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Huvudfrågor

• Vem kommer till magisterutbildningen i BRP?

• På vilket sätt påverkar detta utbildningen?



Vem kommer till magisterprogrammet i BRP?

• Beskrivning av programmet

• Antal studenter

• Könsfördelning

• Åldersfördelning

• Andra faktorer (Etnicitet? Socioekonomisk bakgrund?)



Kort beskrivning av programmet

• Syftet med magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys är 
att ge studenten kunskaper och verktyg för att lättare hantera 
komplicerade beslutsproblem, analysera risker och policyer.

• En viktig del av utbildningen är användning av såväl teorier som 
praktiska verktyg, och ett kritiskt perspektiv på när dessa är 
tillämpliga.

• Tillämpningar i form av konkreta problemställningar kan hämtas från 
näringsliv och offentlig verksamhet, och kan till exempel handla om 
avvägningar vid upphandling, investeringar eller diagnostisering och 
prioritering inom vården.



Mål och målgrupp

• Målet med programmet är att ge kunskaper och praktiska färdigheter 
som underlättar för den som
• fattar komplicerade beslut inom till exempel näringsliv, förvaltning och vård,

• analyserar, bedömer och åtgärdar risker eller utformar policyer.

• Målgrupp: I första hand personer som är yrkesverksamma inom olika 
samhällssektorer. Med studenter med olika bakgrunder, från många 
olika ämnesdiscipliner, ges möjlighet till värdefulla utbyten av 
erfarenheter.



Studieform

• 50 procent studietakt (60 hp, 2 år)

• Helt på distans (inga fysiska träffar)

• Studenterna ges stor frihet att planera sina studier så att de passar 
dem själva (t.ex. att jobba på dagarna och studera på kvällarna eller 
att lägga mycket tid på studierna vissa veckor och mindre tid andra 
veckor)



Antal studenter och könsfördelning (termin 1)
Årskull H15 Årskull H16

# totalt # kvinnor # män Kvot k/m # totalt # kvinnor # män Kvot k/m

Klara
med 
T1:1

45 21 24 0,875 52 26 26 1

Avbrott
på T1:1

10 8 2 4 25 10 5 2

Saknar 
resultat 
på T1:1

84 54 30 1,8 66 30 36 0,83

Totalt 139 83 56 1,48 133 66 67 0,99

T1:1 betecknar första kursen på första terminen.
Not: Tabellen innehåller även studenter som läser fristående kurs.



Antal studenter och könsfördelning (termin 2)

Årskull H15 Årskull H16

# totalt # kvinnor # män Kvot k/m # totalt # kvinnor # män Kvot k/m

Klara med 
T2:1

16 6 10 0,6 - - - -

Ej påbörjad
på T2:1

0 0 0 - 11 8 3 2,7

Saknar 
resultat på 
T2:1

4 3 1 3 21 6 15 0,4

Totalt 20 9 11 0,9 33 14 18 0,78

T2:1 betecknar första kursen på första terminen.
Not: Tabellen innehåller även studenter som läser fristående kurs.



En första analys från ett genusperspektiv

k/m T1:1 årskull H15

• Totalt antal registrerade: 1,5

• Helt klara med kursen: 0,9

k/m T1:1 årskull H16

• Totalt antal registrerade: 1

• Helt klara med kursen: 1



En första analys (forts.)

k/m T2:1 årskull H15

• Totalt antal registrerade: 0,9

• Helt klara med kursen: 0,6

k/m T2:1 årskull H16

• Totalt antal registrerade: 0,8

• Helt klara med kursen: -



Åldersfördelning (H15 T1:1, ej klara)

Antal 88

Medelvärde 38,6

Median 37

Min 25

Max 57 0
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Andra faktorer

• Etnicitet

• Socioekonomisk bakgrund

• Bostadsort

• …

Dessa faktorer har ej analyserats.

Det är intressant att konstatera att tanken på att kategorisera studenter 
efter främst etnicitet väcker ett visst obehag hos mig. Varför känner jag 
inte samma obehag inför att kategorisera på kön eller ålder?



På vilket sätt påverkar allt detta utbildningen?

Borde vi förvänta oss att könssammansättningen påverkar
förutsättningarna?

So the overwhelming conclusion from a hundred years of ’sex 
difference’ research is that men and women are not very different 
at all, across a wide range of traits examined in psychology and 
related social sciences. (Wernersson 2006 citerar Conell 2002) 

En könsmässig obalans kan anas: andelen manliga studenter som är 
kvar i utbildningen efter ett år ser ut att vara större än andelen vid 
start. Vad beror den på i så fall?



Olika faktorers påverkan på utbildningen

Den relativt jämna könsfördelningen borde leda till trivsel och ett gott 
klimat (?)

Eleverna, både flickor och pojkar, föredrar dess- utom i det långa 
loppet blandade grupper (Wernersson 2006 citerar Imsen 1996)

… men då interaktionen med studenterna är liten har detta antagligen 
inte så stor betydelse

Min gissning: Studieformen påverkar utbildningen betydligt mer än 
köns- och ålderssammansättningen



Orsaker till könsmässig obalans

Borde inte kvinnor gynnas av distansstudieformen där männen har 
mindre möjlighet att lägga beslag på olika sociala positioner?

Vilka faktorer kan i så fall tänkas ligga bakom könsmässig obalans?

• Lärarlagets sammansättning?

• Kursmaterialet?

• Utbildningens karaktär och innehåll (”övriga tekniska ämnen”)?

• Samhällets olika förväntningar på män och kvinnor (balansen mellan 
yrkeskarriär, livslångt lärande, ansvar för hem och familj, …)?

• Annat?



Referenser

• Wernersson, I. (2006). Genusperspektiv på pedagogik. Stockholm: 
Högskoleverket.
http://www.genus.se/media/genusperspektiv-pa-pedagogik-2006/

http://www.genus.se/media/genusperspektiv-pa-pedagogik-2006/

