elev ofta blir mer 
kunskapstyngd och ämnesfokuserad. 

Svarskategorier Antal Procent 

Kan inte uppge särskild tidpunkt/är en del av livs-
stil/påverkad av föräldrarnas intresse: 2 4  

Har inget särskilt datum /är osäker på framtida yr-
kesval/ slumpartat val./men visst intresse f NA/Tekn. 4 8  

Beslutet togs i samband med ansökningsdatum/ in-
lämning av ansökan till Umeå universitet. 3 6  

Under grundskoletiden 24 50  

Under gymnasietiden 14 30  

Senare i livet/yrkesrelaterat 1 2  

Tabell 5: Intresse av natur-teknik. fördelning mellan sex svarskategorier. 

I en del fall har ämnesintresset mognat fram under gymnasieperioden och då oftast i kom-
bination med en positiv kontakt med lärare som givit extra stimulans och engagemang. 
Denna grupp motsvarar en tredjedel av samtliga respondenter. 

I materialet finns även en grupp (12 %) som inte anger någon särskild tidpunkt för sitt in-
tresse för ämnesområdet. Svaren präglas av osäkerhet inför framtida yrkesval men med ett 
visst intresse för natur- och teknikämnet. Valet uppges även vara ett resultat av individens 
uppfostran och livsstilsval vilket även anses vara ett resultat av påverkan från föräldrar, 
syskon och deras intresse. 
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En majoritet upplever att natur- och teknikorienterade ämnen får ökat utrymme under hög-
stadietiden. I flera fall har en enskild pedagog under högstadiet haft stor betydelse för indi-
videns ämnesval till gymnasiet. Ett förhållande som i de flesta fall har haft betydelse för 
deras val av utbildningsprogram på universitetsnivå. Påverkan på ämnesintresset från andra 
miljöer har lägre frekvens i detta material. 

En grupp som tillhör den tidigare med tveksamhet inför frågan om tidpunkt, är de som ut-
trycker osäkerhet inför framtida yrkes- och utbildningsval. Bland dessa respondenter finns 
vissa som hävdar att valet av naturinriktning har skett mer eller mindre slumpartat, ofta i 
kombination med ett visst intresse för natur- och teknikämnen.  

Tidpunkten för beslutet att välja den aktuella universitetsutbildningen är hos en övervägan-
de majoritet i samband med sista terminen på gymnasiet. Här finns ett fåtal avvikelser som 
präglas av egen yrkesverksamhet och i ett fall där beslutet togs i samband med inlämnandet 
av ansökningshandling till Umeå universitet. 

Materialet har även delats upp på ålderskategorierna där figuren på sidan 26 visar att något 
fler i åldersgruppen 1984-1986 uppger grundskoletiden medan gymnasietiden fått ett högre 
värde bland respondenter med födelseår 1980 – 1983. 

Tidpunkt för etablerat intresse - fördelat på ålder
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Figur 10: Tidpunkt för ämnesintresse fördelat mellan ålderskategorier. 

Diagrammet visar även att grundskoletiden dominerar i båda ålderskategorierna samt att 
antalet respondenter som upplever osäkerhet kring sitt intresse för natur- och/eller teknik-
ämnen är relativt begränsad i båda ålderskategorierna. 

Bakgrund till utbildningsval 

I syfte att kartlägga tendenser beträffande attityder och värderingar kring sitt val av utbild-
ningsprogram har frågor ställts angående studenternas utveckling som lett till att individen 
uppfattar sig särskilt intresserad av teknik- och naturvetenskapliga ämnen. Se fråga tio i 
bilaga två. Följande redovisning visar på tendenser bland de 48 personer som deltagit i un-
dersökningen. Observera att respondenterna har fått möjlighet att besvara frågan med mer 
än ett svarsalternativ. 
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Hela svarsmaterialet visar på en generell tendens beträffande strategiska överväganden i 
samband med valet av utbildningsprogram. En minoritet anger i sitt svar att valet har följts 
av utbildningsstrategiska överväganden. Majoriteten har följt sitt intresse för ämnet. 

Tabellen nedan visar med vilka argument som studenterna har gjort sitt val fördelade på 
åtta svarskategorier:  

Svarskategorier Antal Procent  

1. Särskilt intresse för ämnet 19* 40 

2. Argument relaterade till utbildningskvali-
tet/bredden/tvärvetenskaplighet 13 27 

3. Argument relaterade till Umeå och Västerbotten/nära föräldra-
hemmet/samlevnad 12 25 

4. Påverkan/info från släkt/ bekanta/SYO/Lärare 11 23 

5. Arbetsmarknadsrelaterade argument, möjligheten till arbete efter 
utbildning. Vara attraktiv på arbetsmarknaden 9 19 

6. Negativt val, i brist på annat. 8 17 

7. Argument kopplade till universitetets marknadsföring och den all-
männa uppfattning om programutbudet vid Umeå univ. 4 8 

8. Ekonomiska argument 1 2 

Tabell 6: Motiv till utbildningsvalet. Fördelning mellan åtta svarskategorier.  

Av svarsmaterialet kan konstateras att 40 procent av respondenterna hänvisar till det egna 
intresset som främsta orsak/vägande bakgrundsfaktor till valet av utbildningsprogram. 
Bland dessa finns 12 personer som angivit ”eget intresse” i kombination med andra bak-
grundsfaktorer. 7 personer har således angivit ”eget intresse” som enda bakgrundsfaktor. 

Materialet visar även att svarskategorierna två, tre och fyra har fått cirka 25 procent svars-
frekvens. I kategori fyra finns även ”egen samlevnadsrelation” med som betydelsefull vari-
abel. Bland de respondenter som gjort utbildningsvalet från en negativ utgångspunkt, (17 
%) finns angivelser som ”brist på alternativ” eller en ovilja att flytta till en alternativ stu-
dieort. Här finns en argumentation som ofta kopplas till det egna sociala nätverket i kombi-
nation med en osäkerhet inför att studera på alternativa orter. 

Utbildningskvaliteten är till största delen relaterat till att utbildningsprogrammet uppfattas 
bära en tvärvetenskaplig inriktning. Bland svaren förekommer ofta begrepp som ”brett” 
och ”ger chansen till ett flertal olika tänkbara utgångar”. Fyra personer (8 %) anger att de-
ras val styrts av någon form av marknadsföring som producerats från Umeå universitet eller 
det allmänna ryktet som utbildningsprogrammet bär. Bland dessa finns exempel, liknande 
”talade med folk på mässa”, ”besök från Umeå universitet på gymnasiet”, ”läst om ut-

                                                 

* Varav 12 st. i kombination med andra bakgrundsfaktorer. 7 st. anger ämnesintresset som enda bakgrunds-
faktor. 
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bildningen i VK-artikel”. En person anger argument kopplade till privatekonomiska förhål-
landen.  

Två personer anger att platsgaranti på enstaka kurser utgör en påverkansvariabel för valet 
av utbildningsprogram vid Umeå universitet. Här förekommer även påverkan via muntlig 
information från andra studenter på Umeå universitet. 

Svarskategorier fördelat på ålder 

0

10

20

30

40

50

Fra
m

tid
en

 

Eko
no

m
i

Neg
at

ivt
 va

l, 

P
ro

ce
n

t

80-83

84-86

 
Figur 11: Bakgrund till utbildningsval fördelat på ålderskategorier 

Vid en prövning där ålderskategorierna procentuellt fördelats över de svarskategorier som 
finns återgivna i tabell 6. kan ingen nämnvärd skillnad påvisas. Den mest påtagliga skillna-
den är att ekonomi- och marknadsföringsrelaterade argument inte finns representerade i 
gruppen födda 1980 – 1983.  

Ett test av hur svarsmaterialet fördelar sig inom respektive kön visar att det inte kan påstås 
finnas någon indikation på att kön utgör en intressant variabel kring faktorer som anges 
finnas till grund för utbildningsvalet. Det är uteslutande män som angivit att valet gjorts 
utifrån ett negativt ställningstagande, dvs. att valet har grundats på brist på alternativ. 
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Figur 12: Procentuell fördelning mellan kategorierna regiontillhörighet. 
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En klar majoritet ger uttryck för en osäkerhet beträffande framtiden. Det gestaltas närmast i 
valet av utbildningsprogram som respondenten uppfattar ger friare val inför framtida be-
slut. En majoritet anser att det aktuella utbildningsprogrammet ger sådana möjligheter.  

Osäkerheten kan härledas till de osäkra förhållandena på arbetsmarknaden. Det kan vara av 
värde att närmare undersöka orsakerna bakom studenternas misstänksamhet mot framtids-
möjligheterna. Den direkta marknadsföringen som Teknisk-naturvetenskaplig fakultet arbe-
tar med kan inte påstås få något genomslag bland svaren under fråga tio. 

Påverkansfaktorer vid valet att studera vid Umeå universitet. 

I syfte att kartlägga vilka faktorer av betydelse som påverkar valet av studieort har en fråga 
ställts kring bakgrunden till valet att studera vid Umeå universitet. Se fråga 11 i bilaga två. 
Svarsmaterialet visar på en klar övervikt av svaren (79 %) som hör samman med avståndet 
till föräldrahemmet. Särskilda motiv som anges i anslutning till denna fråga är ett antal 
samverkande fördelar med ett boende så nära föräldrahemmet så möjligt. Det handlar oftast 
om trygghet, ekonomiska faktorer och ett etablerat nätverk av sociala kontakter. En intres-
sant iakttagelse är att ingen av respondenterna har diskuterat att boende i ursprungskom-
munen även kan påverka valet att fortsätta eller avsluta studierna för annan alternativ sys-
selsättning. Tabellen nedan anger antalet respondenter som givit svar som passar in i någon 
av svarskategorierna. Ett flertal har angivit flera påverkansfaktorer i sitt val av studieort. 

Av antalet som angivit att de valt Umeå till studieort på grund av påverkan från släkt och 
vänner kan inga säkra slutsatser dras, men den betydande andel som lägger stor betydelse 
till det egna sociala nätverket skapar frågor kring hur stor betydelse som Umeå universitets 
utbildningsutbud har i förhållande till geografisk närhet. 

Svarskategori Frekvens Procent 

Påverkan från släkt/bekanta – släkting som är bosatt i 
Umeå/ kort avstånd till föräldrahemmet 37 79  

Kvalitetsaspekter på Umeå /bra stor-
lek/universitetsstad/ rekreationsutbud/bostadsutbud  26 55  

Negativt val, vill inte bo på/flytta till andra platser.ex. 
St.-holm, Gbg, U-a 12 26  

Argument relaterade till tillgång till kvalité på specifikt 
utbildningsprogram /finns endast i Umeå. 8 17  

Argument relaterat till ekonomi. 2 4  

Argument kopplade till universitetets marknadsföring 
och den allmänna uppfattning om programutbudet i 
Umeå. 

1 2  

Uttrycker osäkerhet/ inget svar 1 2  

Tabell 7: Påverkan på ortsval. Fördelning mellan sju svarskategorier. 

Materialet pekar mer på en generell inställning att "föräldrahemmet med socialt nätverk" 
som redan finns uppbyggt, utgör en stark anledning till att välja Umeå universitet. De som 
under intervjun har svarat med mer djupgående information beskriver att valet av utbild-
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ningsort även handlar om hur olika sociala nätverk (föräldrar/släkt/kompisar) kring respon-
denten påverkat i valet av ämnesinriktning. Ämnesinriktningen har i sin tur lett till att an-
sökan om studier vid Umeå universitet har lämnats in. 

Ungefär hälften (55 %) anger även argument som relateras till kvalitéer på Umeå stad, ofta 
i kombination med positiva föreställningar om universitetet. Bland svaren förekommer 
kommentarer som refererar till studentens behov av att bo i en stad av lagom storlek. Ume-
ås roll som universitetsstad kan påstås vara en viktig variabel bland dessa. Ett mindre antal 
värderar Umeås rekreations- samt bostadsutbud. I denna grupp finns även en relativt stor 
grupp som baserar sin föreställning om Umeå på rykten och omdömen bland släkt och vän-
ner. Kommentarer som ”jag har hört att…” förekommer och ett mindre antal refererar till 
en positiv stämning vid Umeå universitet. 

Kategorin ”Negativt val” då svaret relateras till bristen på alternativ eller en negativ inställ-
ning till att bo på en annan plats än Umeå, har en något förvånande hög frekvens (26 %). 
Bland svaren i denna grupp anges jämförelser med andra utbildningsalternativ som KTH 
och Chalmers. Bland svaren förekommer även stereotypa omdömen om studentkulturen vid 
andra universitet. 

Vid en prövning mot undersökningens två ålderskategorier så visar det sig att det negativa 
valet är vanligare i den äldre gruppen. Generellt så har påverkan från sociala nätverk hög 
påverkan medan marknadsföringsinsatserna från Umeå universitet har svagt genomslag vid 
valet att studera i Umeå.  
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Figur 13: Påverkan på ortsval efter ålderskategorier 

När materialet körts mot variabeln regionkategorier, som avser respondenternas länstillhö-
righet under gymnasieutbildningen så framkommer att påverkan på beslutet att studera vid 
Umeå universitet skiljer sig något beroende på regiontillhörighet. Se figur 14 sid. 24. 84 
procent av de med ursprung från de fem norrlandslänen anser att påverkan från släkt och 
bekanta har haft betydelse för valet av utbildningsort medan samma för övriga Sverige är 
55 procent. Kvalitetsaspekter på Umeå stad, vilket avser variabler som studentliv, fritidsut-
bud och kommunal service, skiljer sig något mellan regionkategorierna. Marknadsföringen 
från Umeå universitet har även här svagt genomslag. 
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Figur 14: Påverkan på ortsval efter regionkategorier 
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Frågor som berör informationsmaterialet 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid universitetet har på olika sätt förmedlat informa-
tionsmaterial till tänkbara studenter. Det material som undersökningen främst har fokuse-
rats på är programfoldern och det webbaserade informationsmaterial som givits ut av fakul-
teten. Frågorna under intervjun har skapats med syftet att få ta del av studenternas synpunk-
ter på informationsmaterialet samt att få information om hur studenterna har använt sig av 
materialet. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan olika grupper beroende på användningen av in-
formationsmedierna. 24 personer (50 %) uppger sig ha tagit del av båda informationsmedi-
erna. De som endast tagit del av foldern utgör 23 procent. Samma siffra gäller för webbma-
terialet. 2 personer uppger att de tagit del av information om utbildningen men inte fått 
denna via dessa alternativ. I båda fallen har information hämtats från universitetets kurska-
talog. En person uppger sig även ha läst ett vykort ” Jag har ingen hemlängtan” som skick-
ats via post från Umeå universitet centralt. 

Informationsmedium Antal 

Både webb och folder 50 % 

Endast webb 23 % 

Endast folder 23 % 

Inget av alternativen 4 % 
Tabell 8: Procentuell fördelning av informationsmediers användning. 

Programfolder 

I redovisningen visas i vilken utsträckning som undersökningens studenter tagit del av den 
programfolder som visats vid intervjutillfället. Frågan har fokuserats på om respondenten 
sett och/eller tagit del av programfoldern. Se fråga 12 i bilaga. Båda versionerna av pro-
gramfoldern (2004-2005 & 2005-2006) har visats. 

Argumentvariabler:  

- Ja, har sett, känner igen och tagit del av innehållet i foldern. 
- Nej, känner inte igen foldern. 

Svarsalternativ Frekvens  Procent 
Tagit del 36 75 
Inte tagit del 12 25 

Tabell 9: Procentuell fördelning mellan tagit del – inte tagit del. 

En större andel av respondenterna, 75 procent, har sett, känner igen och tagit del av inne-
hållet i foldern. I intervjusituationen har respondenten fått ta del av två olika versioner av 
Tekn/nat-foldern. Dessa versioner är 2004-2005 och 2005-2006.  
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En majoritet (65 %) av respondenterna är födda under 1984-1985 och får därmed betraktas 
som rekryterade direkt från gymnasiet. Bland dem som är födda 1984 finns det ett fåtal 
som har yrkesarbetat en eller två terminer.  

De som ger ett negativt svar 25 procent har i de flesta fall utgått ifrån universitetets kurska-
talog. I vissa fall även Internet. Ingen av dem som svarat negativt har aktivt valt bort fol-
dern. 58 procent (7st) har genomfört sin gymnasieutbildning i något av de fem norrlandslä-
nen (BD, AC Y, Z och X-län). Som framgår av figur 15 finns ingen anmärkningsvärd av-
vikelse mellan ålderskategorierna. 
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Figur 15: Tagit del av foldern beroende av ålder 
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Figur 16: Andel män-kvinnor som tagit del av foldern. 
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Könstillhörighet förefaller inte heller påverka intresset för eller tillgången till den skriftliga 
foldern. 

När materialet testats mot variabeln ”val av utbildningsprogram” visar sig det finnas en i 
jämförelse med övriga, något förhöjd del i gruppen Högskoleingenjörer som givit ett posi-
tivt svar. Högskoleingenjörerna utgör totalt 8 personer vilket gör att utslaget får svag repre-
sentation för verkliga förhållanden. Värdet av att närmare studera denna grupp och mer i 
detalj kartlägga hur de upplever det skriftliga materialet, bör dock betonas. Särskilt i jämfö-
relse med hur denna grupp använder andra informationskanaler. T.ex. webb-baserat materi-
al. 
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Figur 17: Andel som tagit del av folder beroende av programval. 

Vid prövningen mot i vilken del av landet som respondenten har genomfört sin gymnasie-
utbildning så visar sig en majoritet (75 %) av respondenterna med gymnasieutbildning i 
något av norrlandslänen ha tagit del av foldern medan för övriga landet är samma värde 50 
procent. Se figur 18, sid. 28. 
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Figur 18: Andel som tagit del av folder beroende av regiontillhörighet. 

Frågan ( fråga 12.1) om hur och när respondenten fått tillgång till programfoldern ger en 
mängd olika svar. Svaren har dock varit möjliga att forma efter sex kategorier. 36 personer 
(75 %) har tagit del eller endast sett någon av folderversionerna.  

Av dessa respondenter som besvarat frågan med ett Ja uppger sig ungefär hälften fått fol-
dern via postutdelning. Av dessa har fem personer beställt foldern via Internet. Cirka en 
tredjedel av dem som angivit positivt svar har kommit över foldern via egen gymnasieut-
bildning. Besök på Umeå universitet och via deltagande i mentorskapsprogram har även en 
frekvens av betydelse, 25 procent. Övriga kategorier är via utbildningsmässa där Piteå och 
Göteborg är förekommande platser. 2 personer uppger via bekant och släkting. Nedanstå-
ende tabellvärden baseras på att en del respondenter angett flera alternativa möjligheter. 

Svarskategorier Frekvens Procent 
Hemskickad per post under sista gymnasietermi-
nen/beställt via Internet 19 53 

Via egen gymnasieutbildning 11 31 

Vid besök på Umeå universitet/via mentorskapsprogr  9 25 

Via utb.mässa 3 8 
Via bekant  2 6 

Minns ej 2 6 
Tabell 10: På vilket sätt har studenterna fått foldern fördelat på sex svarskategorier. 

Hela svarsgruppen kan även delas upp i kategorierna ”aktiv” i sitt informationssökande och 
en grupp som förhåller sig ”mindre aktiv”. En majoritet av respondenterna får anses förhål-
la sig mer passiva till sitt val av utbildning och val av utbildningsort. Informationen som 
presenteras i programfoldern uppfattas olika av dessa kategorier.  
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De ”aktiva” har kritiskt granskat olika alternativ med utgångspunkt från folder och webb-
material. Denna grupp har även en vana från olika typer av nätverk att diskutera framtida 
yrkesval och karriär. 

Med utgångspunkt från detta har svarsmaterialet även prövats mot variablerna ålder och i 
vilken län som respondenten genomfört sin gymnasieutbildning. 
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Figur 19: På vilket sätt har studenterna fått foldern. Procentuell fördelning på regiontillhörighet. 

Materialet indikerar att över 50 procent (17 pers.) av dem som genomfört gymnasiet i ett av 
fem norrlandslän har fått foldern via traditionell postgång. Bland respondenter med ur-
sprung från södra landsdelen har den traditionella postgången (2 pers.) ett lägre genomslag. 
Bland svaren finns ett flertal respondenter från södra Sverige med positiva erfarenheter av 
engagerad personal vid den egna gymnasieskolan, SYO eller lärare, som själv har personlig 
erfarenhet av studier eller boende i Umeå. Detta visar även att foldern har distribuerats via 
egen gymnasieskola. Vid en jämförelse med fakultetens utskicksrutiner kan det eventuellt 
bekräftas att det är främst gymnasieelever i de fem norrlandslänen som får foldern via post. 
Varje stapel i tabellen med 20 procent för övriga Sverige representeras av en person. 

Vid en körning mot variabeln ”födelseår” visar sig att en majoritet av samtliga har fått fol-
dern via traditionell postgång. Materialet kan inte hävdas indikera att någon särskild ål-
derskategori skiljer sig beträffande tillgång till foldern.  
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Figur 20: På vilket sätt har studenterna fått foldern. Procentuell fördelning inom åldersgrupper. 

12 personer födda år 1984 - 1986 uppger fler än ett alternativ. Av dessa har nio personer 
svarat ”postgång” som ett av alternativen. Andra kombinationer handlar om att program-
foldern ofta hämtats vid lokal gymnasieskola eller i kontakt med Umeå universitet, t.ex. i 
samband med olika typer av besöksaktiviteter.  

I bilaga tre finns ett antal kommentarer till foldern och dess tillgänglighet. En ofta före-
kommande kommentarer i samband med frågor om skriftligt informationsmaterial handlar 
om irritation över mängden pappersinformation. 

Programfolderns inverkan på val av utbildningsprogram och utbildningsort 

Av de 36 personer som sett, känner igen, tagit del av folderns innehåll anser 23 personer 
(64 %) att de i sitt val av utbildningsprogram påverkats av fakultetens utbildningsfolder. 
Samma värde för påverkan i val av utbildningsort anger 6 personer (17 %) att de påverkats 
av utbildningsfoldern.  

Påverkan är uteslutande positiv, dvs. samtliga 36 respondenter, med ett undantag, menar att 
i den mån foldern haft inverkan på deras utbildningsval har de stärkts pga. av att foldern 
skapat positiva reaktioner. Variabler som identifierats i respondenternas svar redovisas 
längre fram i detta kapitel. 
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Figur 21: Programfolderns inverkan på val av program och ort. 

Diagrammen visar att studenter från övriga riket (fem pers) har stor åtskillnad när det gäller 
påverkan på val av utbildningsprogram och utbildningsort. Detta mönster följs även av dem 
som kommer i från fem norrlandslän, även om det här visar på ett otydligare mönster. Detta 
indikerar att foldern generellt har svagt genomslag vid val av utbildningsort men en större 
påverkan vid valet av utbildning. 

Respondenterna har även fått möjlighet att nyansera sitt svar genom att beskriva på vilket 
sätt som foldern påverkade deras val av utbildningsprogram och utbildningsort. Frågan har 
ställts för att ge en tydligare indikation på om foldern har haft avgörande betydelse eller om 
respondenten redan bestämt sig när han/hon fått foldern. 

Under intervjun har studenterna fått möjlighet att kommentera programfoldern och dess 
innehåll, dels beträffande utseende, layout men även den redaktionella texten med bilder. 
Bland kommentarerna så finns det en rad mönster. En sammanfattning av de mest före-
kommande kommentarerna redovisas nedan. 

Redaktionell text 

Bland kommentarerna på folderns redaktionella text finns många kritiska synpunkter. Ett 
antal studenter menar att det på senare år finns ett onödigt barnsligt och ytligt språk, sär-
skilt i beskrivningen av utbildningsprogram med ryktet ”kvalificerat krävande utbildning-
ar”. Respondenter menar att ett förklenande språkbruk kan verka kontraproduktivt och leda 
till att intresserade väljer bort ett program som inte framställts tillräckligt ”seriöst”. I detta 
sammanhang efterlyses ett mer sakligt och kondenserat språkbruk. Exempel på ”förklenan-
de språkbruk” är texten om Teknisk Naturvetenskaplig Kemi, sidan 60. Uppslaget om ke-
miprogrammet har även fått en del kritiska synpunkter. Respondenter menar att det skett en 
försämring sedan tidigare foldrar. ”larvigt/barnsligt språkbruk, göm inte intressant infor-
mation under mattan” är en av kommentarerna. 

Ett flertal respondenter ger även positiva omdömen kring de intervjuer med studenter och 
yrkesverksamma som förekommer i den redaktionella texten. Här nämns även text kring 
kursinformation och arbetsmarknadsmöjligheter. 
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Studenterna har även fällt positiva omdömen kring småartiklar i programfoldern. Uppläg-
get med studentintervjuer får även positiva kommentarer. Ett flertal menar att det ofta blir 
för mycket skriftligt material som lätt hamnar i pappersinsamlingen.  

Ett flertal respondenter saknar beskrivningar av det sociala livet och fritidsmöjligheterna i 
Umeå med det ”avslappnade universitetet”. I detta sammanhang hålls ofta IKSU sportan-
läggningar fram som en attraktor med stark positiv påverkan. 

Faktarutorna 

Respondenter som angett ett positivt svar på frågan om påverkan på val av utbildningspro-
gram uttrycker att främst informationen i faktarutorna vid varje uppslag har upplevts lättill-
gänglig och skapar överskådlighet vid jämförelser mellan olika utbildningsprogram. En re-
spondent menar att presentationerna av olika utbildningsprogram positivt påverkat valet 
mellan att läsa program eller enstaka kurser. 

Ett antal framhåller att det förekommer alltför luddiga formuleringar kring vilka yrken som 
gäller efter utbildningen. Exempel på jobb saknas. 

Foldern inte påverkat valet av utbildningsprogram 

Bland de studenter som svarat nekande beträffande ”påverkan på val av utbildningspro-
gram” finns ett mångfasetterat spektrum av åsikter som inte tydligt går att dela upp i positi-
va och negativa. Nedan redovisas ett urval av synpunkter på utbildningsfolderns innehåll. 

Bland de studenter med genomförd gymnasieutbildning i något av de fem norrlandslänen, 
finns kommentarer som vittnar om att framtidsutsikter som relateras till yrken bör framhä-
vas tydligare. Detta betonas särskilt som ett viktigt argument i val av utbildningsprogram. 

Andra menar att den redaktionella texten vid varje uppslag med programpresentationer bör 
mer i detalj informera om vad studenten ska läsa. ”De korta rubrikerna i faktarutorna 
räcker inte” är en av kommentarerna.  

Vissa respondenter pekar på problem att få tillgång till foldern. Bland dem med ursprung 
från övriga riket och som givit ett negativt svar beträffande ”påverkan på utbildningspro-
gram” finns kommentarer som ”Upplägget i foldern är godtagbart men inte självklart lätt-
tillgängligt. Upplever beskrivningarna av programmet inte så bra. Tråkig presentation av 
Bioteknik/genomik. Layouten skapar intresse. Initialt är det svårt att förstå innehållet, 
språket och olika begrepp men efter en termin så klarnar det. 

Andra enskilda kommentarer på programfoldern redovisas i bilaga tre. 
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Webbaserad information via Internet 

Andelen som svarat positivt på fråga nr 13 om respondenten tagit del av den webbaserade 
information som finns på Internet, är 34 personer (71 %). 

Respondenterna har fått möjlighet att via fakultetens hemsida åminna sig vilken sökväg de 
använt sig av i samband med att de sökte information. Under intervjun har respondenten 
enskilt erbjudits att söka information universitetets hemsidor via fakultetens startsida 
www.teknat.umu.se/utbildningsinfo/index.html. Respondenterna har prövat olika alternativ 
och under tiden bestämt den mest troliga sökvägen. Vid detta tillfälle har respondenten i 
regel gjort bedömningar om framkomlighet, vad som upplevts lockande.  

Kring 40 procent av dem som svarat på frågan har hittat länken umu.se och sedan gått vida-
re till fakultetens hemsidor. Sökvägen för detta redovisas längre fram. Övriga alternativ 
som framkommit i undersökningen är via programfoldern, universitetets kurskatalog, via 
sökmotor, SYO. Detta svarsmaterial ska betraktas med stor försiktighet då respondenterna 
tenderar till att gissa och har i vissa fall svårigheter att exakt ange hur länken till fakultetens 
sidor har hittats. 
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Figur 22: Sökväg bland respondenter som tagit del av webbmaterial. 

När respondenten väl har hittat umu.se förekommer ett antal olika alternativa sökvägar. 
Den dominerande delen av dem som svarat uppger sig  

I listan på sidan 38 finns de alternativa sökvägar som respondenterna angivit. När sökvägen 
har återmemorerats har varje steg i sökandet har markerats med ett > -tecken. Till exempel 
så står ”teknik- och naturvetenskap” för en klickbar länk som leder till 
http://www.teknat.umu.se/utbildningsinfo/index.html. I vissa fall har universitets webbsi-
dor uppdaterats sedan intervjutillfället vilket kan skapa otydlighet i resultatet eftersom vissa 
angivna sökvägar inte längre är möjliga att utföra. Av de 34 personer som tagit del av 
webb-informationen har 16 kunnat återmemorera sökvägen. 
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Alternativa sökvägar 

umu.se > vill studera > kurser o program > Program > lista med olika utb-program.  

umu.se > vill studera > kurser och program > Program > Lång och tråkig lista  

umu.se > vill studera > kurser och program> program 

umu.se > vill studera > kurser och program> program 

umu.se > vill studera > kurser och program> program 

umu.se > vill studera > kurser och program> program 

umu.se > vill studera > teknik- och naturvetenskap > Ämnen 

umu.se >vill studera > teknik- och naturvetenskap 

umu.se > vill studera > teknik- och naturvetenskap  

umu.se > vill studera > teknik- och naturvetenskap 

umu.se > vill studera > teknik- och naturvetenskap 

umu.se > utbildning > teknik- o. naturvetenskap > energiteknik 

umu.se > utbildning > teknik- o. naturvetenskap > teknat.umu.se 

umu.se > utbildning > teknik- o. naturvetenskap > teknat.umu.se 

umu.se > är student> fakulteter> teknisk – naturvetenskaplig fakultet > teknat.umu.se 

www.student.umu.se > Kurser & program > Program > lista med olika utb-program. 
Tabell 11: Alternativa sökvägar till tek/nat.s webbsidor. 

Tabellen visar att de 17 personer som tydligt anser sig minnas sökvägen så är den klickbara 
knappen ”vill studera ” på universitetets startsida den mest använda. 11 personer (65 %) har 
använt denna sökväg för att hitta fakultetens utbildningsutbud. Efter detta skiljer sig grup-
pen åt i olika alternativ.  

Nedan redovisas materialet uppdelat på gymnasieregion och ålder. Ingen av dessa variabler 
kan påstås styra användandet av fakultetens webbsidor. Tendensen är likartad för båda. 
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Figur 23: Respondenter som tagit del av webbmaterial efter gymnasieregion. 
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Andel som tagit del av webbmaterial - Fördelat på ålder
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Figur 24: Respondenter som tagit del av webbmaterial efter ålder. 

På frågan om respondenten sökt efter teknat.se-länken på eget initiativ eller om information 
om länken erhållits på annat håll har en majoritet angett eget initiativ. I de fall där länken 
hittats via annan källa så anges följande variabler: 

- Gymnasielärare  
- SYO-konsulent 
- Kamrater  
- Släktingar 
- Besök vid Umeå universitet 

Utsträckning som webbinformationen på Internet påverkat val av utbildning och ut-
bildningsort. 

Cirka 60 procent av de 34 personer som tagit del av webbmaterialet anser att de påverkats i 
sitt val av utbildningsprogram. Samma siffra för de som anser att deras val av utbildnings-
ort påverkats är 18 procent. 

 Antal Procent 
Utbval 20 59 % 
Ortsval 6 18 % 

Tabell 12: Antal som påverkats i valet av program och ort. 

Webbmaterialets påverkan har uteslutande varit positiv, dvs. informationen har i varierande 
utsträckning stimulerat respondenterna till att välja ett utbildningsprogram som finns i 
Umeå. Bland den majoritet som tagit del av webbmaterialet och uppgivit att detta påverkat 
dem i valet av utbildning eller ort, är det fem respondenter som har svarat positivt på både 
utbildnings- och ortsvalet. 

Respondenterna har även fått ange på vilket sätt som webbmaterialet påverkade deras ställ-
ningstagande. Centrala frågeställningar var i vilken utsträckning som webbmaterialet haft 
avgörande betydelse eller om respondenten redan bestämt sig, beträffande val av utbildning 
och utbildningsort. Variablerna kursinnehåll/kurser, blockscheman, arbetsmarknadsmöjlig-
heterna och kursscheman ger intrycket av att en majoritet av dem som ansett sig påverkade 
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relaterar sin sökning till frågor kring utbildningsvalet. Påverkan på valet av utbildningsort 
har ett svagare genomslag. En förklaring till detta förhållande kan sökas i att 75 procent av 
samtliga respondenter har genomgått gymnasieutbildning i något av de fem norrlandslänen 
(se tabell 4 sid. 13) och därför möjligen har tillgång till information om Umeå via andra 
informationskanaler. 

Vilken typ av webbinformation har respondenterna främst haft behov av under sin sök-
ning? Följande 4 variabler har haft störst frekvens i materialet. Siffran inom parentes anger 
antalet förekomster i materialet: 

- kursinnehåll/kurser, (7)  
- blockscheman, (6)  
- arbetsmarknadsmöjligheterna, (5) 
- kursscheman, (4) 
 

Andra typer av webbinformation som studenterna uttryckt behov av, redovisas nedan. Lis-
tan ska betraktas som angivelser från enskilda respondenter: 
 

- antagningsstatistik, 
- introduktionskurs,  
- tider,  
- kurslitteratur, 
- olika utbildningsalternativ, 
- ansökningshandlingar, 
- olika inriktningar på TNK och civilingenjörer, 
- programmens egna specialsidor, 
- presentation av ”Öppen ingång, 
- tentamensresultat, 
- behörighetskrav, 
- alternativa utbildningsorter, 
- vardagsbilden av Umeå universitet, 

Av respondenter som inte tagit del av fakultetens startsidor, www.teknat.umu.se/ eller 
www.teknat.umu.se/utbildningsinfo/index.html anger 29 procent nekande svar. Här finns 
en intressant grupp (6 personer) som inte tagit del av fakultetens startsidor, men som upp-
ger sig vara aktiva och regelbundet sökande efter information via Internet. Dessa personer 
för även en kritisk diskussion kring tillgänglighet, överskådlig webbinformation kopplat till 
länksystem och nödvändigheten av gemensamma strategier och samsyn på layout och sök-
vägar. I ett fall bland de negativa svaren har fakultetens webbinformation inte alls kommit 
till användning. Bland de övriga har respondenterna sökt specifik utbildningsinformation 
via universitetets startsida, www.umu.se. Information på institutionernas egna webbsidor 
har även nåtts via traditionell sökmotor ex. google.se.  

I vissa fall har webbsidor som inte tydligt funnits tillgängliga via fakultetens hemsida upp-
fattats som ”specialsidor”. Upptäckten av sidor som t.ex. www.interaktiv.se, 
www.interaktion.nu, har skapat ökad motivation att söka sig till Umeå. Dessa sidor är ofta 
producerade av utbildningsprogram vid Umeå universitet. Frånvaron av dessa länkar upp-
fattas av ett antal respondenter som strategiska brister i universitetets webbpolicy. I inter-
vjumaterialet förekommer även webbsidor som också uppfattats som specialsidor pga. att 
dessa inte finns tillgängliga via teknat.se. Exempel på webbsidor är www.cs.umu.se och 
www.tfe.umu.se som är institutionernas egna hemsidor. 
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Vissa av respondenterna framhåller att webbinformationen är alltför översiktlig och det är 
svårt att göra en bra bedömning om kvalitén på enskilda utbildningsprogram. Det handlar 
t.ex. om ouppdaterad information på kemiprogrammets hemsida. 

Informationsmaterialets betydelse efter utbildningsvalet 

På frågan om informationsmaterialet på något sätt kommit till användning efter att beslutet 
tagits (fråga 14), så svarar en tredjedel att den tryckta programfoldern har använts som 
hjälpmedel när närstående varit intresserade av utbildningsvalet. Frågan har ställts så att 
respondentens svar även inkluderar informationsmaterialet på Internet. Respondenterna har 
givits möjlighet att svara med flera alternativ. 

Svarskategori Antal Procent 

Visat släkt / vänner 16 33  

Behov av att få information om schema, 
kurssstart, litteratur 

9 19  

Behov av att få information om studentlivet, 
Umeå stad, utbud 

3 6  

Stärka beslutet kring utbildningsval 4 8  

Har inte använt materialet efter beslut 20 42  
Tabell 13: Informationsmaterialets (tryckt och webb) betydelse efter utbildningsval 

Ungefär en femtedel uppger att informationen använts i syfte att få information om schema, 
kurssstart och kurslitteratur. Bland dessa är det uteslutande webb-materialet som kommit 
till användning. 42 procent (20 personer) anger negativt svar på frågan om informationsma-
terialet haft någon annan betydelse efter att studenten gjort sitt val. Ingen av variablerna 
kön, utbildningsprogram, geografiskt ursprung samt ålder visar sig ha någon anmärknings-
värd påverkan på informationsmaterialets betydelse efter att beslutet tagits. 

Mest avgörande faktorn som påverkat valet 

Svarskategori Antal Procent 

Ämnesintresse/förälders yrke 28 58  

Inriktningen på utbildn. Program 15 31  

Ämnes-kombination 6 13  

Foldern-webbinfo. Fr tekn-nat/syo-info 5 10  

Arbetsmarknadsskäl 5 10  

Mentorprogram/Samverkan med gymn. /geografisk när-
het 4 8  

Umeå stad/trevligt/utbudet 4 8  
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Övrigt, partner 3 6  
Tabell 14: Avgörande faktorer som påverkat utbildningsval 

På frågan om vilken enskild faktor som haft störst inverkan på respondenternas val att stu-
dera vid ett utbildningsprogram med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, har en ma-
joritet angivit ett klart och entydigt svar. Cirka 60 procent av hela gruppen har angivit eget 
ämnesintresse som tyngsta påverkansfaktor. Bland dessa finns en rad olika intresseinrikt-
ningar där ämneskombination, graden av tvärvetenskapligt innehåll och renodlat intresse 
för ett enskilt ämne är frekventa faktorer. 

En betydande del (25 %) anger att andra personer i respondentens sociala nätverk har haft 
avgörande påverkan. Här handlar det ofta om fast samlevnadsrelation, föräldrars påverkan 
och andra privata kontakter som ofta har specifik kunskap relaterats till särskilt ämnesin-
tresse, fakultetens utbud eller mer generellt till Umeå universitet. 

Argument och metoder som antas skapa intresse för utbildningsprogram 

Som avslutning på djupintervjun har frågor kring fakultetens förmåga att locka andra pre-
sumtiva studenter till Umeå ställts. Se frågorna 15 och 16 i bilaga. Syftet har varit att kunna 
göra en kartläggning som ger en indikation om vilka variabler som studenterna själva vär-
derar högst. Svarsmaterialet bör betraktas med stor försiktighet då få av undersökningens 
respondenter har särskilda kunskaper i marknadsföring och erfarenheter av informations-
kampanjer. 

De argument och metoder som antas skapa intresse för utbildningsprogram vid teknik– och 
naturvetenskaplig fakultet redovisas nedan i tabellen. Frågan har fokuserat på det utbild-
ningsprogram som respondenten, hösten 2004, själv har inlett sina universitetsstudier vid. 

Det tydligaste mönster som kan utläsas av tabellen är att 43 procent betraktar ett personligt 
möte med någon person som muntligt informerar om utbildningen som en betydelsefull 
faktor. Flera av svaren indikerar att möjligheten att kunna ställa följdfrågor har stor bety-
delse. Bland svaren som handlar om personlig information finns ett flertal med särskilt po-
sitiva erfarenheter av det mentorskapssystem som finns aktivt i Umeåregionen. Öppet-hus-
aktiviteter vid Umeå universitet samt besök på gymnasieutbildningar av enskilda studenter 
är högt värderade informationsmetoder. Arbetsmarknadsrelaterade argument ges även en 
viss betydelse för att skapa attraktiva utbildningar. 

Svarskategori antal procent 

Personliga möten med informatör 20 43 % 

Arbetsmarknadsrelaterade argument 10 22 % 

Umeå stad 8 17 % 

Mindre mängd info/ höja statusen 6 13 % 

Informerade personalfunktioner på gymnasienivå - 
SYO /lärare. Mässaktiviteter 

6 13 % 
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Rese-subventioner 4 9 % 

Betona tvärvetenskapligt innehåll 4 9 % 

Utskick via Posten/ Variera strategierna 3 7 % 

Utrustning vid Umeå universitet - omfattning och 
kvalité 

2 4 % 

Tabell 15: Argument och metoder för ökat intresse 

Nedan redovisas ett antal teman som kunnat urskiljas i svarsmaterialet. Materialet har även 
delats upp i två kategorier:  

- argument som relaterats till informationens innehåll 
- argument som relaterats till olika informationstekniker och metoder 

Argument som relaterats till informationens innehåll: 

Ett flertal menar att arbetsmarknadsrelaterade argument har stort genomslagskraft. Målet 
att få ett arbete efter avslutad utbildning är högt prioriterat bland många studenter och sig-
nalerna från en utbildningsanordnare angående konkurrens på arbetsmarknaden efter 
genomförd utbildning kan vara avgörande för valet av utbildning. I materialet finns vitt-
nesmål som menar att Umeå har ökat sin status, t.ex. vid en anställningsintervju. 

- Presentera mer sakligt och exakt om fördelen med akademiska studier. Jmf. projektet 
”skolkemi” chem.umu.se (Svante Åberg) 

- Informera kring möjligheten till dubbla examina 
- Tydligare signaler beträffande yrkesmöjligheterna efter utbildning 
- Öka utbildningsinnehållets tillämpbarhet i verkligheten.  
- Skapa fler forum där studenter kan möta gymnasieelever med intresse för matema-

tik/naturämnen. 

Betona följande: Programrelaterat 

- den goda tillgången på datorer, grupprum. 
- exkursionstillfällen och undervisning utomhus. 
- samarbeten mellan universitetet och industrin/näringslivet 
- spetskompetenserna på olika utbildningar. 
- det tvärvetenskapliga innehållet och ämnesbredden vid olika utbildningar 
- Att många trivs i Umeå måste synas bättre i marknadsföringen. 
- Motverka fördomarna/rykten om att fysikämnet är svårt och avancerat. Gäller även 

höga krav på programmens matematikkurser. 
- Skapa samverkan mellan gymnasieelever och studenter vid Umeå universitet. 
- Höj statusen på olika program. T.ex. genom att öka matematikinslaget på dataveten-

skapligt program  

Betona följande: Umeårelaterat 

- Umeås tillgångar kopplat till naturtillgångarna. 
- det sociala livet i Umeå. 
- Umeå som stad. 
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Argument som relaterats till olika informationstekniker och metoder 

- Hemsidans innehåll och strategier bör utvecklas. Satsa på webbinformationen  
- Satsa på metoder för att hålla kvar studenterna vid utbildningsprogrammen. Avhopp 

skapar dåligt rykte. 
- Utveckla systemet med nyexaminerade som besöker utbildningsprogrammen och be-

rättar om arbetsmarknaden och egna yrkeserfarenheter. 
- Utveckla systemet med personliga besök av yrkesverksamma forskare vid gymnasieut-

bildningar. 
- Fysisk reklam kan med fördel göras via alternativa forum. Apoteket via tandborstar, på 

idrottsevenemang via dryckesflaskor. Utskick av tunga kataloger är impopulärt. Vykort 
eller tunt informationsblad med webbadresser och telefon har bättre effekt. 

- Utveckla och stärk strategierna för att höja statusen hos Umeå universitet. 
- Större kataloger bör finnas vid olika utbildningsmässor som är bra informationsforum, 

Sollentunamässan, Piteå, SACO 
- reklamen om Basåret, det är många som inte vågar hoppa på en natur- eller teknikve-

tenskaplig utbildning. Gymnasielärare och SYO måste få kontinuerlig fortbildning från 
Umeå universitet. 

- Resesubventioner. Utveckla konceptet med fria hemresor mot att studenten besöker ett 
gymnasium. Resesubventioner för lokalt och regionalt resande är lockande för studen-
ter med en begränsad ekonomi.  

- Telefonkontakterna som tas när antagningen är klar är mycket uppskattat. 
- Samverkan mellan grundskolan (mellanstadiet) och forskare som väcker intresse för 

naturvetenskap.  
- samverkansprojekt mellan t.ex. intresseorganisationer, gymnasium och univ. Exempel 

på samverkan är ”Jernkontoret” http://www.jernkontoret.se/ och KTH. 
- Satsa på SYO-funktionerna vid landets gymnasieskolor. 
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7. Diskussion 

Undersökningen pekar på att det skriftliga materialet i programfolder och på Internet har 
svag inverkan på valet av utbildningsort, medan födelseorten/föräldrars boplats har väsent-
ligt större påverkan. Denna typ av avväganden kan ha betydelse när en utbildningsanordna-
re ska bedöma vilka målgrupper anordnaren ska satsa på i sin marknadsföring. 

En tänkbar strategi för att upprätthålla intresset för natur- och teknikorienterade ämnen som 
etablerats under högstadietiden är att framtida rekryteringsstrategier inriktas på att skapa ett 
intresse för universitetsmiljön redan under högstadiet. I detta undersökningsmaterial finns 
vissa fall där intresset för teknik och naturämnen har sjunkit under gymnasietiden, ofta pga. 
att ämnesmässiga förväntningar på gymnasieutbildning inte infriats. Å andra sidan finns det 
även exempel där gymnasieutbildningen har ökat intresset för natur- och teknikämnen och 
lett vidare till universitetsstudier. 

CERUM vill i detta sammanhang föreslå fakulteten att fästa uppmärksamhet vid att valet 
av Umeå som studieort starkt påverkats av avståndet till släkt och vänner. Det kan te sig 
självklart att ungdomar med födelseår 1984 –86 har ett större behov av trygghet från för-
äldrahemmet men det kan även finnas intressant kunskap vid en kartläggning av vilka fak-
torer som styr när det sociala nätverket från grundskola-gymnasium får svagare betydelse. 
Framtida studier kan skapa klarhet i på vilket sätt som denna värdering ser ut och vilka sär-
skilda mönster som kan identifieras bland olika studentkategorier. 

En möjlig utvecklingsstrategi för fakultetens marknadsföring är att starkare fokusera på 
fem-länsregionens möjligheter att erbjuda kvalificerat arbete efter utbildning. Detta kan i 
vidare studier även kopplas till inlandskommunernas strukturomvandling och tillväxtmöj-
ligheter. En annan hypotes som är intressant att pröva är om banden till hemmet är mer el-
ler mindre beroende av ålder men inte av kön. Det tycks råda en viss tröghet beträffande 
beredskap hos unga män att vid 18-20 års ålder etablera ett eget boende utanför en viss ra-
die från födelseorten/föräldrars boplats. 

CERUM menar att det finns anledning att närmare studera i vilken utsträckning som ar-
betsmarknaden i de fem norrlandslänen lyckas erbjuda personer med examen vid teknik- 
och naturvetenskapliga utbildningar. Enligt erfarenheter från studien så har även denna typ 
av argument betydelse för unga människor deras avväganden för vilken ort som studierna 
ska förläggas till. Liknande diskussioner kan även gälla för etableringsort inför inträdet på 
arbetsmarknaden. 

Internetmaterialet på fakultetens hemsida har av studenterna i denna undersökning fått po-
sitiva omdömen och uppfattas av de flesta som lättillgängligt. Det finns dock ett antal vitt-
nesmål som pekar på svagheter i webbinformationen, t.ex. då information kan härledas till 
aktiviteter som varit inaktuella upp till 12 månader. Detta gäller oftast material som enskil-
da institutioner ansvarar för. 

Bland undersökningens studenter finns även kritiska synpunkter på hur Umeå universitet 
hanterar webbdesign och policyregler. Synpunkterna handlar främst om att enskilda institu-
tioner ger viss information på sin ordinarie hemsida kopplat till umu.se och samtidigt till-
handahåller information på sidor med alternativ webbadress. Dessa alternativ uppfattas ofta 
ha högre kvalité beträffande innehåll, layout och uppdaterad utbildningsinformation. 
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Frågor kring informationshantering och policyutveckling kopplat till Internet är ofta kom-
plicerad och resurskrävande och med utgångspunkt från undersökningsresultatet är det inte 
främst informationsstrategier kopplade till webbmaterialet som fakulteten bör prioritera. 
Särskilt med hänsyn taget till att studenterna, på frågor om vilken typ av metod och inne-
håll som fakulteten kan använda för att attrahera fler personer, inte lyfter fram frågor kring 
webbstrategier. Studenterna pekar på andra alternativ för att stärka attraktiviteten hos fakul-
tetens utbildningsutbud och generellt öka antalet sökande till Umeå universitet. Studenterna 
i denna undersökning pekar som exempel på en ökad samverkan mellan universitetet och 
industrin, grund- och gymnasieskolan. 

Fortsatta studier 

Framtida studier av detta område kan inriktas på att göra en fördjupad kartläggning av hur 
den enskilde studentens självbild förändras i rollen som naturvetare eller tekniker. Under 
djupintervjuerna har en mängd information exponerats, som handlar om status mellan olika 
utbildningsprogram och mellan olika universitet. Det är dock oklart i vilken utsträckning 
som detta påverkar motivationen att studera vid ett enskilt universitet. Undersökningsresul-
tatet reser en del frågor kring vilka faktorer som är verksamma vid en värdering kring sta-
tus. Är status ett resultat av fiktiva föreställningar eller finns det ett reellt värde i värdering-
en? Vilket innehåll har status beträffande utbildningar och utbildningsinstitutioner? Har 
diskussionen om status något reellt värde i yrkeslivet och på arbetsmarknaden? Här finns 
en rad relevanta frågeställningar och möjligheter ges till att genomföra studier som är hypo-
tesgenererande. 

Andra frågeställningar som kan utgöra vägledning inför fortsatt forskning: 

- Vilka typer av framtidsutsikter finns bakom ett beslut att studera vid en teknisk eller 
naturvetenskaplig utbildning? Dessa bör kunna jämföras med de framtidsutsikter 
som den enskilde studenten har vid slutet av sin utbildning. 

- Är inträdet på arbetsmarknaden präglat av den information som den studerande fått 
under sin utbildning eller information från arbetsmarknadens parter? Vilken bety-
delse får denna information för motivationen att söka en Teknisk-naturvetenskaplig 
utbildning?  

- Finns det några samband mellan flyttningsbenägenhet innan utbildningsstart och 
förmågan att etablera sig på arbetsmarknaden efter? 
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Bilagor 

Skriftlig intervjudel        Bilaga 1 

Svarskod: …….. 

Bakgrundsfrågor  
1. Födelseår: 

……………………………………….. 
2. Kön 

Man                       Kvinna  
3. Vilket utbildningsprogram går du? 

……………………………………….. 

4. Bostadsadress /kommun? 

……………………………………….. 
5. Bostadsadress /kommun när du sökte till 

den utbildning du går idag? 
……………………………………….. 

6. Var gick du på gymnasiet (vilken ort)? 
……………………………………….. 

7. Genomförd gymnasieexamen. Ange vilket 
program. 

……………………………………….. 
8. Hur har du skaffat dig behörighet till den 

utbildning du nu går på?  
- Gymnasieprogrammet som jag angivit i 

fråga 7 gav mig behörighet. 
- KomVux 
- Tekniskt-naturvetenskapligt basår 
- Folkhögskola 
- Utländsk gymnasieutbildning  
- Annat alternativ____________________ 
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Intervjuguide        Bilaga 2 

Intervjufrågor som berör utbildningsvalet 

9. När (i tiden) bestämde du dig för att välja den yrkesinriktning/utbildning du 
nu går på? Respondenten har fått beskriva på vilket sätt som intresset för tek-
nik- och/eller naturämnet utvecklats.  

10.Varför valde du den utbildning du nu går på?  

11. Varför valde du att studera vid Umeå universitet?  

Intervjufrågor som berör informationsmaterialet 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid universitetet har på olika sätt förmedlat informa-
tionsmaterial till tänkbara studenter. Det material som vi är intresserade av att få dina syn-
punkter på samt att få information om hur du har använt dig av, är en tryckt broschyr som 
innehåller information om Umeå universitets tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt 
det informationsmaterial som finns tillgängligt på Teknisk-naturvetenskaplig fakultets 
hemsidor på Internet. 

Informationsfolder 2004/2005/Utbildningsprogram 

12. Har du tagit del av den informationsfolder som innehåller information om 
Umeå universitets tekniska och naturvetenskapliga ämnen? 

- 12.1 Hur och när fick du tag i broschyren? 
- 12.2 Påverkade informationen i broschyren ditt val av utbildning? 
- 12.3 På vilket sätt? Vilken betydelse fick materialet för ditt val av: 

o utbildning  
o utbildningsort 

Internet baserad information 

13. Har du tagit del av den information som finns på Internet? 

13.1 Sökte du på eget initiativ reda på länken till universitetet eller fick du  
  information om länken på annat håll? I så fall hur? 
13.2 Vilken ingång till informationen använde du dig av? 
13.3 Vilken betydelse fick webbmaterialet för ditt val av: 

o utbildning 
o utbildningsort 

14. Har informationsmaterialet (folder & webb) haft någon annan betydelse 
för dig efter det att du gjort ditt val? 

Om Ja: På vilket sätt? 

 Avslutande frågor 

15. Vad har varit den viktigaste/mest avgörande faktorn som gjorde att du val-
de att läsa på en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning? 

16. På vilket sätt tror du att man bäst får personer intresserade av den utbild-
ning du går på? 
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Kommentarer till programfolderns utseende och innehåll   Bilaga 3 

Allmänna omdömen  

Positiva omdömen Negativa omdömen 

 

- Snygg o översiktlig folder. 
- En aptitretare 
- Intressant introduktion.  
- Lätt att hitta i foldern. 
- Upplägget är ok 
- Bra med personliga bilder 
- Presentationerna påverkade beslutet att 

läsa program i stället för lösa kurser.  
- Bra utförlig information om olika pro-

gramalternativ. 
- Programfoldern är en bra ingång till 

webbmaterialet. 
- Texten om kursinfo. stärkte responden-

tens övertygelse om sitt utb. val. 
- Bra med personliga intervjuer.  
- Uppgift om behörighetskrav i faktarutor-

na har styrt valet till Umeå universitet. 
- Bra layout.  
- Foldern är ett bra stöd i utb.  
- Inspirerande introduktionstext om Fysik 

(s16. 05/06) 
- Bra med intervjuerna med studenter och 

yrkesverksamma 
- Roligt med LEGO-bild. Bra med student-

intervjuer 
- Lämpligt material, lättläst och utförlig in-

formation om varje program 
- upptäckte MHS-utbildningen i foldern 

vilket även avgjorde beslutet 

 

 

- Foldern har försämrats med åren. 
- Initialt är det svårt att förstå inne-

hållet, språket, begrepp 
- Saknar info. om parallella examina 
- Saknar info om vad som väntar när 

man kommer till Umeå universitet.  
- omslaget är inte inspirerande (som 

en i högen) 
- Luddiga formuleringar kring ut-

bildningsalternativ efter avslutat 
program. 

- Upplever foldern onödig. 
- Otydligt om länkar på webben 
- Valmöjligheterna efter 80 genom-

förda kurspoäng är otydligt formu-
lerat. 

- Foldern innehåller uppgifter som 
inte är uppdaterade 

- Saknar material som motverkar 
bilden av att Fysik är för genier. 

- Saknar information om parallella 
examina 

 

 

Arbetsmarknadsmöjligheterna  

- Bra text om arbetsmarknad och kursinne-
håll 

- Textens beskrivning av specialområden 
stämmer med egna yrkesidéer 

- Bra info om arbetsmarknaden efter ut-
bildningen 

 

- Luddiga formuleringar 
- Exempel på jobb saknas 
- Luddiga formuleringar om vilka 

yrken som gäller 
- Otydlighet ang. yrkesinriktningar 

och karriärmöjligheter 
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Faktarutorna  

- Upplever faktarutorna särskilt bra med 
information om kursinnehåll och poäng. 

- Uppgifter om behörighetskrav i faktaru-
torna har haft avgörande betydelse. 

- Minns särskilt vykortet, ”Jag har ingen 
hemlängtan” 

 

- Informationen är alltför begränsad. 
- Informationen från andra universitet 

är mer effektiv. 
- Saknar tydligare signaler om en-

skilda program ex .”biolog-progr”, 
jmf. m. lösbladet från MHS. 

Specifik kurs- och programinformation  

Molekylärprogrammet 

- Fått specialinformation från foldern vilket 
förde vidare till sökningar på webben. 

Kemiprogrammet 

- försämring sedan tidigare. 
- larvigt/barnsligt språkbruk 
- undertexten = "rädsla att skrämma 

bort presumtiva studenter" 
- kemistutb. upplever informationen 

ytlig 
- Saknar spetsinriktad info 

Bioteknik/genomik 

- Tråkig Presentation och Layout.  
- Alltför vardagligt språk för ämnes-

initierade. 
- Saknar textmaterial som motverkar 

bilden av Fysikämnet är för genier. 

Interaktion/Design 

- Flummig text om ID i universitetets 
kurskatalog. 
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