
 
 
 

 
 

Alumnstudie: 
Civilingenjörsutbildningen i 
molekylär bioteknik och 
bioinformatik (X) 
 
 
Appendix A - Jämförelse:  
Män och kvinnor 
 
Enkätundersökning riktad till de med 
godkänt examensarbete i Molekylär 
bioteknik eller Bioinformatik under 
åren 2003–2011 
 

 
 
 
 
 

Institutionen för biologisk 
grundutbildning 
Lena Henriksson 
December 2012  



	  2	  

  



	   3	  

INNEHÅLL 
 

1. Bakgrundsdata och examensarbete 4 
Jämförelsekriterier 4 
Examen och examensarbete 4 

2. Färdighetsträning 4 

3. Internationalisering 6 

4. Mål för utbildningen 6 
Kunskap och förståelse 6 
Färdighet och förmåga 6 

5. Vad gör du nu? 7 
Information om arbetsmarknaden 7 
Inställning till forskarutbildningen 7 
Första arbetet – och framåt 7 
Arbetsuppgifter 8 
Fördelaktiga studier utanför programmet 8 
Nuvarande anställning 8 

6. Sammanfattande kommentarer 9 
 
 
  



	  4	  

1. Bakgrundsdata och examensarbete 
 

Jämförelsekriterier 
 
Samtliga enkätfrågor, förutom de öppna, har analyserats med avseende på män 
och kvinnor. Där relevanta skillnader har observerats, redovisas dessa. Med 
relevanta skillnader avses här en skillnad på över 10 % mellan grupperna inom 
varje alternativ. Där svar har angetts på en bedömningsskala, och en skillnad 
enbart kan observeras inom det mer neutrala mittenalternativet, har detta inte 
redovisats som en relevant skillnad. Detsamma gäller för frågor där relevanta 
skillnader kan observeras till exempel inom alternativet ”Instämmer i ganska 
hög grad”, men där det nästan inte kan observeras någon skillnad alls då detta 
alternativ slås samman med alternativet ”Instämmer i mycket hög grad”. 
 

Examen och examensarbete 
 
Det var fler män än kvinnor, 40 män (37 %) och 29 kvinnor (23 %), som angav 
att de hade tagit ut ytterligare en/eller flera examina på universitetsnivå. 
 
En skillnad mellan könen märktes även bland de som genomfört sitt 
examensarbete antingen vid en forskningsavdelning vid Uppsala universitet, 
eller på ett företag. Medan 35 % av männen genomförde sitt examensarbete vid 
Uppsala universitet, var motsvarande siffra för kvinnorna 17 %. Samtidigt kan 
man se att 50 % av kvinnorna genomförde sitt examensarbete på ett företag, 
medan korresponderande siffra för männen var 36 %. 
 

2. Färdighetsträning 
 
Två av enkätens frågor behandlade de före detta studenternas färdighetsträning. 
I den första behandlades deras syn på den övning de fått, genom studierna på 
X-programmet, i följande moment: 
 

• Göra muntliga presentationer 
• Redogöra/rapportera skriftligt 
• Kritiskt värdera information 
• Argumentera 
• Självständigt lösa problem 
• Läsa och förstå vetenskapliga texter 
• Tillämpa vetenskapliga metoder 
• Arbeta i grupp 
• Laborera 
• Programmera 

 
Inom tre av de ovanstående momenten fanns en skillnad mellan männens och 
kvinnornas svar. Det var fler av kvinnorna (50 %) än av männen (37 %), som 
var mycket nöjda med den övning de fått i att läsa och förstå vetenskapliga 
texter. Om man dock räknar samman alternativen ”Ganska nöjd” och ”Mycket 
nöjd”, kan man se att fördelningen är lika. Andelen av kvinnorna som angav 
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något av dessa alternativ var 89 %, medan korresponderande siffra bland 
männen var 87 %. 
 
Det var även fler av kvinnorna (39 %) som var mycket nöjda med den övning 
de fått i att arbeta i grupp. Här var det 26 % av männen som valde samma 
alternativ. Om man även beaktar alternativet ”Ganska nöjd” så kan man 
konstatera att det även då var större andel av kvinnorna (84 %) än av männen 
(65 %), som angav något av dessa alternativ. 
 
Den övning som männen var mer nöjda med än kvinnorna, var den de fått i 
programmering. Här svarade 16 % av männen att de var mycket nöjda, medan 
endast 6 % av kvinnorna valde samma alternativ. Om man dock räknar samman 
alternativen ”Ganska nöjd” och ”Mycket nöjd”, kan man se att fördelningen är 
lika. Andelen av männen som angav något av dessa alternativ var 46 %, medan 
korresponderande siffra för kvinnorna var 41 %. 
 
I den andra frågan vad gäller färdighetsträning, behandlades den förmåga de 
utvecklat genom studierna på X-programmet, i följande moment: 
 

• Till självständigt arbete 
• Till kritisk bedömning 
• Till muntlig kommunikation på svenska 
• Till muntlig kommunikation på engelska 
• Till skriftlig kommunikation på svenska 
• Till skriftlig kommunikation på engelska 
• Att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser 
• Att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen 

avser 
• Att självständigt lösa problem inom det område som utbildningen avser 
• Att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
• Att arbeta analytiskt 
• Att samarbeta 
• Att förstå engelskspråkig facklitteratur 
• Att laborera 
• Att programmera 
• Att identifiera och avgränsa problem  
• Att snabbt få överblick över ett omfattande material 

 
Beträffande fyra av de ovan nämnda momenten, fanns en skillnad mellan 
männen och kvinnornas inställning. Det var 47 % av kvinnorna som angav att 
de instämde i mycket hög grad till påståendet att de utvecklat en god förmåga 
till självständigt arbete. Korresponderande siffra bland männen var 32 %. 
Skillnaden mellan könen var fortfarande 10 %, ifall man även beaktade de som 
instämde i ganska hög grad. 
  
Det var även fler av kvinnorna (29 %) än av männen (13 %) som instämde i 
mycket hög grad till påståendet att de utvecklat en god förmåga att samarbeta. 
Skillnaden mellan könen var fortfarande 15 %, ifall man även beaktade de som 
instämde i ganska hög grad. 
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Det var dock fler av männen (37 %) som angav att de instämde i ganska hög 
grad till påståendet att de utvecklat en god förmåga till muntlig kommunikation 
på engelska. Korresponderande siffra bland kvinnorna var 22 %. Skillnaden 
mellan könen var fortfarande 14 %, ifall man även beaktade de som instämde i 
mycket hög grad. 
 
Slutligen kunde könsskillnader observeras vad gäller påståendet om de 
utvecklat en god förmåga att programmera. Här var det 31 % av männen 
respektive 20 % av kvinnorna som angav att de instämde i ganska hög grad. 
Samtidigt angav 31 % av kvinnorna respektive 21 % av männen att de instämde 
i mycket låg grad. Inom alternativen ”Instämmer inte alls” samt ”Instämmer i 
mycket hög grad”, syntes inga signifikanta skillnader. 
	  

3. Internationalisering 
 
Det var fler av männen (43 %) än av kvinnorna (25 %) som angav att en eller 
flera av kurserna haft tydliga internationella perspektiv. 
  
Det var även fler av männen (86 %) som angav att de haft lärare med 
internationell erfarenhet. Korresponderande siffra för kvinnorna var 75 %. 
 

4. Mål för utbildningen 
 

Kunskap och förståelse 
 
För båda målen som behandlar kunskap och förståelse fanns en skillnad mellan 
männens och kvinnornas svar. Vad gäller det första målet (visa kunskap om det 
valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete), ansåg 35 % av männen att de 
uppfyllde målet i mycket hög grad, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 
22 %. Om man däremot även beaktade de som instämde i ganska hög grad, så 
var skillnaden mycket liten (totalt: 78 % av männen, 82 % av kvinnorna). 
  
Vad gäller det andra målet (visa såväl brett kunnande inom det valda 
teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som 
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området), ansåg 48 % av 
männen och 38 % av kvinnorna att de uppfyllde målen i mycket hög grad. 
Även här blev skillnaden mycket liten om man även beaktade de som instämde 
i ganska hög grad (totalt: 86 % av männen, 88 % av kvinnorna).  
 

Färdighet och förmåga 
 
För tre av de sju mål som behandlades fanns en skillnad mellan männens och 
kvinnornas svar. Vad gäller det första målet (visa förmåga att med helhetssyn 
kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa 
frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen), ansåg 40 % av männen att de 
uppfyllde målet i mycket hög grad, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 
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25 %. Om man däremot även beaktar de som instämde i ganska hög grad, är 
skillnaden mycket liten (totalt: 84 % av männen, 78 % av kvinnorna). 
 
Vad gäller nästa mål (visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera 
kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera 
skeenden även med begränsad information), ansåg 27 % av männen att de 
uppfyllde målet i mycket hög grad, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 
15 %. Skillnaden mellan könen var fortfarande 15 %, ifall man även beaktade 
de som instämde i ganska hög grad. 
 
Vad gäller det sista målet (visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper 
med olika sammansättning), så ansåg 46 % av kvinnorna att de uppfyllde målet 
i mycket hög grad, medan motsvarande siffra för männen var 25 %. Om man 
även beaktar de som instämde i ganska hög grad så syns fortfarande en skillnad 
mellan könen (totalt: 80 % av kvinnorna, 68 % av männen).  
 

5. Vad gör du nu? 
	  

Information om arbetsmarknaden 
 
De svarande ombads att på en femgradig skala, från ”Inte alls” till ”I hög grad”, 
ta ställning till i hur stor utsträckning de ansåg att informationen om 
arbetsmarknaden (inom akademin och utanför akademin) de fick från lärare, 
studievägledare och annan administrativ personal under sin studietid på X-
programmet, var tillräcklig. Vad gäller denna fråga var det fler av kvinnorna (28 
%) än av männen (16 %) som ansåg att informationen om arbetsmarknaden de 
fick inte alls var tillräcklig.   
 

Inställning till forskarutbildningen 
 
Det var fler av männen (21 %) än av kvinnorna (8 %) som hade disputerat.  
 
Kvinnorna var uppenbart mer negativt inställda till forskarutbildningen. Hela 
61 % av kvinnorna angav att de absolut inte, eller troligtvis inte, skulle kunna 
tänka sig att söka till forskarutbildningen. Motsvarande siffra för männen var 36 
%. 
 

Första arbetet – och framåt 
 
Om man beaktar de som fick jobb innan de avslutade sin utbildning, inom 
mindre än en månad, samt inom 1-6 månader så syns ingen relevant skillnad 
mellan kvinnor och män. Däremot fanns det en könsskillnad inom alternativet 
”Mindre än en månad”. Det var 30 % av kvinnorna, respektive 16 % av männen 
som angav detta alternativ. 
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Arbetsuppgifter 
 
Det var fler av männen (75 %) än av kvinnorna (65 %) som haft 
arbetsuppgifter som i hög grad ställt krav på att göra skriftliga presentationer. 
Om man däremot även räknar in de som i viss mån haft krav på skriftliga 
presentationer, är skillnaden mycket liten (totalt: 95 % av männen, 94 % av 
kvinnorna). 
 
Även då det gäller att läsa och förstå vetenskapliga texter var det fler av 
männen (63 %) än av kvinnorna (44 %) som haft arbetsuppgifter där det har 
ställts höga krav på detta. Även här är skillnaden mycket liten ifall man även 
räknar in de som angav alternativet ”I viss mån”; totalt 88 % av männen och 80 
% av kvinnorna. 
 
Skillnaden är även stor då det gäller krav på att tillämpa vetenskapliga metoder. 
Här angav 61 % av männen och 43 % av kvinnorna att kraven ställts i hög grad. 
 
Fler av kvinnorna (63 %) än av männen (53 %) angav att de hade 
arbetsuppgifter som i hög grad krävde att de kunde arbeta i grupp. Skillnaden 
är dock mycket liten ifall man även räknar in de som angav alternativet ”I viss 
mån”; totalt 95 % av kvinnorna och 97 % av männen. 
 
Stor skillnad syns även mellan könen då det gäller arbetsuppgifter som ställer 
krav på att programmera. Här angav 40 % av männen och 17 % av kvinnorna 
att det ställdes höga krav på programmering, medan 32 % av männen och 49 % 
av kvinnorna angav att detta krav inte ställts alls.  
 

Fördelaktiga studier utanför programmet 
 
Det var fler av männen (53 %) än av kvinnorna (43 %) som angav att de hade 
läst universitets/högskolekurser, utanför det teknisk-naturvetenskapliga 
området, som de ansåg hade förbättrat deras möjligheter på arbetsmarknaden. 
 

Nuvarande anställning 
 
128 svarande, 61 % av kvinnorna, 46 % av männen, angav att de för närvarande 
hade en anställning inom företagssektorn. Majoriteten av de resterande 
arbetade inom den statliga sektorn (77 svarande; 39 % av männen, 28 % av 
kvinnorna).  
 
Majoriteten av de svarande (151 svarande; 69 % av kvinnorna, 58 % av 
männen) hade en tillsvidareanställning. 
 
De före detta studenterna ombads även att beskriva vad de arbetade med, vad 
gäller arbetsgivare, yrkestitel, samt huvudsakliga arbetsuppgifter. Denna öppna 
fråga analyserades med avseende på kön. Inga signifikanta skillnader kunde 
dock ses inom någon av kategorierna. 
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6. Sammanfattande kommentarer 
 
Det var fler av männen än av kvinnor som genomförde sitt examensarbete vid 
universitetet, och som hade disputerat. Det var även fler av männen som hade 
tagit ut ytterligare examina på universitetsnivå, och som angav att de läst kurser 
utanför det teknisk-naturvetenskapliga området som de ansåg hade förbättrat 
deras chanser på arbetsmarknaden. 
 
Kvinnorna var mer nöjd med den övning de fått i att arbeta i grupp. Detsamma 
gäller för de förmågor till självständigt arbetede samt till samarbete, som de 
utvecklat. Det var dock fler av männen som var nöjda med de förmågor de 
utvecklat i muntlig kommunikation på engelska, samt till programmering. 
 
En klar skillnad mellan könen fanns för två av målen för utbildningen. Det var 
fler av männen som ansåg att de uppfyllde målet att ”visa förmåga att kritiskt 
och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, 
förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information”. Samtidigt 
var det fler av kvinnorna som ansåg att de uppfyllde målet att ”visa förmåga till 
lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning”. 
 
Kvinnorna var mindre nöjda med den information de fått om arbetsmarknaden, 
och även mer negativt inställda till forskarutbildningen.  
 
Det var fler av kvinnorna som hade en anställning inom företagssektorn, medan 
det var fler av männen som arbetade inom den statliga sektorn.  
 
 
 
 
 
 
 


