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ABSTRAKT

Syftet med de tre studier som redovisas i rapporten var att kartlägga lokala 
studiecenters och kommunala kontaktpersoners verksamhet och arbetssätt 
samt att belysa möjligheter och problem inom verksamhetsområdet (studie 
I); att undersöka hur kommuner utan lokala studiecentra arbetade med ut
bildningsfrågor (studie II); och att belysa frågan hur de lokala kontaktperso
nerna bättre ska kunna genomföra behovsinventeringar och behovsanaly
ser samt fokusera frågan om lämpligt utbildningsinnehåll i detta avseende 
för dessa kontaktpersoner. Studierna genomfördes med utgångspunkt i en 
intressentmodell och information insamlades i huvudsak via personliga 
intervjuer. Resultat från studie I visade att, med undantag för Kiruna kom
mun, den kommunala kontaktpersonens verksamhet låg vid sidan av ordi
narie arbete som rektor eller studierektor; att information och samarbete 
mellan kontaktpersoner och näringslivsstiftelser/småföretagarföreningar 
fungerade bättre än med övriga intressenter; att en mer regelbunden kon
takt med intressenterna förmodades ge kontaktpersonen en klarare bild av 
utbildningsbehoven samt att i det läge verksamheten befann sig vid stu
diens genomförande vore det viktigare att förse verksamheten med det ut
rymme och de resurser den krävde för att denna skulle fungera planenligt 
än att identifiera kontaktpersonernas egna utbildningsbehov. Resultatet 
från studie II visade att högskoleutbildning förlagd till den egna kom
munen inte var den högst prioriterade utbildningsverksamheten. Ambi
tionen tycktes vara att utveckla de lokala näringarna genom utbildningsin
satser; att geografisk närhet till högskola innebar att kontakterna kunde skö
tas på ett sådant sätt att överbyggnader inte behövde tillskapas; att samarbete 
över kommungränserna föreföll kunna ge fördelar i kontakterna med hög
skolan; att en utbildningstradition för högre utbildning saknades inom 
större delen av länet. Resultaten från studie III visade att kontaktpersoner
nas utbildningsbehov kunde grupperas i följande tre kategorier: marknads
föring av kontaktfunktionen inåt i kommunorganisationen och utåt mot 
intressenterna; kunskaper om högskolan med avseende på verksamhet, re
gelsystem, studiefinansiering mm; behovsinventering/ -analys med avse
ende på individ, företag/organisation samt kommun. Samtliga fjorton 
kommuner i Norbotten ingick i projektet.

De studier som redovisas i rapporten har möjliggjorts genom anslag från 
Norbottenspaketet.
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FÖRORD

De studier som redovisas i denna rapport har genomförts inom ramen för 
Norrbottenspaketet som också har bekostat projektet. Vår uppdragsgivare 
har varit byråchefen vid Högskolan i Luleå, Jan-Erik Ögren.

Arbetet har genomförts med Joel Wikström som projektledare under stu
diernas genomförande och med Leif Lindberg som projektledare under 
slutdokumentationen. Flera grupper studenter på Linjen för personal- och 
arbetslivsfrågor (P-linjen) vid Umeå universitet har varit behjälpliga vid 
insamling och bearbetning av information samt i dokumentationsarbetet 
(vilka dessa är framgår i anslutning till respektive studie).

Under arbetet med insamling av information har ett stort antal tjänstemän 
verksamma i Norbottenskommunerna på olika sätt varit oss behjälpliga. 
Utan denna välvilliga medverkan skulle här redovisade studier inte varit 
möjliga att genomföra. Även tjänstemän vid Högskolan i Luleå och vid 
Umeå universitet har bidragit med viktig information till dessa studier. 
Tack för detta.

Rapporten presenterades i en preliminär version för ett trettiotal kommun-, 
högskole- och universitetsrepresentanter från större delen av Norra hög- 
skoleregionen vid en informations- och utbildningskonferens i Luleå 30 - 31 
maj 1990. Rapporten behandlades i grupparbeten och ventilerades i plenum. 
Det utbildningsförslag som presenterades i rapporten accepterades i stort och 
fortsatt planering och genomförande av förslag rekommenderades. De syn
punkter som framfördes i anslutning till utbildningsförslaget under och ef
ter konferensen kommer att beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.

Umeå i augusti 1990 

Leif Lindberg
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INLEDNING

Kontaktvägarna mellan utbildningsanordnare och avnämare på den högre 
utbildningens område har förändrats drastiskt vid ett par tillfällen under re
lativt kort tid. Införandet av högskoleregioner med regionstyrelser vilka 
gavs ansvar för fördelning av vissa utbildningsresurser mellan universitet 
och högskolor samt för kontakterna med avnämarna är ett exempel på en 
sådan kraftfull förändring. Avskaffandet av regionstyrelserna har inneburit 
att kontakterna mellan universitet och högskolor å ena sidan och avnä
marna å andra sidan måste ske i andra former och i kanaler som tidigare 
inte nyttjats. En modell som börjat ta form under senare tid utgår från en 
föreställning om att kommunala kontaktpersoner kan utgöra länken mel
lan utbildningsanordnare och avnämare. De kommunala kontaktperso
nerna anses få en mycket betydelsefull roll i ett system för att initiera och 
upprättålla dessa kontakter1.

Syftet med den första studien "Lokala studiecenter och kommunala kon
taktpersoner" som redovisas i denna rapport var att kartlägga lokala studie
centers och kommunala kontaktpersoners verksamhet och arbetssätt, att be
lysa möjligheter och problem inom verksamhetsområdet samt identifiera 
möjliga intressentgrupper, och kartlägga de kommunala kontaktpersoner
nas utbildningsbehov. I denna studie ingick samtliga kommuner med lo
kalt studiecenter (Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna och Overtorneå).

Syftet med den andra studien som redovisas var att undersöka hur kom
muner utan lokala studiecentra arbetade med utbildningsfrågor och att 
identifiera vem eller vilka som hade ansvaret för denna verksamhet. I 
denna studie ingick kommunerna Arjeplog, Boden, Haparanda, Jokkmokk, 
Kalix, Luleå, Paj ala, Piteå, Älvsbyn och Överkalix.

Syftet med den tredje studien var att fokusera frågan hur de lokala kontakt
personerna bättre ska kunna genomföra behovsinventeringar och behovsa
nalyser i sina respektive kommuner, samt att bearbeta frågan om vad en ut
bildning för de lokala kontaktpersonerna ska innehålla för att dessa bättre 
ska kunna genomföra behovsinventeringar/behovsanalyser. Arbetet med 
dessa två frågor baserades på intervjuer med lokala kontaktpersoner samt 
med utbildningsplanerare vid högskola och universitet.

Den undersökningsmetodiska utgångspunkten för studierna var något som 
brukar benämnas intressentmodellen. Den benämningen är emellertid inte 
särskilt precis. Den används på flera olika sätt inom ramen för organisa
tionsteorin och inom området pedagogisk utvärdering. Inom organisa
tionsteorin är det inte ovanligt att utgångspunkten är en partsrelation, då t 
ex parterna på arbetsmarknaden, där parterna företräder olika intressen och 
där intressena tänkes vara inriktade på att förbättra livssituationen för den

1 Blomqvist, U. (1986) Kunskapsutveckling i ett lokalt perspektiv. Umeå universitet. 
(Stencil) Se även Blomqvist, U. (1986) Högskoleutbildning i Kiruna - en uppföljning. Umeå 
universitet. (Stencil)
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egna gruppen^. Viktiga frågor i detta perspektiv är givetvis fördelningfrå
gor, typ delaktighet i produktionsresultat, makt- och inflytandefrågor m fl. 
När intressentmodellen används i samband med pedagogisk utvärdering 
råder delvis andra utgångspunkter. Intressentmodellen brukar hänföras till 
den grupp av utvärderingsmodeller som benämns som intuitiva. Att en 
modell är intuitiv, karaktäriseras bland annat av hur modellen är utformad 
i kriteriefrågan och i frågan om utvärderarrollen. Kriteriefrågan kan t ex lö
sas genom att berörda intressenter själva ger information om vad som bör 
behandlas i en utvärdering, dvs om vad som är värt att få veta om objek
tet för utvärderingen. Utvärderaren ses i denna modell mera som infor- 
mationsinhämtare, informationsspridare och förhandlare mellan parter än 
som en expert som "kan" det som är föremålet för utvärderingsinsatsen.

Vid användningen av intressentmodellen^ i samband med utvärdering 
måste man utgå från förhållandet att den information som ska insamlas 
vare sig är eller kan vara på förhand given. En av uppgifterna för en utvär- 
derare blir därför att identifiera olika intressenter eller grupper av intressen
ter så att det blir möjligt att samla information på ett sådant sätt att under
laget för utvärderingen blir så brett och mångfacetterat som möjligt. Intres
sentmodellen förutsätter också att flera intressenter än en representeras. 
Ibland benämns det förfaringssätt som intressentmodellen är ett uttyck för 
som "de motsatta åsikternas teknik". Man torde kunna säga att ett av de 
viktigaste syftena med att använda intressentmodellen i samband med ut- 
värderingsstudier är att den ger förutsättningar att erhålla ett brett och allsi
digt informationsunderlag. Vad som senare sker med utvärderingsresulta
ten är en annan fråga.

De studier som redovisas i denna rapport är vare sig organisationsstudier 
eller utvärderingsstudier i egentlig mening. Detta förhållande betyder dock 
inte att vissa grundläggande idéer från båda användningarna av intres
sentmodellen är användbara. När frågor om utveckling, utbildning och för
ändring, eller som i detta fallet relationerna mellan bl a kommunerna och 
högskolan, är förhanden kan partsperspektivet vara en viktig och väsentlig 
aspekt att beakta. Som avnämare av högre utbildning har kommunerna 
blivit en viktig grupp att räkna med för högskolan. För kommunerna har 
förhållande att kunna visa på utbildningsmöjligheter för invånarna kom-

1 Det finns flera olika vetenskapliga skolor på detta område. För en kort översikt och 
problemen med de olika skolbildningarna se t ex Abrahamsson, B. (1986) Varför finns 
organisationer. Norstedts.

2 Intressentmodellen finns presenterad i Franke-Wikberg, S.,& Lundgren, U.P. (1980) Att 
värdera utbildning del II. Helsingborg: Wahlström&Widstrand. Det finns mycket få svenska 
tillämpningar av intressentmodellen i utvärderingssammanhang. Ett exempel utgörs av 
riksutvärderingen av P-linjen. Denna utvärdering är under slutbearbetning. En preliminärt 
diskussionsunderlag föreligger. Lindberg, L, & Wikander, L. (1989) Utvärderingen av P- 
linjen. Diskussionsunderlag till UHÄ-konferens 1989-04-20. Resultat från några delstudier. 
Pedagogiska institutionerna, Umeå universitet och Uppsala universitet. Ett annat exempel 
återfinns i kapitel 2 i Dahlgren, E., Lindberg, L., & Wikström, J. (1990) 4445 svar på frågor om 
utbildnings- och utvecklingsbehov på arbetsplatser i Västerbotten. Pedagogiska 
rapporter/Educational reports, nr 29.
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mit att bli ett argument, och ett prestigefyllt sådant, i kampen om att behålla 
och dra till sig såväl invånare som arbetskraft. Just dessa förhållanden var 
för vår del centrala i valet av ansats för informationsinsamlingen.

Om man är intresserad av att producera en bild av hur de lokala kontakt
personernas verksamhet, arbetssätt och utbildningsbehov gestaltar sig är gi
vetvis partsperspektivet viktigt. Att använda detta perspektiv i samband 
med empiriska undersökningar kan, men behöver inte, accentuera skillna
der i uppfattningar. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det egentliga syftet 
att använda intressentmodellen för vår del var att vi ville tillförsäkra oss en 
varierad och bred information, inte att framhäva eller ta någon särskild 
ståndpunkt i partsrelationerna. Dvs samma syfte som när intressentmodel
len används i samband med pedagogisk utvärdering.
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STUDIE I: LOKALA STUDIECENTER OCH KOMMUNALA 
KONTAKTPERSONER - EN KARTLÄGGNING1

4

1. SYFTE

Syftet med studien var att kartlägga lokala studiecenters och kommunala 
kontaktpersoners verksamhet och arbetssätt. Dessutom skulle studien be
lysa möjligheter och problem inom detta område samt identifiera möjliga 
intressentgrupper. Mera precist fokuserades följande frågor i studien: När, 
var, varför startade verksamheten? Vad gör en kommunal kontaktperson? 
Hur arbetar denna/denne? Vem är en kommunal kontaktperson? Hur ser 
den kommunala kontaktpersonen på verksamheten - vilka problem upp
lever kontaktpersonen och vilka möjligheter ligger i arbetet? Hur och mot 
vilka arbetar en kommunal kontaktperson? Vilket utbildningsbehov har en 
kommunal kontaktperson?

2. METOD

Som utgångspunkt för denna studie valdes en modifierad intressentmo
dell2. Intressentmodellen brukar föras till den grupp av utvärderingsmo
deller, som benämns intuitiva. Att en utvärderingsmodell är intuitiv ka
raktäriseras bl a av dess ståndpunkter i kriteriefrågan och i frågan om ut- 
värderarrollen. Företrädare för intuitiva utvärderingsmodeller brukar 
hävda att utvärderingskriterierna varierar över situation, nivå och tid. 
Därav följer att det inte heller är önskvärt att arbeta med identiska kriterier 
i olika slags utvärderingar av utbildning. Utvärderaren ses i de intuitiva 
modellerna mera som informationsinhämtare, informationsspridare och 
förhandlare än som en expert som kan uttala sig auktoritativt i varje fråga 
om utbildning. En av de aspekter som är centrala i intressentmodellen, för
utom det som redan angivits, är att den pekar på förhållandet att den in
formation som ska eller bör insamlas vid en utvärdering vare sig är eller 
kan vara apriori given. Att identifiera olika intressengrupper blir därför in
direkt ett sätt att lösa kriteriefrågan eftersom det kan antas att samtliga in
tressentgrupper vid en utvärdering av ett givet objekt inte har identiska 
uppfattningar om vad en utvärdering bör handla om. Att intressentmodel
len valts för denna studie ska inte uppfattas som att den är en utvärderings- 
studie. Poängen med valet av modell är att den förväntades ge en varierad 
information om objektet för studien.

1 Denna kartläggning genomfördes av Ann-Marie Aspehult, Iris Ingerskog, Jeanette Sundquist, 
Ann-Louise Wiklander och med Joel Wikström som projektledare.

2 Se även Inledningskapitlet.



5

2.1 Urval

Samtliga kommuner i Norrbottens län som har ett lokalt studiecenter med 
lokala kontaktpersoner ingick i urvalet. Kommunerna är Arvidsjaur, Gäl
livare, Kiruna och Övertorneå. Urvalet var alltså ett totalurval. Urvalet av 
intressentgrupper gjordes som nämnts ovan för att få en mer nyanserad bild 
av kommunala kontaktpersoners verksamhet än om bara dessa varit upp- 
giftslämnare i studien. Vissa intressentgrupper valdes av projektledningen, 
andra föreslogs av de kommunala kontaktpersonerna. Intressentgrupperna 
förutom de kommunala kontaktpersonerna var följande:

Kommun
Arbetsförmedling
Landsting
Näringslivsstiftelse1 
Småföretagsförening 
Privata företag 
Studieförbund

- Utbildningsansvarig
- Utbildningsansvarig
- Utbildningsansvarig
- Representant
- Representant
- Utbildningsansvarig
- Representant

På de orter näringslivsstiftelse inte fanns valdes istället en representant för 
småföretagsföreningen.

2.2 Intervjun

Halvstrukturerade formella intervjuer valdes. Genom valet av öppna frå
gor minskades risken för begränsning och styrning av intervjuerna. Ge
nom att ge intervjuerna en viss grundstruktur möjligjordes en viss enhet
lighet i svaren. De frågeområden som ingick i undersökningen var följande 
för intressenter: bakgrundsuppgifter, beskrivning av verksamheten, samar- 
betsformer med lokalt studiecenter, utbildningsverksamhet, allmänt om 
utbildning. Följande frågeområden2 ingick i intervjuerna med de kommu
nala kontaktpersonerna: bakgrundsuppgifter, beskrivning av verksamhe
ten, kommunala kontaktpersoners arbetsuppgifter, utbildningsverksamhet, 
ekonomi, allmänt om problem, möjligheter och kommunala kontaktper
soners utbildningsbehov.

Flertalet intressenter besöktes personligen. Några kunde inte nås för person
lig intervju, med dessa genomfördes telefonintervjuer.

3. BAKGRUND

I början av 1980-talet drabbades Kiruna och hela Malmfältsområdet av sys
selsättningsproblem. LKAB med dess gruvindustri led av svåra lönsam-

1 Här ingår t ex småföretagarförening, kommun och högskola.

2 En fullständig beskrivning av frågeområdena återfinns i bilaga 1.
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hetsproblem och var tvungen att under åren 1982-85 skära ner produktio
nen. Detta ledde till att cirka 2000 personer friställdes.

I och med att arbetslösheten redan innan gruvkrisen var betydligt högre i 
Kiruna än i övriga landet, insåg man från alla håll att betydande insatser 
krävdes för att förändra Kirunas näringsliv på sikt och på så sätt öka syssel
sättningen. I detta skede tillsköt även staten betydande resurser.

För att utveckla näringslivet ansågs det vara nödvändigt med en regional 
kunskapsutveckling. Satsningar av det slaget ansågs krävas för att utveckla 
redan etablerade företag samt skapa gynnsamma förutsättningar för nyeta
bleringar.

Näringslivet inventerade sitt nuvarande och framtida behov av utbildning. 
Kommunen och skolväsendet inventerade sitt utbildningsutbud och sina 
resurser i akt och mening att kartlägga i vilken utsträckning det var möjligt 
att svara mot näringslivets behov.

Lokalt togs initiativ till att försöka bedriva högskolestudier i Kiruna. Tan
ken var att bl a de arbetslösa och friställda skulle få tillgång till denna typ av 
utbildning. Genom statliga medel köpte kommunen utbildningar från 
Umeå universitet. I samband med detta utsågs en speciell kommunal kon
taktperson som skulle ansvara för kontakten med universitet och närings
liv.

4. FÖLJDER AV KIRUNAPROJEKTET

Eftersom glesbygdskommunerna i många år drabbats av företagsnedlägg
ningar, arbetslöshet och avfolkning, har man från statsmakternas sida för
sökt vända denna negativa trend genom regionalpolitiska åtgärder. Ett led i 
detta är universitetens försök att förändra och utöka sin distansundervis
ning.

De goda erfarenheterna som verksamheten i Kiruna gav1, ledde fram till att 
lokala studiecenter inrättades även i andra kommuner; nämligen i Ar
vidsjaur, Gällivare och Övertorneå. Universitetet erbjöd dessa kommuner 
förmånliga distansutbildningspaket där förtur gavs till lokalt bundna 25:4or. 
Som exempel på de utbildningar som erbjöds kan nämnas kurser med in
riktning på företagsekonomi och databehandling.

5. INTERVJUSAMMANSTÄLLNING

Intervjusammanställningen omfattar samtliga intressentgrupper som 
kunde nås för intervju. Sammanställningen inleds med de kommunala

1 Se Blomqvist, U. (1986) Högskoleutbildning i Kiruna - en uppföljning. Umeå universitet. 
(Stencil)
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kontaktpersonernas egna beskrivningar av hur de lokala studiecentren fun
gerade vid undersökningstillfället (senhösten 1988).

5.1 Lokalt studiecenter med kommunal kontaktperson

Som tidigare nämnts startade verksamheten med lokalt studiecenter först i 
Kiruna. Detta har medfört att man hunnit utveckla en fast organisation 
med två heltidsanställda, en utbildningsplanerare och en sekreterare.

I de övriga kommuner som besöktes sköttes verksamheten som bisyssla dvs 
allt ifrån ett par timmar i veckan till att helt ligga vid sidan av ordinarie 
tjänst. Den typiska kommunala kontaktpersonen var ofta en rektor/ studie
rektor vid komvux eller gymnasieskola.

Kommunal kontaktpersons arbetsuppgifter:

Av intervjuerna framgick att en viktig uppgift för en kommunal kontakt
person var att i kommunen marknadsföra sin verksamhet till företag, or
ganisationer och allmänhet. För att nå ut med information annonserade 
man i lokalpress, skickade ut informationsblad samt anordnarde inform- 
tionsträffar med tänkbara intressenter. Flertalet av de kommunala kontakt
personerna påpekade att eftersom det rör sig om små kommuner så sprids 
mycket information via informella kanaler och kontaktnät.

Samtidigt som man informerade om sin verksamhet och de utbildningar 
man hade att erbjuda för tillfället gjorde man ochså en förfrågan om utbild
ningsbehov och eventuella önskemål. Naturligtvis krävs det att den kom
munala kontaktpersonen håller kontinuerlig kontakt, dels för att framföra 
utbildningsönskemål, dels för att själva få information om vilka utbild
ningar universitetet kan erbjuda.

Det praktiska arbetet med att klargöra behörighetsregler, schemaläggning, 
anskaffande av undervisningslokaler samt att hitta någon behörig lä
rare/handledare på orten upptog en stor del av den kommunala kontakt
personens tid.

Verksamheten i de fyra kommunerna skilde sig från varandra beroende på 
olika förutsättningar och problem. En del av dessa problem sammanfattas 
nedan:

Problem:
Det upplevs ofta som svårt att tidsmässigt hinna sköta arbetet som kom
munal kontaktperson vid sidan av ordinarie arbete. Bristen på tid ansågs 
självklart påverka hela verksamheten och dessutom bidragande till att an
dra problem inte kunnat lösas.

Eftersom det tidigare ej funnits möjlighet till högskolestudier på orten har 
det präglat studietraditionen. "Det man inte tror finns, söker man inte."
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Detta försvårar i sin tur marknadsföringen och möjligheten att nå ut till 
allmänheten.

Det anses även vara svårt att få uppgifter om vilka utbildningsbehov före
tag och organisationer har, eftersom dessa inte riktigt vet vilken kompetens 
eller vilka utbildningar deras anställda kan behöva i framtiden.

Ett annat problem är svårigheten att hitta lokala lärare med tillräcklig 
kompetens för att klara av handledarrollen. Vissa institutioner på universi
tetet kräver att handledaren ska ha läst minst 60 poäng i det aktuella ämnet.

På grund av ett relativt litet elevunderlag kan det vara svårt att fylla alla ut
bildningsplatser och den kommunala kontaktpersonen kan ibland vara 
tvungen att "ragga" folk till utbildningarna.

En synpunkt från några kommunala kontaktpersoner var att studietakten 
är för hög. Utbildningarna riktar sig till lokalt bundna personer med familj 
och därför kan halvfartsstudier utöver ordinarie arbete vara svårt att hinna 
med.

Ett av de största problemet ansågs ha med ekonomi att göra. Idag finansieras 
verksamheten i stor utsträckning med statliga medel men även kommu
nen går in och täcker viss del av kostnaden. De medel man har att tillgå 
räckte inte till att avlöna en heltidsanställd kommunal kontaktperson, 
detta gäller dock ej Kiruna kommun.

En röst gav uttryck för att kommunerna är positiva till verksamheten så 
länge det inte kostar något. Utbildning är en investering som ger långsiktiga 
effekter och det kan vara svårt att förstå värdet av en utbildningssatsning.

Möjligheten
Trots de problem som redovisades såg de kommunala kontaktpersonerna 
positivt på sin verksamhet. All utbildning är nödvändig för att kommu
nerna skall utvecklas och leva vidare. Högskoleutbildning på orten ansågs 
höja den lokala kompetensen och gav förbättrade möjligheter för företag 
och organisationer att behålla samt rekrytera kvalificerad personal. Sats
ningar på utbildning gjorde det också lättare för nya företag att etablera sig 
på orten.

5.2 Kommun - utbildningsansvarig

Responsen hos utbildningsansvariga på kommunen var övervägande posi
tiv. Tre av fyra kommuner kände till de lokala studiecentrens verksamhet 
och hade utnyttjat dess utbildningar i varierande utsträckning. I den kom
mun där verksamheten var okänd saknade man helt information och 
kunde därför inte uttala sig om möjligheterna att utnyttja denna typ av 
verksamhet.
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På övriga orter spreds informationen via informationsblad, kommunblad 
och informella kanaler. Önskemål fanns om mer regelbunden information, 
helst innan utbildningsplanen fastställts.

Med tanke på att de lokala studiecentren var relativt nystartade, såg man 
från kommunens sida stora möjligheter för verksamheten att utvecklas.

5.3 Arbetsförmedling

Representanter från arbetsförmedlingarna på de orter som besöktes ansåg 
att de lokala studiecentren med kommunala kontaktpersoners verksamhet 
var viktig för att få till stånd en kompetenshöjning och utveckla näringsli
vet.

Arbetsförmedlingen har begränsade möjligheter att bevilja utbildningsbi
drag för högskolestudier via lokala studiecenter. Detta har endast skett i Ki
runa och gällde då en speciellt yrkesinriktad utbildning.

De högskoleutbildningar som arbetsförmedlingen förmedlade var speciellt 
anpassade och yrkesinriktade samt köptes in via Länsarbetsnämnden. Re
presentanterna från arbetsförmedlingen ansåg inte att den främsta mål
gruppen för högskoleutbildningar fanns hos dem, men menade att de ändå 
hade ett behov av information för att kunna vägleda de arbetssökande och 
andra som vände sig dit med förfrågningar.

Sammanfattningsvis ville man från arbetsförmedlingens sida ha mer in
formation angående lokala studiecenter och dess utbildningsutbud. Regel
bundna träffar med arbetsförmedling, SYO, studieförbund, kommunal kon
taktperson m fl, ansåg man från Gällivare arbetsförmedling vara en tänkbar 
möjlighet för att förbättra informationen och samarbetet.

5.4 Landsting

Med tanke på den aktuella situationen, där det rådde brist på vikarier och 
utbildad personal, var högskolestudier inte något man prioriterade. De stora 
utbildningsbehoven fanns på en annan nivå, t ex kortare utbildningar för 
undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Vid undersökningstillfället såg 
man inga möjligheter att utnyttja de utbildningar som lokala studiecenter 
hade att erbjuda.

Kiruna landsting kan dock nämnas som ett undantag. Där hade man redan 
en kort tid efter det att man fick information om studiecentrens möjlighe
ter, planer på att starta en längre högskoleutbildning - vidareutbildning i 
samverkan med studiecentret.

5.5 Näringslivsstiftelse - Småföretagsförening

På samtliga orter som besöktes fanns antingen näringslivsstiftelse, småföre
tagsförening eller både och. Deras mål var i stort detsamma som de lokala
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studiecentrens, dvs stödja och utveckla det lokala näringslivet samt höja 
den allmänna kompetensen i kommunen.

Den kommunala kontaktpersonen hade på samtliga orter gått ut med in
formation om vilka utbildningar man hade att erbjuda till småföretagsföre- 
ningen samt näringslivsstiftelsen. Samtidigt gjordes förfrågningar om vilka 
utbildningar småföretagen hade behov av. De lokala studiecentren hade i 
samtliga fall bedrivit någon form av utbildning som planerats och genom
förts på förslag av företagsföreningen eller näringslivsstiftelsen. Samtliga 
menade att informationen från studiecentren var bra och att samarbetet var 
givande.

5.6 Privata företag

De företag som kontaktades såg positivt på utvecklingen av lokala studie
center i sina respektive kommuner. Åsikterna och synpunkterna stämde 
väl överens med de uppfattningar som näringslivsstiftelse och småföretags- 
förening gav uttryck för.

Samtliga hade fått information och såg möjligheter att använda sig av stu
diecentrets tjänster. En hel del utbildningar hade redan genomförts med 
studiecentret och på flera orter fanns planer på fortsatt samarbete. Den 
snabba samhällsförändringen ansågs medföra ett ökat behov av välutbildad 
arbetskraft. Studiecentret ansågs vara en möjlighet till att utbilda persona
len och dessutom höja den allmänna kompetensen på orten, vilket i sin 
tur kunde göra det lättare att vid behov rekrytera utbildad arbetskraft. Pro
blemet för många företag var dock att de inte visste vilken utbildning de 
bäst behövde i framtiden.

En avvikande åsikt framfördes av en företagsrepresentant: Han ansåg att 
studiecentret var en onödig organisation med långa beslutsvägar pga att det 
sorterade under skolstyrelsen. Denna typ av organisation borde istället 
kopplas helt till en näringslivsstiftelse och på så sätt komma företagen när
mare.

5.7 Studieförbund

Även vissa studieföbund, bl a TBV, bedrev högskoleutbildningar, främst i 
form av uppdragsutbildningar. Något större samarbete mellan TBV och 
studiecentret hade inte förekommit. Det faktum att TBV och studiecentret 
varit på väg att anordna likadana utbildningar samtidigt tyder på att ett visst 
samarbete vore önskvärt. Detta bl a med tanke på att elevunderlaget på 
mindre orter inte ger utrymme för konkurrens.

6. KOMMENTARER

I alla kommuner, undantaget Kiruna, låg den kommunala kontaktperso
nens verksamhet i stor utsträckning vid sidan av ordinarie arbete som rek-



tor/studierektor. Tiden ansågs inte räcka till för att den kommunala kon
taktpersonen helhjärtat skulle kunna engagera sig och utveckla verksam
heten, speciellt med tanke på att denne var starkt engagerade i andra utbild
ningsproblem på orten.

Man kan inte bortse från att de fyra kommunerna befann sig på olika be- 
hovsnivåer. Vad gäller Övertorneå och Arvidsjaur hade man där andra 
problem att brottas med än i Kiruna och Gällivare. I Arvidsjaur satsades 
mycket tid och energi på att rädda den befintliga gymnasieskolan, medan 
man i Övertorneå kämpade för att få en gymnasieskola till orten. Avsakna
den av gymnasieskola i Övertorneå påverkade även elevunderlaget för 
högskolestudier. Många ungdomar lämnade orten för gymnasiestudier och 
flera av dessa återvänder aldrig.

Även på de andra orterna var utflyttningen relativ stor och inte heller här 
fanns någon utpräglad tradition för högskolestudier. Det lokala studiecen
tret torde här kunna ha en viktig funktion att fylla, det kan vara ett steg i 
riktning mot att utveckla bygden.

Information och samarbete mellan kommunal kontaktperson och närings- 
livsstiftelser/småföretagsföreningar fungerade bättre än med övriga intres
senter. Att dessa processer fungerar effektivt torde vara en förutsättning för 
att det överhuvudtaget ska vara möjligt att nå de mål man har gemensamt - 
att stödja och utveckla det lokala näringslivet. Om den kommunala kon
taktpersonen hade en mer uttalad roll som samordnare mellan företag, or
ganisationer och andra utbildningsanordnare skulle sannolikt samarbetet 
och informationen förbättras för alla intressenter.

En mer regelbunden kontakt med intressenterna skulle ge den kommunala 
kontaktpersonen en klarare bild av hur utbildningsbehovet ser ut i kom
munen. Härmed skulle möjligheterna förbättras för att tillsammans med 
universitetet och högskolan planera in rätt utbildning vid rätt tidpunkt.

Det torde också vara mycket betydelsefullt att politikerna i kommunerna på 
alla sätt stöder de lokala studiecentrens verksamhet och har en positiv syn 
på utbildning om denna typ av satsningar ska bli framgångsrika.

Ett av syftena med denna studie var att identifiera eventuella utbildnings
behov hos de kommunala kontaktpersonerna. Det torde inte vara uteslutet 
att dessa har behov av utbildning, men det väsentligaste i det läge som be
skrivits ovan torde inte vara utbildning, utan att snarare att förse verksam
heten med det utrymme och de resurser den kräver för att denna ska kunna 
fungera som tänkt. När väl detta är genomfört är det sannolikt att frågan 
om de kommunala kontaktpersonernas utbildningsbehov kommer att stå 
högt på dagordningen.
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STUDIE II: RELATIONEN UTBILDNINGSSAMORDNARE OCH
AVNÄMARE1

1. INLEDNING OCH SYFTE

Under maj månad 1989 genomfördes en studie av hur tio Norrbottens- 
kommuner arbetade med utbildningsfrågor. Denna studie är en direkt fort
sättning på den undersökning som påbörjades i slutet på 1988 och som re
dovisades som studie I tidigare i denna rapport. Syftet med den studien var 
att kartlägga lokala studiecenters och kommunala kontaktpersoners verk
samhet och arbetssätt. Syftet med den här studien var att fokusera hur 
kommuner utan lokala studiecentra arbetar med utbildningsfrågor och 
vem som har ansvaret för denna verksamhet. Följande frågor var 
vägledande i arbetet: Finns utbildningssamordnare? Om inte sådan finns, 
vem har ansvaret för utbildningsfrågorna? Hur och mot vilka arbetar den 
utbildningsansvarige?

Z METOD

Informationsinsamlingen genomfördes i form av personliga intervjuer 
kompletterat med telefonintervjuer. Intervjuerna var öppna och genom
fördes i form av ett samtal kring de frågor som angavs ovan. Intervjuperso
nerna var politiker och tjänstemän med utbildningsansvar i varje kom
mun. Studien ska ses som en totalundersökning.

3. RESULTAT

Den information som erhölls vid intervjuerna presenteras kommunvis 
nedan.

3.1 ARJEPLOGS KOMMUN

I "Sveriges vackraste kommun" bor ca 3 800 personer. De huvudsakliga nä
ringsgrenarna är gruvbrytning, turism och service. Arjeplogs kommun är 
den största arbetsgivaren med ca 400 anställda.

P g a det låga antalet kommuninvånare saknar kommunen en gymna
sieskola, vilket gör det extra svårt för kommunen att behålla sina ungdo
mar, då många redan i mycket unga år flyttar till annan ort för att skaffa sig 
en gymnasieutbildning.

1 Denna studie genomfördes av Ulrika Andersson, Ingela Arngren, Marika Bjelle, Ingrid 
Blomquist, Charlotta Engman, Gunnar Karlsson, Ann-Louise Nilsson, Thomas Reinholdt, 
Gunilla Westerlund och Lena Wikman. Projektledare för studien var Joel Wikström.
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Intervjupersonerna

Intervjuer genomfördes dels med näringslivshandläggaren inom Arjeplogs 
kommun, som tillika är projektledare för Västra Norrbottensprojektet 
(presentation av projektet följer nedan), dels med kommunens skolchef.

Utvecklingsverksamhet

Västra Norrbottensprojektet kom till via en norrbottensproposition som 
ställde resurser till förfogande för särskilda insatser inom Arjeplog, utifrån 
kommunens förutsättningar. Projektet fick 15 miljoner kronor för 3 år och 
påbörjades 1988-08-01. Lärdom drogs från "Östra Norrbottensmodellen". 
Förutom projektledaren är även en sekreterare anställd. Projektet skall 
hjälpa till att utveckla idéer som finns bland kommuninvånare, men på en 
mera informell väg än "normalt". Projektledaren hjälper till med resursan
skaffning samt annat kunnande för företagsstart. Till sin hjälp har han en 
referensgrupp bestående av: direktören för Länsarbetsnämnden, chefen för 
Utvecklingsfonden, kommunalrådet i Arjeplog samt avdelningschefen på 
Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet i Luleå.

Vad gäller utbildning har medel från VBD-projektet satsats på kompetens- 
höjande utbildning för anställda inom turism och service. Det bedrivs fort
löpande intensivkurser i engelska och tyska, då Arjeplog är mycket interna
tionellt präglat under vinterhalvåret p g a de biltestförare som kommer från 
England, Tyskland, Frankrike och Japan. Statens skola för Vuxna har anli
tats för språkundervisningen.

Andra områden som har varit aktuella är teknikutbildning för verkstadsar
betare samt småföretagarutbildning, eftersom småföretagsamheten är rela
tivt omfattande inom kommunen.

Statens industriverk och kommunen arbetar för att få gymnasieutbildning 
förlagd till Arjeplog. Målet är att nästa höst få speciallinjer inom skogs- och 
vattenbruk, turistnäring och utbildning för "inlandstekniker" (anpassade 
till kommunens företag). Det är planerat att teoridelen skall förläggas till 
Arvidsjaur och praktikdelen till Arjeplog.

En kompletterande distansutbildning för lärare i grundskolan startade för 
ett år sedan på högskolan i Luleå. Lärarna har även tagit egna initiativ för 
att vidareutbilda sig vid Umeå universitet.

Idéer om utbildning via dator, genom att använda satellit, har börjat växa 
fram. Vinsten av detta skulle vara att få behålla ungdomarna på hemorten. 
För närvarande finns 358 grundskoleelever och ca 100 st utspridda på gym
nasieskolor inom länet.

Företag inom kommunen träffas tillsammans med SSA-rådet ("Skola- 
Samhälle-Arbetsliv") några gånger per år, för att diskutera utbildningsbe
hov för företagare.



Framtidsutsikter

Befolkningen har stadigt minskat inom kommunen sedan 1950-talet, från 5 
320 till 3 930 (1986). En nedläggning är planerad av gruvan i Laisvall, som 
har 256 anställda, till 1996. Av dessa skäl ter sig framtiden en smula oviss. 
Småföretagsamheten ses som kommunens enda möjlighet att överleva, 
varför stora satsningar görs på detta område. Ett bra exempel är "Greppet”, 
som är ett ungdomsprojekt där alla ungdomar upp till 25 år får arbeta och 
pröva en affärsidé, om de vill. Verksamheten drivs av ungdomarna själva 
och har en projektsekreterare finns anställd. Denne står till ungdomarnas 
förfogande för att hjälpa dem att komma igång med affärsidén. "Greppet" 
startade 1988-01-11 och är billigare att driva än beredskapsarbete, då verk
samheten finansieras genom uppdragsarbete. Resultatet har hittills visat att 
ingen som arbetet i "Greppet" har lämnat kommunen och fem har startat 
eget.

P g a småföretagsamheten är behovet av högskoleutbildning relativt litet, 
men basutbildning samt yrkesspecifik utbildning finns det alltid behov av. 
Ska Arjeplogs kommun bli en av de första som bedriver utbildning via sa
tellit?

3.2 BODENS KOMMUN

Kommunen har ca 29 000 invånare. De största arbetsgivarna är Centrallasa
rettet och Bodens garnision.

Verksamhet

Kommunen har ingen liknande verksamhet som Kiruna, Gällivare, Ar
vidsjaur och Övertorneå vad gäller lokala studiecentra med ansvariga kon
taktpersoner.

Kommunerna inom fyrkantsområdet Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn har 
ett kommunsamarbete där varje kommun satsar på ett område som är ty
piskt för den.

Profilen för Boden är vården och försvaret. Det stora lasarettet har gett en 
god grund för etableringen av Bodens vårdhögskola. Huvudman för vård
högskolan är landstinget. Vid kompetensbrist köps kurser från Umeå uni
versitet. Piteå är den sjungande kommunen med sin musikhögskola. Luleå 
med den tekniska högskolan har tagit ansvar för det tekniska området.

Kommunsamarbetet existerar för att behålla kompetens och arbetstillfällen 
i länet. Några viktiga fördelar med kommunsamarbetet är att en hög 
specialisering inom kommunen ger en ökad konkurrenskraft som i sin tur 
leder till ökade bidrag, bättre utbildning, ökat antal kurser och fler 
studieplatser. Av denna anledning anser sig Boden inte behöva ett lokalt
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studiecenter då detta skulle splittra kommunsamarbetet och skapa 
konkurrens kommunerna emellan.

En viss likhet med lokala studiecenter finns dock i kommunens närings- 
livsstiftelse. Dit kan företagare vända sig för att erhålla kortare utbildningar, 
dessa ligger dock ej på högskolenivå. De utbildningar som näringslivsstiftel- 
sen ansvarar för är bl a företagarskolan. Näringslivsstiftelsen står för finan
sieringen.

Kommunens mål som näringslivsstiftelsen arbetar efter är att kartlägga ut
bildningsbehovet i kommunen. Då kartläggningen är gjord ser kommunen 
vilka initiativ till utbildningar som behöver tas. Dessa utbildningar vill 
man försöka förlägga så nära människorna som möjligt. Det är alltså kom
munen som till största delen tar initiativ till högskolekurser, men det är 
TBV och Komvux som samordnar och administrerar dessa kurser. Exempel 
på kurser kan nämnas: Juridisk översiktskurs, administratriv teknik och so
cialpedagogik.

S ammanf attning

Bodens kommun har inga planer på att starta något lokalt studiecenter. 
Tekniska högskolan i Luleå och musikhögskolan i Piteå ligger på pendelav
stånd från Boden, vilket gör att de tillsammans med Bodens vårdhögskola 
täcker ett stort utbildningsområde. Kursutbudet i Bodenområdet är stort p g 
a kommunsamarbetet och befolkningsunderlaget för fler kurser till kom
munen är för litet.

3.3 HAPARANDA KOMMUN

Kommunen har cirka 10 000 invånare. Kommunens största arbetsgivare är 
handeln och den offentliga förvaltningen.

Verksamhet

Inte heller i Haparanda kommun finns någon motsvarighet till lokala stu
diecenter. Den verksamhet som kommunen bedriver består av den verk
samhet som initierats inom kommunen och av den verksamhet som 
kommunen bedriver tillsammans med övriga intressenter.

De satsningar som kommunen gör på utbildningssidan är en följd av kun
skapssamhällets utveckling och de ökade krav på kvalifikationer som det 
innebär. Det faktum att UHÄ (Universitetes och Högskoleämbetet) 
avskaffat regionsstyrelserna har inte påverkat dessa satsningar. I stället 
betonas hur viktigt det är för kommunens överlevnad att skapa 
förutsättningar för kommuninvånarna, till studier och arbete på orten.
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Kommunens egen verksamhet

Den verksamhet som kommunen ensam ansvarar för sköts av skolkonto
ret och består av högskolekurser i data, engelska, finska och lokalhistoria. 
Arbetet sköts av kommunens skolchef och ingår som en del i dennes ordi
narie arbetsuppgifter. Den tid högskoleverksamheten tar i anspråk är, enligt 
skolchefen, svår att uppskatta men den utgör endast en liten del.

De problem som existerar i verksamheten är svårigheterna att rekrytera 
kvalificerade kursledare, universitet i Umeå får på denna punkt en extra 
känga.

Skolkontoret har nyligen distribuerat en enkät till alla hushåll i kommu
nen (cirka 3000). Syftet med enkäten är att inventera intresset för högskole
kurser och ge högskolan i Luleå bättre underlag för planering av sin verk
samhet (se bilaga 2).

Dessutom har kommunen ett samarbete med Kalix, Överkalix och Över- 
torneå kommun för fortbildning av lärare, den s k "Ostkanten".

Övrig kommunal verksamhet

Profectus är en stiftelse som bildades vid årsskiftet 1988/89 av högskolan i 
Luleå och Haparanda Industristiftelse (en kommunal stiftelse). Profectus 
anordnar utbildning för olika intressenter i kommunen, bland annat pri
vata företag och den offentliga förvaltningen. Bland de utbildningar som 
anordnas finns datakurser, fortbildning för lärare samt seminarier för olika 
yrkesgrupper. Stiftelsens mål är att utveckla verksamma företag och övriga 
intressenter på orten.

Provincia Bothniensis är ett samarbetsorgan mellan Haparanda och Torneå 
kommun. Inledningsvis var samarbetet tänkt som en försöksverksamhet 
men resultatet blev så bra att försöket permanentades. Utbildningsanord- 
nare på en svenska sidan är AMU, folkhögskolor, Kom-Vux, Profectus och 
studieförbunden. De utbildningar som anordnas är bland annat, kurser i 
data, ekonomi och juridik. Verksamhetens mål är att bli ett utbildningscen
trum för hela Nordkalotten.

Kunskapens Hus är ytterligare en verksamhet som kommunen nyligen 
har initierat. Tanken är att samla alla utbildningsanordnare i kommunen 
till gemensamma träffar. Syftet är att samordna utbildningsutbudet och 
därmed kunna erbjuda kommuninvånarna ett ökat urval av utbildningar 
(se bilaga 3).

3.4 JOKKMOKKS KOMMUN

Kommunen, som är belägen vid polcirkeln, är till ytan landets näst största 
täckande drka 20.000 kvadratkilometer. Men till folkmängden är den liten 
med ungefär 7.000 invånare. Dessa bor till största delen i de få tätorterna
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Jokkmokk, Voullerim och Porjus. Kommunens naturtillgångar är stora, 
vattenkraft, skog och fjäll. Jokkmokks kommun producerar 15 % av all el
energi i Sverige och har i flera generationer skapat sysselsättning inom 
kommunen, men har i gengäld genom omfattande regleringar förändrat 
landskapsbilden och skapat problem för renskötseln. Fjällvärlden lockar till 
sig många turister vilket gör att turistnäringen är en stor inkomstkälla. 
Kommunförvaltningen har 600 årsanställda, men med de som är säsongs- 
anställda blir det 750 anställda.

Utbildningsverksamhet

Hittills har Jokkmokks kommun ej haft några kontaktpersoner för utbild
ningsfrågor utan det ligger på respektive facknämnd att besluta om utbild
ningar. Den budget som varje avdelning blir tilldelad för utbildningar an
svarar de själva för och därför blir det stora skillnader mellan avdel
ningarna hur man bedömer att utbildningsbudgeten skall användas.

I och med bildandet av Lapplands kommun, där Kiruna, Gällivare, Pajala 
och Jokkmokks kommuner ingår, anser kommunalrådet att det kommer 
att bli en naturlig uppdelning av utbildningsfrågor. De två 
kommunpolitiker som skall sitta med i detta förbund får då ansvaret för 
utbildningsfrågorna. Det är tänkt att 25 % av en tjänst skall ha hand om 
utbildningsfrågor i framtiden.

Pågående utbildning

En ekonomiutbildning på distans som ges tillsammans med Gällivare 
kommun pågår. Några av kommunens anställda deltar i denna utbildning.

Planerade utbildningar

Kommunen planerar en grundutbildning i data för sina anställda. KomVux 
är påtänkt som utbildningsanordnare. Till hösten startar en distansutbild
ning för barnskötare till förskollärare och fritidspedagog tillsammans med 
Bodens kommun. Initiativet till denna utbildning togs och förmedlades av 
kommunalrådet som skrev till Universitets- och Högskoleämbetet samt ut
bildningsdepartementet för att verka för att utbildningen skulle förläggas 
till Jokkmokk. Det blev dock så att utbildningen skulle delas mellan Jok
kmokk och Boden. Kommunalrådet hoppas att denna utbildning skall 
kunna upprepas varje år då det råder stor brist på utbildad personal inom 
barnomsorgen.

SAMARBETE MED HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA INTRESSENTER 

Högskola

Kontakten med högskolor och universitet sker direkt främst via kommu
nalrådet samt även genom de som handhar utbildningarna i varje 
facknämnd. Det förekommer även kontakter genom högskolekansliet
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/

"Spacetech" i Kiruna, som har ett nära samarbete med universitetet och 
högskolor.

Näringsliv

Inom kommunen finns en småföretagarförening men det förekommer ej 
något direkt samarbete med den. Dock arbetar kommunen för att inrätta en 
befattning som näringslivssekreterare vilken skall öka samarbetet mellan 
företagen och skapa ett naturligt kontaktnät mellan företagen och kommu
nen.

Arbetsförmedling

Samarbetet mellan arbetsförmedling och kommun är mycket gott. När det 
gäller uppdragsutbildningar samråder kommunalrådet med arbetsförmed
lingen.

Enskilda

Vid behov av hjälp i utbildningsfrågor tar enskilda kontakt främst med 
KomVux eller arbetsförmedlingen. Kommunalrådet anser att KomVux är 
en bra resurs i utbildningsfrågor.

FRAMTIDSUTSIKTER/PROBLEM

Kommunalrådet anser att distanskurser skall ligga i glesbygdskommuner 
som har långt till högskola/universitet för att fler skall få möjlighet att stu
dera på hemorten. Problemet med detta är dock att de flesta gränskommu
nerna också slåss för denna sak. Kommunen vill även försöka få utbild
ningar som passar för bygden.

Liksom övriga kommuner inom Lapplands kommunalförbund är man 
mycket positivt inställd till förbundets kommande verksamhet att decentra
lisera högskoleutbildningar dit. Det är kommunens förhoppning att detta 
skall medföra ett ökat samarbete med näringslivet vad gäller uppdragsut
bildningar.

3.5 KALIX KOMMUN

Kommunen har drygt 19 000 invånare, varav ca 7 700 bor i centralorten. Be
folkningssiffran har legat i stort sett stilla under de senaste åren. Kommu
nen är ett av landets starkaste fästen för SAP, och partiet har stor egen majo
ritet i kommunfullmäktige. Kommunen är den särklassigt största arbetsgi
varen, men även Landstinget och ASSI är stora arbetsplatser. Näringslivet 
kännetecknas av en stor andel industrier, trä, vanligast. Det finns många 
små företag, och då måste elektronikbranschen nämnas speciellt. Denna 
bransch har flera små enheter med gott renommé.



Följande befattningshavare intervjuades: en handläggare på Projekt Kalix 
1990, en tjänsteman vid Arbetsförmedlingen, utbildningschefen på AMU, 
en styrelseledamot i Småföretagsföreningen, studierektorn på KomVux, ut
bildningsledaren på Kalix lasarett, personalkonsulenten på Kalix kommun 
samt en kontaktsekreterare på högskolan i Luleå.

Projekt Kalix 1990

Då ASSI skar ner vid Karlsborgs bruk 1988 förlorade 156 anställda sina arbe
ten. Tillsammans med ASSI och staten, som sköt till 17 milj kr, bildade 
kommunen (Näringslivsnämnden) Projekt KALIX 1990 med målet att de 
friställda skulle kunna erbjudas nya arbetstillfällen på orten.

Projektet köper en del utbildning från Centek i Luleå. Föreläsarna tas från 
högskolan i Luleå. Utbildningarna är öppna för alla intresserade. Informa
tion om verksamheten sprider man genom sin egen broschyr, genom de s k 
"företagsfrukostarna", där man träffas en morgon per månad. Deltagare är 
representanter från Näringslivsnämnden, Kalix 1990, företagsledare samt 
ev någon inbjuden gäst. Till sommaren ska man dessutom ha en monter 
med information om sin verksamhet på "Kalix Expo", den lokala mässan.

Projektet vill att företagen ska komma till dem och efterfråga utbildningar. 
Utbildningarna kan projektet skräddarsy efter önskemål. De medel 
projektet förfogar över kan i första hand användas till

- marknadsföring
- produktutveckling / teknikspridning
- kompetenshöjande åtgärder /utbildning
- köp av konsulttjänster

Följande citat är hämtat från projektets informationsbroschyr:

"Projekt Kalix 1990 vill inte få en stämpel pä sig att vara bidragsgivare eller 
kursarrangör. Man vill i stället hjälpa folk med ansökningar till bidrag och 
stöd samt slussa dem vidare till rätt instans. Detta gäller förstås även om 
någon skulle komma och uttala sitt intresse för högskolestudier."

Intervjupersonen tyckte sig finna en klart bättre tradition för arbets- än för 
högskoleutbildning i Kalix. Detta sagt som ett högt betyg till yrkesskickliga 
industriarbetare.

Kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som t ex helt 
tar hand om erforderlig utbildning för ett nybildat företag.

Ytterligare exempel på samverkan dem emellan är en 40 veckors Företags- 
ledarkurs i Centek:s regi. Till deltagarna på den kursen ger arbetsförmed
lingen studiebidrag även till deltagare som redan har arbete. Detta p g a att 
det råder brist på arbetsledare.
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Framtidsdrömmen för Kalix 1990 är att kunna knyta högteknologisk forsk
ning och utbildning till kommunen- under projektets namn - kopplat till 
Tekniska högskolan. Vidare vill man underlätta för blivande civilin
genjörer att göra praktik och examensarbete på orten.

Kontaktsekreterama

Som ett led i strävandena att få utexaminerade civilingenjörer och -ekono
mer att stanna i länet har högskolan i Luleå tillsatt tre kontaktssekreterare, 
som tillsammans håller kontakt med de övriga norrbottenskommunerna.

Kontaktsekreterarna finns vid alla universitet och högskolor i landet. Tjän
sterna har inrättats för att sköta utåtriktad verksamhet. Främst vänder kon
taktsekreterarna sig till till små och medelstora företag. Andra intressenter 
som de har kontakt med är näringslivssekretariat och stiftelse.

Kontaktsekreterarna arbetar med projekt som förväntas ge bra utbyte för 
båda parter. Som exempel nämns i Kalix KAMI och Bulten, två företag som 
utvecklats positivt med god hjälp av folk som utbildats vid Tekniska hög
skolan i Luleå. Att näringslivsstukturen i Kalix har sin tonvikt lagd på elek
tronikproduktion, vilket inte gäller för Högskolan i Luleå, innebär att kon
taktsekreterarna inte alla gånger kan hjälpa när något företag hör av sig. 
Hänsyn måste också tas till marknaden. Utbildningen måste vara anpassad 
till de företag som finns i kommunen. Finns det behov av en C-kurs i före
tagsekonomi i ett litet familjeföretag i en liten norrbottensby är en fråga 
som är rimlig att ställa. Där högskolans utbildningsutbud inte passar finns 
andra utbildningsanordnare som kan arrangera mer lämpade utbildningar. 
Centek, som är nära knuten till högskolan i Luleå, kan svara för 
uppdragsutbildning och kortare enstaka kurser.

Högskolan i Luleå arbetar tillsammans med näringslivsnämnden i Kalix för 
att en etablering av medicinsk teknologi och produktion ska komma till 
stånd i Kalix. En möjlighet att åstadkomma detta är genom att koppla hög- 
skolestuderande till olika verksamheter. I Kontaktsekretariatets informa
tionsbroschyr kan bl a följande läsas:

"Studenterna vid högskolans olika utbildningar kan inom ramen för sin 
utbildning arbeta med konkreta företagsproblem. Det kan då handla om rit- 
och konstruktionsuppgifter, beräkningar, materialval, programmering, 
marknadsstudier, etc. Omfattningen kan också variera från korta, avgrän
sade uppgifter om kanske en manvecka till mer omfattande examensarbe
ten om 6-9 manmånader

Arbetsförmedlingen

Länsarbetsnämnden i Norrbotten har köpt utbildningsplatser på Högsko
lorna i Luleå, Sundsvall och Härnösand samt Umeå universitet. Totalt om
fattar upphandlingen platser på ca 30 linjer. Platserna är företrädesevis av
sedda för arbetslösa eller såna som riskerar att bli arbetslösa. Utbildningsbi-
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drag utgår till dessa från Försäkringskassan. En liten del av platserna - upp
skattningsvis 10 % - går till personal som vidareutbildar sig. Man angav 
också att man hade ett omfattande samarbete med AMU samt ett visst sam
arbete med KomVux.

Kom Vux

KomVux koncentrerar sin verksamhet till utbildning på gymnasienivå. 
Detta för att man, enligt studierektorn, inte ska konkurrera med andra ut- 
bildningsanordnare.

AMU

AMU står nivåmässigt mellan gymnasium och högskola,och är fr o m 1987- 
01-01 självbärande, dvs har eget ekonomiskt ansvar. Dessförinnan var SÖ 
huvudman. För att finansiera verksamheten säljs utbildningar till länsar- 
betsnämden, enskilda företag och industrier. Eleverna får AMU från AF och 
små företag i östra Norrbotten. Det ses till vilken industri som finns i om
rådet innan man beslutar vilka utbildningslinjer som ska finnas på varje 
AMU-center (i BD län finns sex såna). Länsarbetsnämnden ombesörjer ut- 
bildningsbehovsinventeringar. Dessa är av tre olika slag:

1. Senast i april görs en årlig inventering, där hänsyn tas till nyetablerade el
ler nedläggningshotade företag.

2. Tillägg till den förra görs i en korttidsinventering i slutet av juni.

3. Akutinventering görs under hösten, då kurserna redan är i full gång.

På AMU i Kalix upplever man att man har svårt att nå ut till tjänstemän, 
tekniker och arbetsledare. Detta tror man beror på att AMU är så förknippat 
med hantverk. Detta förhållande kan var en orsak till att 
verkstadsarbetarna anses vara mycket mer "välutbildade" än sina chefer.

Småföretagarföreningen

Föreningens utbildningsverksamhet var mycket begränsad. Utbudet in
skränktes till att kontorspersonalen - ca en gång per år - får gå kurs, som an
ordnas av länskontoret i Luleå. Ungefär lika ofta är det 
"ordförandetutbildning" för cheferna. Genom företagsfrukostarna, som är 
samarbetsformen med näringslivsavdelningen, händer det ibland att man 
får lyssna på någon gästföreläsare.

Kalix lasarett

Ett nära samarbete bedrivs med vårdhögskolan. En första grupp om tolv 
undersköterskor deltar i en 80 p distansundervisning i Kalix för att bli sjuk
sköterskor - en bristyrkesgrupp. Just förhållandet att det råder stor brist på
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legitimerade sjuksköterskor har påskyndat denna utbildning. De studerande 
har 70% av sin lön i studiebidrag.

Mestadels kommer de anställda själva med sina utbildningsönskningar. Det 
finns också en utbildningskommitté med representanter från ledningen 
och facken. Kommittén sammanträder fyra gånger per år, bl a innan intag
ningen till högskolan. I slutet av sjuksköterskeutbildningen finns också 
folk från ledningen på plats för att försöka rekrytera ny personal. Följande 
principiella hållning redovisas i "Personalutbildning för Kalix hälso- och 
sjukvårdsdistrikt":

"Landstingets verksamhet hehöver utvecklas kvalitativt och föras i den 
riktning som utvecklingen kräver. Personalens samlade kunskap måste 
hållas aktuell och utvecklas. Allt detta kräver insatser i form av personalut
bildning. Det är ute på arbetsplatserna som behoven blir synliga. Che
fen/ärbetsledaren har ansvar för att utbildningsbehoven kartläggs och prio
riteras. Kartläggningen förutsätter någon form av metodik: planerings- och 
utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar eller annan form

"Viktiga grupper för arbetet blir de lokala utbildningskommittéerna, av 
vilka det ska finnas minst en i varje förvaltning. Dessa kommer tillsam
mans med utbildningsledarna att utforma riktlinjer för planering, genom
förande och uppföljning. Kommittéerna ska fungera som initiativtagare 
och pådrivare i utbildningsfrågor inom förvaltningen."

Kortare kurser är, i stort sett alltid i gång, ca två st/vecka. Och som utbild
ningsledaren uttryckte det på frågan om hon tyckte att hon nådde ut till alla:

"Ja, det enda hindret är väl deras och mitt intresse".

Kalix kommun

I kommunen råder stor brist på förskollärare och fritidspedagoger. Kom
munen har fattat principbeslut om att ge ett utbildningsbidrag på 70 % av 
den ursprungliga lönen under utbildningstiden till barnsköterskor om de 
genomgår förskollärar- eller fritidspedagogutbildning om 50 poäng. Utöver 
denna bristyrkessatsning erbjuds korta fortbildningskurser till personalen 
för att denna ska klara sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 
Norra högskoleregionens kurskatalog cirkuleras visserligen på förvalt
ningen, men ingen organisrad upphandling av utbildning förekommer. Ett 
önskemål är att högskolan borde satsade mer på utbildning för förvalt
ningspersonal, eller åtminstone verka för att kursanordnarna kunde legi
timeras. För närvarande upplevs utbudet som en djungel.

3.6 LULEÅ KOMMUN

Kommunen har ca 73 000 invånare. De största arbetsgivarna är SSAB och 
kommunen. I Luleå finns ingen motsvariget till de lokala studiecenter som 
finns i vissa andra kommuner i länet. Samarbete med högskolan äger rum.
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Detta kanaliseras mestadels genom informella träffar. Centex, är en stiftelse, 
som har hand om en viss del av de uppgifter ett studiecenter skulle ha haft. 
Centex genomför uppdragsutbildning och samordnar utbildningsintresset. 
Chefen för Luleås skolförvaltning var positivt inställd till de lokala studie- 
centrens verksamhet men påpekade att denna verksamhetsform inte var 
lika aktuell i en kommun med egen väl utbyggd högskola. Däremot var 
han mycket positiv till studiecenter i kommuner utan egen högskola. Han 
visade också hur eftergymnasial utbildning sköter sig själv. Fyraårig teknisk 
gymnasieutbildning har t ex fått ett femte år som är förlagt till högskolan.

Centek

Stiftelsen Centek ägs av högskolan i Luleå samt Piteå och Luleå kommuner. 
Den etablerades 1983 genom att en del av högskolans kurs- och konferens
sekretariat lämnade högskolan och bildade Centek. Målet för Centek är att 
aktivt bidra till en positiv utveckling i företag och samhälle. Centek strävar 
efter att koppla ihop den kapacitet och kunskap som finns inom högskolan 
med det omgivande samhället, dess företag och organisationer. Stiftelsen 
skall alltså förmedla utbildning och kontakter mellan högskolan och nä
ringslivet. De lärare som finns på högskolan ska nyttjas för denna upp
dragsutbildning inom ramen för sina ordinarie tjänster. Inom Centek arbe
tar man både nationellt och internationellt. Organisationen har en styrelse, 
en VD och en ekonomisk-administrativ avdelning. Stiftelsen åtar sig ut
bildnings-, konferens- och förlagsuppdrag. Stiftelsen är självfinansierad och 
har idag ca 30 anställda. Den har en årsomsättning på ca 40 miljoner kronor.

Inom utbildningsområdet arbetar Centek med t ex managementutbildning, 
lärarutbildning, företagsutbildning, korta kurser, seminarier, konferenser, 
marknadsföring och säljarutbildning samt ingenjörsfortbildning. Centek 
åtar sig också projekt som kräver djup kompetens inom t ex teknikutveck
ling, industridesign, gruv- och mineralteknik, programvaruteknik, 
CAD/CAM och produktionsteknik. Centek har genom sitt helägda dotterbo
lag CAD-TEKNIK genomfört en stor order från Luleå kommun i 
CAD/CAM-teknik. Gatukontoret och planeringsavdelningen har köpt pro
gram och utbildning för 20 personer.

Fortbildning för skolpersonal

I kommunerna efterfrågas fortbildning för skolpersonal. Fortbildnings- 
nämnden kan då om medel finns tillgängliga ta initiativ till önskad fort- 
bildningsaktivitet. Dessa kurser kommer då också att erbjudas övriga kom
muner i regionen. Kommunen har dessutom möjlighet att med utnytt
jande av egna medel beställa fortbildning (s k uppdragsverksamhet) från 
högskolan via fortbildningsnämnden.

Fortbildningsnämnden verkar i Umeå, med ansvar för Västernorrlands, 
Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län. De högskolor som anlitas 
för lärarfortbildning är högskolorna i Luleå, Sundsvall/Härnösand och Ös
tersund samt Umeå Universitet. Man kan även anlita andra utbildningsan-
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ordnare. Det finns dock vissa problem med verksamheten. Ibland kan korta 
fortbildningskurser om 1-2 veckor betraktas som en alltför tunn insats. Jäm
fört med vad företagen satsar i fortbildning på sina anställda riktas en alltför 
begränsad resurs till lärarforbildning.

3.7 PAJALA KOMMUN1

Pajala kommun, belägen i Tornedalen, har ungefär 8 600 invånare på en yta 
av 7 897 kvkm. De fem tätorterna inom kommunen (Pajala, Tärendö, Ju- 
nosuando och Kangosfors) har ca 500 invånare vardera, förutom Pajala som 
är störst med ca 2 200 st. Som i så många andra glesbygdskommuner min
skar befolkningen, men under 1980-talet i betydligt mindre grad än under 
den stora flyttvågen under 1950-, 1960- ochl970-talen.

Träindustrin är och har varit en av basnäringarna i kommunen. Under de 
senaste åren har ett flertal småindustrier och elektronikföretag etablerat 
verksamheter. Inom kommunen satsas även en del på turistnäringen i 
form av friluftsliv (fiske, jakt m m). Den kommunala förvaltningen är en 
stor arbetsgivare med 920 anställda (537 årsarbetare).

Utbildningsverksamhet - arbetssätt

Någon speciell utbildningssamordnare finns inte inom kommunen. Ut
bildningsfrågorna handhas inom olika delar av förvaltningen, främst via 
följande funktionärer:

- samordnande SYO-konsulent, som bl a fungerar som sekreterare i SSA- 
rådet; ett samverkansorgan mellan skola och arbetsliv med representanter 
från arbetsgivare, arbetstagare (fack), arbetsförmedling och skola. Rådet fun
gerar som en informationskanal och pådrivare av utbildningar efter lokala 
behov.

- rektor för grund- och gymnasieskolorna samt Komvux. Denne är ledamot 
i arbetsförmedlingsnämnden, ett partsammansatt organ med representanter 
från kommun, näringsliv och arbetsförmedling.

- naringslivssekreterare, som är en förbindelselänk mellan näringslivet och 
kommunen. Vad gäller utbildningsfrågor kartlägger näringslivssekretera- 
ren utbildningsbehovet och hjälper till med resursanskaffning för utbild
ningar där kommunen står för huvudmannaskapet samt köper in 
behövlig kompetens.

Samtliga intervjuade hade svårt att beräkna den tid som avsätts för utbild
nings-/fortbildningsfrågor, eftersom dessa frågor är en del av många arbets
uppgifter.

1 Sifferuppgifterna avser 1988.
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Utbildningssyn

Enligt kommunalrådet har man inte någon "skriven" utbildningsplan, 
men genom intervjuerna framkommer ändå en enighet om målet; att satsa 
på utbildningar som står i samklang med de lokala förhållandena, beträf
fande den nuvarande och planerade framtida arbetsmarknaden.

Näringslivssekreteraren ansåg att företagens intresse för personalutbildning 
hade ökat när möjligheterna att anordna kurser på orten förbättrades. Att 
många nya verksamheter etableras spelar också en stor roll för denna in
tresseförändring.

Samarbetet med högskola och övriga intressenter

Eftersom Pajala är en relativt liten kommun sker samarbetet både internt 
som externt i stor utsträckning via informella kontakter, vilket inte sågs 
som någon nackdel av intervjupersonerna.

Högskola
Kontakten med högskolor och universitetet sker direkt främst via skoldi
rektören som gör behovsinventering av olika kurser och genom SYO-kon- 
sulenten som samordnar och planerar information. Indirekt har man kon
takter genom högskolekansliet "Spacetech" i Kiruna; en 
konsultverksamhet inom Kiruna kommuns förvaltning, som har ett nära 
samarbete med universitetet och högskolor.

Näringsliv
När det gäller uppdragsutbildning till företag är det vanligt att Länsarbets
nämnden köper utbildning och att Komvux genomför den. Kommunen 
har i samarbete med Länsarbetsnämnden och Utvecklingsfonden bedrivit 
några specialinriktade kurser bl a programmerarutbildning.

Tidigare fanns något som kallades "Pajala utvecklingscenter", som bl a in
nefattade en anställd med ett utbildningsansvar. Där gav man kortare kur
ser för företag i ekonomi och marknadsföring. Av finansiella skäl övergick 
verksamheten till "Utvecklingscentrum för Östra Norrbotten" som, nam
net antyder, har ett större täckningsområde.

Arbetsförmedling
I SSA-rådet och Arbetsförmedlingsnämnden har kommunen och Arbets
förmedlingen regelbundna sammankomster med varandra. Nämnden be
handlar i första hand utbildningsfrågor för arbetslösa. Näringslivssekretera
ren ansåg att Arbetsförmedlingen är en bra informationskanal till enskilda 
inom kommunen, vad gäller utbildningsfrågor.

Utbildning

Tidigare bedrevs kurser i finska (på distans), data samt vissa specialkurser 
utanför Pajala tätort (bl a i Tärendö och Korpilombolo). De sistnämnda har



27

man dock upphört pga det låga elevunderlaget. Nu pågår en eftergymna
sial utbildning inom turismområdet samt inom data och elektronik.

Vad gäller framtida satsningar blir det åter en distanskurs i finska till hös
ten. Man verkar även för att få en filial av skogsbrukslinjen till Pajala, ut
bildning inom rennäringen samt en utveckling av data-elektronikutbild- 
ningen.

MÖJLIGHETER/PROBLEM

Stora förhoppningar finns på samarbetet inom Lapplands kommunal
förbund som beräknades starta sin verksamhet under hösten 1989. Jokk
mokk, Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner ingår i förbundet, vilket har 
till huvudsakligt syfte att bevaka och arbeta för att få högskoleutbildning 
decentraliserad till kommunerna. Varje kommun kommer att represen
teras av två personer. Kommunalrådet beräknar att en ny halvtidstjänst 
kommer att behövas i Pajala för att samordna dessa utbildningsfrågor. 
Något formellt beslut har emellertid inte tagits. Förbundets huvudkansli 
kommer att placeras i Kiruna. I dagsläget anser ingen av de intervjuade att 
det finns något akut behov av en kommunal kontaktperson, även om en 
viss samordning kunde vara behövlig. De problem man kan se i framtiden 
är inte nya, utan typiska glesbygdsproblem med långa avstånd och lågt 
elevunderlag. Därför satsar man mycket på utbildningar som passar de 
lokala behoven och på ett gott samarbete med övriga inlandskommuner.

3.8 PITEÅ KOMMUN

Invånarantalet i kommunen är 39 000, centralorten Piteå är störst med sina 
10 000 invånare. Sysselsättningsläget ser ljust ut och kommunen vill an
vända den rådande högkonjunkturen för att bygga ut arbetsmarknaden yt
terligare. Näringslivets viktigaste hörnstenar utgörs av de stora skogsindus
trierna SCA (Svensk Cellulosa Aktiebolag), ASSI (Aktiebolaget Statens 
Skogsindustrier) och ABB (Asea Brown Boveri). De största arbetsgivarna är 
dock Piteå kommun och Norrbottens läns landsting.

Sedan 1988 pågår en decentralisering av kommunens organisation. Ut
gångspunkt är SESAM-modellen, som står för Service, Effektivitet, Sam
verkan, Aktiva parter, Medverkan. Kommunen satsar på en målstyrd orga
nisation där personalen tillsammans med medborgarna ska se till att verk
samheten genomförs så praktiskt och rationellt som möjligt. Med ökade be
fogenheter och ansvar för personalen flyttas besluten från stadshusets 
sammanträdesrum till de anställda som arbetar närmare verksamheten.

Verksamheten

De två intervjuade utbildningssamordnarna på skolkontoret i Piteå har an
svaret för ett utbildningsprojekt som påbörjades under 1988. Projektet är be- 
nämt FUREC som står för Furunäset Education Center. För att kunna lan
sera detta utbildningscenter i hela Sverige har man valt ett internationellt
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namn. Stora satsningar har gjorts för att bygga upp Företagsbyn Furunäset 
där utbildning och konferenser förläggs lokalmässigt.

FUREC-projektet syftar till att anordna högskoleutbildning i Piteå och att 
samordna uppdragsutbildning vid gymnasieskolan, kommunala vuxenut
bildningen och andra utbildningsanordnare1. FUREC svarar också för ut- 
bildningsinventering i kommmunen och anordnar utbildningsseminarier.

I kommunledningen har diskussioner angående olika utbildningsinsatser 
pågått en längre tid. Det har visat sig att intresse för vidareutbildning finns. 
Detta intresse har maifesterats genom att enskilda har tagit kontakt med 
kommunen och hört sig för om utbildning i kommunen. Utbildningens 
syfte skulle framförallt vara att utveckla näringslivet och företagssamheten. 
Därför är det viktigt att kompetensen höjs bland enskilda, företag och den 
offentliga sektorn.

En vanlig arbetsgång för utbildningssamordnaren när det gäller uppdrags
utbildning kan se ut på följande sätt: Ett företag kontaktar samordnaren på 
kommunen och denne uppsöker företaget för överläggningar om 
företagets utbildningsbehov. Samordnaren förhör sig om andra företag är 
intresserade av den aktuella utbildningen. Diskussioner förs om vilken 
nivå utbildningen ska ligga på och vem som ska genomföra den. Här finns 
flera alternativ såsom högskola, AMU, KomVux, och gymnasieskolan. Den 
som anses vara lämpligast att hålla i kursen lämnar en offert till 
samordnaren som i sin tur presenterar offerten för det aktuella företaget. 
Vanligt är sedan att företaget (företagen) förhandlar om pris och/eller 
innehåll. Kommunen står för lokaler och utrustning medan 
kursanordnaren håller med kursledare.

För att nå ut till så många som möjligt har kommunen annonserat i dags
tidningen och tryckt broschyrer. De anser att det är viktigt att visa ett ansikte 
utåt så att enskilda och företag vet var de ska vända sig för att få informa
tion. Vidare anser de ansvariga att de har lyckats nå ut till alla grupper i 
kommunen, vilket också har varit ett av målen med verksamheten.

Utbildning
Eftersom distanskurser på högskolenivå är en ny företeelse i Piteå har en
dast en kurs hunnit påbörjas - pedagogik för barnskötare. Denna kurs blev 
fullbelagd. Till denna kurs har även deltagare utanför kommunen anslutit 
sig. Övriga kurser som ska genomföras i Piteå är t ex företagsekonomi, ad- 
ministrationsteknik, kurser inom omsorgsverksamheten samt ytterligare 
satsningar på musikhögskolan.

Ännu en utbildning är planerad som ska fungera som en utvecklingsfaktor 
för företagssamheten. Det är Centek - en utvecklingsstiftelse vid högskolan i

1 Med högskoleutbildning menas här distanskurser och med uppdragsutbildning menas sådan 
utbildning som ett företag köper av de som genomför utbildningen.
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Luleå som har utformat en företagarutbildning avsedd för företagsledare 
från mindre företag.

De olika kurserna är valda utifrån behovsinventeringar. Företagen gör of
tast behovsinventeringen bland de anställda och sedan inventerar utbild- 
ningssamordnaren i kommunen behoven mellan de olika företagen. När 
det gäller utvärderingar sköts detta av kursanordnarna.

Problem som har uppstått i arbetet med vuxenutbildning är, för att börja 
centralt, att länets högskola (i Luleå) har relativt små ekonomiska resurser 
för distansutbildning. Det mesta går åt till forskning. Lokala problem ligger i 
uppdragsutbildningen där de olika utbildningsanordnarna (AMU, Kom- 
Vux, gymnasieskolan) konkurrerar om samma kurser. Här torde ett bättre 
samarbete dem emellan vara på sin plats. Det kan också vara svårt att 
"träffa rätt" i behovsinventeringen i så motto att de "rätta" behoven identi
fieras.

"Framtiden" ligger i att fortsätta med FUREC-projektet. En styrelse som be
står av representanter från olika intressenter är tillsatt. Styrelsen ska 
fungera som ett "bollplank" för diskussion om utbildningsfrågor. 
Ambitionen är att näringslivets behov ska tillgodoses.

3.9 ÄLVSBYNS KOMMUN

Älvsbyn är en av de mindre kommunerna i Norrbotten. Den ligger i länets 
södra del, ca 5 mil från kusten. Invånarantalet är drygt 9 000 varav 5 500 bor 
i själva Älvsbyn. Hälften av dessa 9 000 är yrkesverksamma, en del av dem i 
kommunens huvudnäringar som är: Älvsbyhus AB, Polarbageriet och Ro
botfältet i Norr (RFN). Dessa verksamheter har var och en mer än 100 an
ställda.

Verksamhet - utbildning

Älvsbyns kommun har inte någon utbildningssamordnare på högskole
nivå, dvs ingen ansvarar för att ordna kurser/utbildningar från högskolan 
för att uppfylla intressenters t ex företags önskan om utbildning på högsko
lenivå. Däremot finns en utbildningssamordnare på KomVux-nivå, dvs 
ordnar kurser på samma sätt som ovan fast på gymnasial nivå. Det finns 
två personer som arbetar med denna typ av utbildningsfrågor dock ingen av 
dem på heltid, båda har andra arbetsuppgifter. Den huvudansvarige för 
KomVux-utbildningen kan i början av varje år avsätta den tid han anser 
sig behöva för att klara av samordningsfrågorna mellan utbildningsanord- 
nare t ex KomVux, AMU, gymnasieskolan och intressenter t ex företag. Det 
sker ett samarbete mellan utbildningssamordnarna och kommunens nä- 
ringslivsavdelning när det gäller att ordna utbildning till intressenter.

De som hör av sig för om utbildning är oftast småföretagare. De har efterfrå
gat kurser i bl a företagsekonomi, budgetering, företagsjuridik m m. När 
dessa förfrågningar om utbildning kom till utbildningssamordnarna gjorde
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dessa tillsammans med småföretagarnas organisation SHIO (svenska hant
verkarnas intresse organisation) en behovsinventering i företagen. Man 
fann att behovet av utbildning där bl a budgetering, företagsekonomi var 
stort. Kommunen ordnade då en utbildning som kallades Småföretagsruti- 
ner. Denna utbildning bedrevs under ett år. Under detta år lade man in 
olika kursmoment så att de cykliskt passade in i ett företags olika rutiner t 
ex deklarationskurs när det var dags att deklarera, bokslutskurs inför 
bokslutet. Kursen bedrevs på kvällstid och på mindre än halvfart. Detta 
ansågs vara bästa lösningen eftersom företagen bedömde att de inte kunde 
avvara mer tid.

Utvärdering ägde rum efter varje kursmoment där kursledaren distribue
rade en enkät till varje deltagare. Efter det att alla kursmoment var genom
förda gjordes en sammanställning av alla utvärderingar. Denna samman
ställning av erfarenheter ska användas för att förbättra kursen. Kursen fi
nansierades genom stadsbidrag, utvecklingsfond, deltagaravgifter samt me
del från kommunens näringslivsavdelning.

FRAMTIDSUTSIKTER/PROBLEM

Kommunen har, som tidigare nämndes, ingen utbildningssamordnare på 
högskolenivå. Det anses inte finnas något större behov av utbildning på hö
gre nivå än KomVux. På senare tid har kommunen dock till bl a Umeå 
Universitet anmält intresse för att få distanskurser i företagsekonomi loka
liserade till kommunen. I kommunen finns ett turistgymnasium, denna 
utbildning vill man komplettera med distanskurser på halvfart på högsko
lenivå. Att få dessa distanskurser lokaliserade till Älvsbyn är en framtida 
målsättning som man strävar efter att uppnå.

Största problemet med att få distanskurser på högskolenivå lokaliserade till 
Älvsbyn är att kommunen avståndsmässigt ligger för nära Luleå och hög
skolan där. En av de intervjuade menade att högskolan i Luleå har ett an
svar för högskoelutbildning i länen, därför borde också delar av utbild
ningsutbudet decentraliseras till andra kommuner. Problemet för Älvsbyn 
är att kurser och utbildningar decentraliseras till kommuner som ligger av
ståndsmässigt betydligt längre bort från Luleå än vad Älvsbyn gör.

Ett problem kommunen har med utbildning på KomVux-nivå är bl a att re
krytera tillräckligt många deltagare till kurserna. Ett annat problem är att 
deltagarna saknar grundutbildning vilket leder till att kursernas nivå blir 
kunskapsmässigt lägre än vad som förutsätts att de ska vara.

3.10 ÖVERKALIX KOMMUN

Överkalix är en liten inlandskommun med ca 5 000 invånare. Den är en ty
pisk skogskommun. Dess huvudnäringar förutom skogen är isolamin 
(plasttillverkning), sjukvård och turism. Inom kommunförvaltningen är 
mellan 40 och 50 personer anställda. Eftersom kommunen är liten, har fri
tids- och kulturområdena inga egna förvaltningar. Dessa ingår i social- och
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det. Rektorn har det övergripande ansvaret för uppdrags- och företagsut- 
bildning samt fortbildning, samtidigt som han är rektor för grund- och 
gymnasieskolan. Den tjänsten har han innehaft i 23 år. Tidigare arbetade 
han som folkskollärare. Parallellt med arbetet som folkskollärare var han 
ett antal år även utbildningsledare vid den organisation som föregick 
AMU-centeret. Kommunalrådet tillträdde i årsskiftet 1988/89. 
Dessförinnan var han kommunens näringslivssekreterare.

Fortbildningsfrågorna upptar cirka 7-8 timmar per vecka för rektorn och i 
de timmarna är även den tid som studierektorerna anlitas medräknad. 
Överkalix ska från och med den 1/7 1989 pröva en ny organisationsform 
när det gäller fortbildningsfrågorna. Ett team ska bildas. Det teamet ska bestå 
av rektor (skolledare), skolchef samt studierektorer. Denna form prövas för 
att de vill få en vidgad syn på fortbildningsfrågorna.

Utbildning

Inom kommunen kan en ökning av intresset för utbildningar iakttas. Ut
bildningsbehovet växer. De anser att utbildning är nödvändig för att höja 
kompetensen i länet. Kommunen avser att satsa på utbildningar som passar 
näringslivet i bygden. För att underlätta denna verksamhet har en utbild
ningsplan utarbetats för kommunen. Enligt kommunalrådet är strävan att 
uppnå en bättre samordning och ett bättre samarbete mellan olika 
intressenter i kommunen för att på så sätt kunna kartlägga 
utbildningsbehovet bättre. I och med samordningen tror han att samarbetet 
med högskolan kommer att kunna underlättas. De hoppas att 
distansutbildning ska kunna lokaliseras till Överkalix eller 
närkommunerna. Överkalix ingår tillsammans med närkommunerna 
Kalix, Övertorneå och Haparanda i Östra Norrbotten-projektet. Projektet 
startades för att hjälpa kommunerna att bättre utnyttja och samordna de 
resurser var och en av dessa har. För Överkalix kommun måste ett 
samarbete komma till stånd, eftersom kommunen är en liten kommun 
räcker inte elevunderlaget till för att lokalisera utbildningar dit. Om 
närkommuner däremot samarbetade i dessa frågor skulle elevunderlaget 
vara tillräckligt. Därmed skulle även de ekonomiska resurserna att kunna 
utnyttjas bättre.

Samarbete med högskola och övriga intressenter

Samarbetet med högskolan har fungerat perfekt de gånger rektorn har haft 
kontakt med den. Samarbete har däremot inte varit något omfattande. När 
utbildningar har genomförts har istället konsulter anlitats på grund av eko
nomiska skäl. Med arbetsförmedlingsnämnden som är partsammansatt 
(skola, näringsliv, arbetsförmedling, kommun), har kommunen en god re
lation. Där diskuteras kommande näringslivssatsningar, utbildningar och 
där görs även en behovsinventering av vilka utbildningar som behövs. 
Därigenom får skolan många förslag om utbildningar. SHIO (Svenska 
hantverkarnas intresseorganisation) förmedlar kontakter till skolan men
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ibland kontaktar företaget skolan direkt. Studieförbunden har rektorn där
emot inget samarbete med. Studieförbunden och skolan har gjort en inre 
arbetsfördelning i utbildningsfrågor. Studieförbunden tar hand om hobby
verksamheten och skolan tar hand om teoretiska och yrkesinriktade utbild
ningar.

Framtiden

Det ökade intresset för utbildningar bland invånarna gör att kommunen 
har förhoppningar om att kunna utveckla kommunen genom att anpassa 
utbildningarna till näringslivet i bygden, t ex genom ett stort hotellbygge, fö
religger förutsättningar för att etablera kurser inom området hotell och res
taurang.

Intervjupersonerna ansåg att kommunen måste fortsätta att utveckla sam
arbetet med olika intressenter inom kommunen för att kunna göra de rätta 
satsningarna. Samarbetet med närkommunerna måste försätta på grund av 
att kommunen är liten, har litet befolkningsunderlag och därmed även små 
ekonomiska och personella resurser.

4. KOMMENTAR

En genomgång av intervjusvaren ger en del tydliga drag vid handen. Det 
första är att högskoleutbildning förlagd till den egna kommunen knappast 
är den fråga som står högst på dagordordningen för de kommuner som inte 
har sådan inom sina gränser. Det förefaller snarare vara ambitionen att ut
veckla de lokala näringarna genom utbildningsinsatser som är det vik
tigaste i de lokala satsningarna och här kan högskoleutbildning vara en av 
flera viktiga åtgärder.

Ett annat tydligt drag är att den geografiska närheten till en högskola inne
bär förutsättningar för att kontakterna med högskolan kan skötas på ett så
dant sätt att överbyggnader inte behöver tillskapas för att dessa ska vara 
möjliga.

Ett tredje drag är det samarbete som förekommer ett antal kommuner emel
lan i några olika konstellationer. Dessa samarbeten torde kunna ge förut
sättningar för små kommuner att få del av och kanske inte minst viktigt 
förstärka det stora kommuner kan åstadkomma i kraft av sin storlek. Efter
som även de stora kommunernas befolkningsunderlag är litet torde varje 
strävan i denna riktning ge bättre förutsättningar för varierade satsningar 
än om den stora kommunen agerar på egen hand.

Flera intervjupersoner påpekade att man saknar en utbildningstradition för 
högre utbildning inom större delen av länet. Detta skulle kunna tolkas som 
att det inte finns något omfattande behov av denna typ av utbildning t ex i 
Arjeplog och Pajala, där kommunerna hellre satsar på bas- och yrkesspecifik 
utbildning. En sådan tolkning följer dock inte självklart av dessa påpekan
den. Det är minst lika rimligt att betrakta ett fungerande näringsliv och en
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utbyggd offentlig sektor som en nödvändig bas för att behov av utbildningar 
och kurser på högskolenivå ska kunna uppstå. En annan aspekt på in
tervjupersonernas påpekanden är att bristen på utbildningstradition inne
bär att förmågan att se värdet av utbildning, och i synnerhet sådan utbild
ning som inte direkt kan kopplas till iakttagbara nyttigheter, är begränsad. 
Emellertid förefaller det vara så att om människor börjar "konsumera" ut
bildning ökar denna "konsumtion" så att säga aptiten på utbildning. Med 
andra ord satsningar på utbildning leder till ökad efterfrågan på utbildning.
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STUDIE III: FÖRSLAG TILL UTBILDNING AV LOKALA 
KONTAKTPERSONER1

1. INLEDNING OCH SYFTE

I de två tidigare studier som redovisas i denna rapport fokuserades intresset 
på hur kommuner med eller utan lokala studiecenter och/eller kommu
nala kontaktpersoner byggt upp sin verksamhet och sina arbetssätt i förhål
lande till högre utbildning. I denna studie redovisas en undersökning vars 
syfte var att via intervjuer med ett strategiskt urval nyckelpersoner fram
bringa ett material som kunde ligga till grund för planering av utbildnings
insatser för lokala kontaktpersoner2. En tänkt utbildningsinsats skulle bl a 
ha till syfte att den skulle underlätta för de de lokala kontaktpersonerna att 
fånga utbildningsbehovet i sina respektive kommuner.

Z METOD

2.1 Urval av intervjupersoner 

Avnämarna
Ett strategiskt urval bland norrbottenskommunerna gjordes. I urvalet 
ingick lokala kontaktpersoner från kommuner vid såväl kust som inland. 
Även kommuner med eller utan lokalt studiecenter var representerade. 
Representanter från kommuner av varierande storlek ingick.

Utbildningsanordnama
Representanter från högskolan i Luleå samt Umeå universitet valdes. Krite
riet var att identifiera flera intresseinriktningar inom den högre utbild
ningens sfär.

2.2 Intervjuformulären

Frågorna till de lokala kontaktpersonerna avsåg dessas intressenter, hur 
kontakten mellan kontaktpersonerna och intressenterna fungerade, vilka 
slags problem som förelåg när det gällde att ringa in intressenternas utbild-

1 Studien genomfördes av Hans Berström, Henric Stenman och Ingrid Undén med Joel Wik
ström som projektledare.

2 Till grund för denna studie ligger erfarenheterna från de i denna rapport redovisade 
studierna I och II. Vid planeringen av undersökningen utgick vi även från de erfarenheter av 
behovsinventerningar och behovsanalyser som tidigare redovisats i: Forsberg, B. (1984) 
Utbildningsbehov och behovsanalys inom personalutbildning. Arbetslivscentrum, rapport nr 
24. Forsberg, B., Hede, G., Lundmark, A., & Söderström, M. (1984) Att planera utbildning. 
Lund: Studentlitteratur. Rapport från TCOs Skåneprojekt - att ta reda på utvecklingsbehov 
på arbetsplatsen. (1987) TCO, samt Dahlgren, E., Lindberg, L., & Wikström, J. (1990) 4445 
svar på frågor om utbildnings- och utvecklingsbehov på arbetsplatser i Västerbotten. Pedago
giska rapporter/Educational reports, nr 29.
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ningsbehov, huruvida det var svårt att omsätta intressenternas utbild
ningsbehov till utbildningar, samt vad kontaktpersonen skulle vilja att en 
utbildning som skulle underlätta för dem att genomföra behovsinven
teringar borde innehålla.

Frågorna till representanter för utbildningsanordnarna fokuserade bl a vad 
dessa menade borde ingå i en utbildning av lokala kontaktpersoner, vem 
som hade kompetens att tillskapa och genomföra en sådan utbildning, hur 
ofta en sådan utbildning borde ordnas, hur omfattande utbildningen borde 
vara, borde den vara återkommande, var borde den genomföras. Represen
tanterna ombads även ge synpunkter på hur de lokala kontaktpersonerna 
borde gå tillväga när de skulle översätta intressenternas behov till utbild
ningar.

2.3 Intervjuerna

Personliga intervjuer samt telefonintervjuer genomfördes under december 
1989. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med kommunrepresen-tan- 
terna och tre intervjuer med högskolerepresentanterna. Intervjuerna ge
nomfördes som samtal.

3. RESULTAT

Redovisningen disponeras på följande sätt: Först presenteras resultaten från 
intervjuerna med representanter för två kommuner med lokalt studiecen
ter. Därefter följer svaren från en kommun som saknar lokalt studiecenter 
men som har en utsedd lokal kontaktperson. Under den tredje rubriken 
presenteras intervjusvaren från representanter för två kommuner utan lo
kalt studiecenter. I dessa två kommuner handhar flera personer utbild
ningsfrågorna. Sist i resultatredovisningen presenteras svaren på intervju
erna med representanterna för högskolesfären.

3.1 Kommuner med lokalt studiecenter

Furec

I en utbildning för de lokala kontaktpersonerna bör ingå översikter över de 
olika högskolornas utbildningsutbud och hur detta utbud marknadsförs. De 
som ska planera en utbildningsinsats för lokala kontaktpersoner bör vara 
människor med olika bakgrund t ex från näringsliv och övriga intressenter. 
Längden på en utbildningsinsats skulle lämpligen vara fyra dagar/år. Ut
bildningsinsatsen bör vara återkommande. Den bör anordnas på regionens 
samtliga högskolor och och på universitetet för att respektive utbildnings- 
anordnare ska få möjlighet att presentera sitt utbud. Presentationstillfällena 
bör förläggas till såväl vår- som höstterminen.

Någon konkurrensen anses ej finnas mellan utbildningscentret och övriga 
utbildningsanordnare. Utbildningscentret fungerar som ett kontaktorgan 
mellan stiftelser, arbetsenheter och högskolor. Det bästa sättet att nå ut till
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intressenterna är genom personliga besök (främst då till näringslivet). Att 
distribuera enkäter var inte något lyckat sätt att ta kontakt med intressen
terna.

Fackföreningarna kan vara till stor hjälp vid spridning av information om 
de utbildningar som står till buds. Utbildningscentret har även använt tid
ningar och personal för att sprida information om utbildningar de har möj
lighet att ordna.

Översättningen av intressenternas utbildningsbehov till befintliga utbild
ningar kunde ske genom kurskatalogen, något annat tillvägagångssätt var 
inte bekant. Vissa utbildningar behöver ibland modifieras för att tillgodose 
behoven, det skulle de behöva hjälp med.

Kiruna

Kommunen ansvarar för ett lokalt studiecenter. Studiecentret är en ny och 
liten företeelse. Det är främst näringslivet, och i synnerhet rymdforsk
ningen och LKAB, som är i behov av utbildningar. De utbildningar som fö
reträdesvis efterfrågas är ingenjörsutbildningar. De kurser som för närva
rande erbjuds är ett ekonomipaket bestående av fristående kurser.

De enstaka invånarna som söker sig till centret med frågor om utbildningar 
får svar på sina frågor i mån av tid. Centret är så pass nytt att de ansvariga 
ännu inte hunnit gå ut med information i sådan omfattning att även den 
bredare allmänheten blivit underkunnig om centrets förekomst. En orsak 
till att det inte varit möjligt att profilera sig starkare är centrets för tillfället 
små resurser. Trots den undanskymda ställning tror centrets representanter 
att verksamheten är bekant genom informella kanaler.

Gemene man tror att det är något speciellt med att bedriva högskolestudier. 
Därför skulle någon typ av metod vara behövlig för att nå intressenterna 
samt fånga deras behov. Det sätt som ännu så länge anses effektivast för att 
nå intressenterna (näringslivet) är personliga kontakter. Kontakten mellan 
utbildningscentret och kommuninvånarna sker genom att invånarna 
själva hör sig för om vilka utbildningar som finns.

På frågan om det fanns några förslag på hur en utbildning riktad mot be
hovsinventering och behovsanalys skulle utformas för de lokala kontakt
personerna uppgavs att detta hade man inte funderat något djupare på. Det 
som anses svårt är att omsätta utbildningsbehov i befintliga kurser, bl a där
för att det är svårt att ha någon uppfattning om kursdeltagarnas förkunska
per. Någon form av utbildning för att klara av de personliga kontakterna är 
önskvärd.
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3.2 Kommun med lokal kontaktperson 

Arjeplog

Denna kommun har en lokal kontaktperson men saknar lokalt studiecen
ter. Kommunens turistchef som ansvarar för högskolefrågorna i kommu
nen intervjuades.

Den viktigaste intressenten är näringslivet samt turismen som är av största 
betydelse, men den lokala kontaktpersonen vill ändå inte förringa kontak
ten mot kommuninvånarna. Kontakten med den lokala kontaktpersonen 
brukar i hälften av fallen tas genom att intressenterna själva hör av sig och 
i resterande fall tas initiativet av den lokala kontaktpersonen själv.

På frågan om det finns problem att identifiera intressenternas utbildnings
behov, blev svaret att man endast hunnit så långt att man kan se att det 
finns ett utbildningsbehov. Kurser som de vill ha mer av i kommunen bör 
behandla värderingar, attityder och inställning till vad de håller på med, 
hur det är att driva ett företag, samt marknadsföring. Utbildning för kom
munens specifika behov finns ej för närvarande. Högskolan kan kanske 
hjälpa kommunen att lösa dessa problem, men det kan komma att kosta ca 
en halv miljon kronor.

På frågan om vilka som skulle bekosta utbildningsinsatserna ansåg den lo
kale kontaktpersonen att det inte var kommunens sak, utan att kostna
derna borde belasta företagen och staten. Dessa anses kunna skjuta till de 
medel som behövs.

3.3 Kommun utan lokalt studiecenter och lokal kontaktperson 

Jokkmokk

Två befattningshavare inom gymnasieskolan intervjuades: rektor och SYO- 
konsulenten.

Enligt rektor är de främsta intressenterna kommuninvånarna själva. Efter
som det endast finns mindre företag i kommunen, vilka har problem att 
avvara personal för studier, är kontakterna med näringslivet endast av be
gränsad omfattning. Kontakten med invånarna sker främst genom annon
ser i tidningar samt i annonsblad. Anslag vid en ICA-affär i kommunens 
centralort är också en prövad möjlighet. De har även utnyttjat möten t ex 
föräldramöten, för att sprida information om högskoleutbildning samt ini
tiera diskussioner med de samlade. Någon gång har man vänt sig till före
tag för att förhöra sig om vilket intresse som finns för att anordna vissa dis
tansutbildningar.

Rektor menar att informationsmodeller vore en god hjälp för dem att 
bättre kunna genomföra informationsmöten så att det blir en vettig 
uppläggning av dessa. Rektor trycker även på det faktum att
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kommuninvånarna endast i liten utsträckning vet vilka 
högskoleutbildningar som finns att tillgå. Ett problem, som redan nämnts 
men som förtjänar att upprepas, är att denna kommuns små företag inte 
har möjlighet att avvara personal för utbildning.

I SYO-konsulentens arbetsuppgifter, förutom att vara SYO-konsulent för 
avgångsklasserna vid gymnasieskolan, ingår även SSA (Samverkan skola
arbetsliv) samt kontakten med arbetsförmedlingen. Ca 90 % av de enskilda 
kommuninvånarna vänder sig till henne med frågor om högskolestudier.

Informationsproblem samt medborgarnas okunskap om högskolestudier är 
de största problemen när det gäller att identifiera kommuninvånarnas ut
bildningsbehov. Det faktum att denna inlandskommun har så liten 
högskoletradition innebär att invånarna inte vet vad som finns att söka och 
hur det går till att bedriva högskolestudier.

SYO-konsulenten anser att en mall för behovsinventering dvs hur man går 
till väga stegvis, vore ett lämpligt innehåll i en utbildning. Hon efterlyser 
även bättre samordning mellan högskolorna. Enligt hennes uppfattning 
borde högskolan kunna göras mer lättillgänglig än den är idag.

Kommuninvånarnas behov överenstämmer oftast med de idag befintliga 
högskoleutbildningarna. Hon påpekar dock att om en viss utbildning inte 
finns i Norr- eller Västerbotten, så väljer många att avstå från studier. Detta 
vet hon av egen erfarenhet. Intresset av att studera svalnar således i många 
fall om det medför att den studerande måste flytta söderut.

3.4 Kommun utan lokalt studiecenter och utan anställd lokal kontaktper
son

Överkalix

Kommunens invånarantal är litet, trots detta var det besvärligt att få kon
takt med någon person med ansvar för frågor gällande studier vid hög
skola/universitet. Både rektor och SYO-konsulenten intervjuades innan 
ett tips om att kontakta skolchefen, ledde till den rätta personen. Det borde 
vara ett stort hinder för en kommuninvånare som vill studera vid hög
skola/universitet att inte ens veta vart man ska vända sig för att få 
information. Skolchefen menade dock att de flesta som har funderingar åt 
det hållet kontaktar Komvux som sedan hänvisar de intresserade vidare till 
honom.

De huvudsakliga intressenterna som rektorn stöter på angående högsko
lestudier är privatpersoner, även företag finns representerade men inte i 
lika stor omfattning. Rektor finner kontakten dem emellan som relativt 
bra men han uttrycker en önskan om mer kunskap i hur man marknadsför 
utbildningar bättre. Det som görs i kommunen för att informera om utbild
ningar är annonser i lokaltidningen och påringningar till företag. Han tror 
att både privatpersoner och företag känner till honom som utbildningsför-
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medlare. Han vet att det finns ett stort intresse för att utbilda sig i kommu
nen, vidare finner han det inte besvärligt att omsätta utbildningsbehovet i 
befintliga utbildningar. Hans dilemma ligger inte så mycket i hur behovs
inventeringar och behovsanalyser ska genomföras utan i bristen på eko
nomiska resurser. Rektorn vill gärna att en lokal kontaktperson ska finnas 
anställd i kommunen, men han anse att det är en ekonomisk omöjlighet.

SYO-konsulentens enda intressenter är lärarna, hon handhar deras fort- 
och vidareutbildning. De har en bra kontakt då de träffas dagligen vid 
samma arbetsplats. Hon vet inte om andra än lärarna känner till att hon 
kan hjälpa till om någon funderar på att läsa vid högskola/universitet.

SYO-konsulenten ser problem med att identifiera intressenternas utbild
ningsbehov. Hon vill själv ha kunskap om hur detta kan göras samt kun
skap om hur man går tillväga för att motivera människor att läsa vidare. 
Intresset för att läsa vidare är stort bland de flesta lärarna och SYO-konsu
lenten tycker att det är lätt att omsätta deras utbildningsbehov i befintliga 
utbildningar.

SYO-konsulenten kommer förmodligen att få ett större ansvar för utbild
ningsfrågor senare och en kvartstjänst kommer antagligen att inrättas. Hon 
önskar att det funnits en heltids anställd lokal kontaktperson i kommunen 
men hon förstår att det är bristande ekonomiska resurser som bromsar en 
sådan lösning.

Skolchefens huvudsakliga intressenter är näringslivet och lärare. Han fin
ner det mycket enkelt att nå dem samt för dem att nå honom, då främst p g 
a storleken på kommunen.

I kommunen finns en samrådsgrupp som han är delaktig i som behandlar 
utbildningsfrågor och informationen kring dessa. Skolchefen tycker att den 
fungerar bra. Genom samrådsgruppen får alla instanser (skola, kommun, 
arbetsförmedling) samma information. Det annonseras även i lokala an
nonsblad rörande högskoleutbildningar. Annars är det Komvux de flesta 
vänder sig för att få information om högskoleutbildningar, sedan hänvisas 
de till skolchefen.

Skolchefen finner inga svårigheter med att identifiera intressenternas ut
bildningsbehov, inte heller med att omsätta utbildningsbehovet i befintliga 
utbildningar.

Som en liten men tänkvärd parantes säger skolchefen att 20 p kurser på 
vårterminerna inte fungerar i kommunen, anledningen är att när våren 
nalkas är annat viktigare för befolkningen, t ex att sola och fiska.

Kommunen har sökt pengar till en sex månaders projektanställning. Den 
person som får tjänsten ska inventera företagens och kommuninvånarnas 
utbildningsbehov. Naturligt blir då att den personen måste utbildas om hur 
man går tillväga vid en behovsinventering/analys, anser skolchefen. Han
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anser även att utbildning är viktig för kommunen och dess fortlevnad. Just 
nu finns ett förhållandevis bra samarbete mellan deras kommun och de 
mindre kommuner runt om rörande högskoleutbildningar på distans. 
Kommunerna "lånar" studenter av varandra för att fylla kurser. 
Samarbetet borde utvecklas anser skolchefen då även med de berörda 
högskolorna i Luleå och Östersund samt universitetet i Umeå. För 
närvarande fungerar samarbetet bäst med Umeå universitet.

3.5 Högskola och universitet

Kontakterna mellan kommunerna och högskolorna samt universitetet 
sköts för de senares del av enheternas styrelser genom delegeringar till ar
betsenheter, nämnder eller liknade. För att underlätta kontakterna mellan 
högskolorna och universitetet å ena sidan och omvärlden å andra sidan har 
även stiftelser inrättats för vissa arbetsuppgifter. Gemensamt för dessa en
heter är att de bl a är till för att underlätta kontakterna med omvälden. 
Dock skiljer de sig dessa enheter markant från varandra med avseende på 
vem som finansierar enheterna, under vems ansvar de står samt med 
avseende på verksamhetens inriktning. Intervjuer med tre representanter 
för olika veksamheter redovisas nedan.

Föreståndaren för Unikum

Denna verksamhet är en av universitetets kontaktytor mot kommuner och 
näringsliv. Enligt dess företrädare är verksamheten präglad av hög förän- 
dringsbenägenhet och praktisk inriktning. Unikum bygger upp samarbetet i 
samråd med de berörda kommunerna och hittills anses alla parter ha varit 
mycket nöjda.

Arbetsenheten söker samarbete med kommuner och näringsliv och under
lättar därmed kontakterna med universitetet. För kommunerna är verk
samheten underlättande i och med att Unikum bidrar till att ge universite
tet "ett ansikte", som dessa kan samarbeta med. I samråd med kommu
nerna identifieras utbildningsbehoven. Det är inte snabba resultat utan 
långsiktighet och förbättrat samarbete i framtiden som eftersträvas.

Det vore lättare att samarbeta med kommunerna om de bildade närings
livs- och utbildningscenter inom samma lokaler, anser intervjupersonen 
som också menar att kommunerna måste tänka mer långsiktigt än vad 
man kan förvänta sig av näringslivet. Denna verksamhet har redan ge
nomfört en utbildning tillsammans med de lokala kontaktpersonerna i 
kommunerna. Koncentrationer i denna utbildning var att lära varandra att 
"tala samma språk". Förenklingar samt den praktiska inriktningen var 
även viktiga inslag i den genomförda utbildningen.

Utbildningsledaren för AES-sektom, Umeå universitet

En utbildning för de lokala kontaktpersonerna bör innehålla information 
om högskolan idag samt om dess framtidsvisioner. Besök vid samt infor-
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mation om de olika institutionerna är viktiga inslag i en sådan utbildning 
menar vår kontaktperson. Eftersom det föreligger stor brist på unga kvin
nor framförallt i inlandskommunerna bör en utbildning även innehålla 
kvinnofrågor. I klartext bör kvinnoperspektivet beaktas särskilt. Deltagar- 
styming är av största vikt.

Sådan s k fort- och vidareutbildningar bör genomföras 4 ggr/termin dvs 8 
ggr/år och längden av varje sådant tillfälle bör vara två sammanhängande 
dagar. Eventuellt kan det bli aktuellt med parallella program och introduk
tioner eftersom nya personer kan bytas på posten som lokal kontaktperson 
efter hand.

I ett inledningsskede bör utbildningen roteras mellan högskolorna men i 
framtiden är det även möjligt att flytta ut den till kommunerna.

På frågan om hur de lokala kontaktpersonerna ska gå till väga för att över
sätta intressenternas utbildningsbehov svarar vår kontaktperson att först 
måste en nivåbestämning av studierna ske. Det måste alltså noga klargöras 
på vilken nivå studierna ska bedrivas. Nivån styrs av förkunskaperna. I 
vissa fall kan det bli så att de idag befintliga utbildningarna inte helt uppfyl
ler behoven. Nya kurser kan således behöva utvecklas. Kurser som fyller 
intressentbehovet till fullo.

Byråchefen för Byrån för utbildning, forskning och kontakt vid Högskolan i 
Luleå

De lokala kontaktpersonerna bör få kunskap om vad högskolan känneteck
nas av samt vad som skiljer den från andra typer av utbildningar. De behö
ver dessutom känna till hur planerings- och beslutsprocesser sker samt 
vilka befogenheter som ligger på olika nivåer inom högskola/universitet. 
Insikt i hur de olika institutionerna fungerar och hur planläggningen av 
fristående kurser sker. Kontaktpersonerna behöver även kunskaper om re
gler och policy för uppdragsutbildningar och hur sådan utbildning adminis
treras och genomförs. Utbildningen ska ge kunskaper om vilka faktorer 
som bör ingå i en inventering av utbildningsbehoven i en kommun t ex 
sambanden med kommunens näringslivsutveckling, människors önske
mål, behovet av fort- och vidareutbildning. Utbildningen ska ge verktyg 
och modeller för att det i praktiken ska vara möjligt att genomföra behovs
inventering. Det är även viktigt att informera kontaktpersonerna om att 
det även finns andra utbildningssamordnare att samarbete med ex 
KomVux, gymnasier, AMU och olika studieförbund.

Insikt om hur högskolestudier finansieras, dvs hur reglerna för studieme
del är utformade är nödvändig kunskap. Utbildningen bör delas upp på 
flera tillfällen. En del av utbildningen bör förläggas till hög
skola/universitet och något av dessa tillfällen ska vara en två till tre dagars 
övning på internat. Utbildningen måste vara återkommande eftersom nya 
personer kommer in som ansvariga för detta område i kommunerna. Det 
är nödvändigt att utbildningsinsatserna genomförs på olika platser.
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Hur kontaktpersonerna ska nå intressenterna kan ske på några av följande 
alternativ:

- Annonser riktade till alla kommuninvånare.
- Gemensamma träffar med företag.
- Utnyttja kommunens näringslivssekretariat.
- Fråga kommunens olika förvaltningsenheter.
- Gå ut med information och förfrågningar till ideella föreningar.

Att översätta utbildningsbehovet till befintliga utbildningar fordrar kun
skap om vad högskoleutbildning egentligen är. Det handlar inte alltid om 
att översätta till befintliga utbildningar. Ibland måste nya utbildningar ska
pas. Någon enkel lösning på detta problem tror intervjupersonen inte att 
det är möjligt att ge. Detta är en process som måste utvecklas i samspel med 
företrädare för högskola och universitet.

4. UTBILDNINGSFÖRSLAG: LOKALA KONTAKTPERSONER

Genomförda studier ger vissa utgångspunkter för diskussion om innehåll i 
och omfattning av en utbildning av lokala kontaktpersoner oavsett vilken 
position dessa har i den kommunala organisationen. Det bör också framhål
las att det inte är självklart att utbildningsinsatsen behöver omfatta samtliga 
kommuner i Norrbotten. Det kan diskuteras om man ska räkna med de 
kommuner som betraktar Högskolan som en perifer utbildningsanordnare.

Vad har då framkommit i studierna? Utgår vi från studie DI som fokuse
rade de lokala kontaktpersonernas utbildningsbehov har följande angetts. 
Vi återger intervjusvaren i starkt sammanfattad tabellarisk form:

Uttrycker behov Innehåll Omf/förläggn

Furec

Kiruna

Högskolornas utb utbud.
Marknadsföringens
uppläggning.

(behovsinventering/ 
behovsanalys /behovs- 
översättning)

Metod för att nå intressenter. 
Metod för att fånga behov. 
Omsättning av utb behov 
till befintliga kurser.
Utb för att klara personliga 
kontakter.

2x2dgr/år 
återkommande. 
Samtl högsk & 
universitetet.

Arjeplog
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Jokkmokk Informationsmodeller.
Högskolornas utb utbud.
Mall för behovsinventering.

Överkalix Identifiera intressenters
utb behov.
Hur motivera till vidare studier. 
Tillvägagångssätt vid behovs-
inventering / -analys.

Unikum, Um u "Tala samma språk".

Linjenämden 
AES-sektorn, Um u

Info om högskolan idag samt 
framtidsvisioner.
Besök vid samt info om olika 
institutioner.
Kvinnofrågor.
Deltagarstyrning.

4 ggr/termin 
2dgr/gång 
Parallella 
program. 
Rotation m 
högskolorna. 
På sikt förl 
till
kommun.

Byrån f utb, forskn & 
kontakt, H Lu

Kunskap om högskolan. 
Planerings- och beslutsprocesser. 
Institutionernas arbetssätt. 
Procedurer för planering av 
fristående kurser.

Utb vid fler 
tillfällen. 
Upprepas. 
Ngt internat 
2-3 dgr.

Regelverket för uppdragsutb. 
Uppdragsutbildningsadm.
Verktyg och modeller för 
praktiskt genomförande av 
behovsinventering.
Samarbete med andra utb an- 
ordnare.
Studiemedelssystemet.

Av de som gett uttryck för ett visst innehåll i en utbildningssatsning åter
kommer tre områden i utbildning för lokala kontaktpersoner:

1. Marknadsföring av funktionen inåt i kommunen och utåt mot intressen- 
tena.

2. Om högskolan, dess verksamhet, regelsystem för utbildning, studiefinan
siering mm.

3. Behovsinventering/ -analys:

- individ
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- företag/organisation

- kommun (alternativt kommuner i samarbete)

Vart och ett av dessa områden kan ses som "stora" och resurskrävande om 
ambitionen med utbildningsinsatsen ställs högt. Med hög ambition menar 
vi att kursdeltagarna inte enbart ska orienteras om respektive område utan 
även beredas möjlighet att uppöva färdigheter i att genomföra t ex behovs
inventeringar och behovsanalyser. Det tidsmässiga utrymme som anges kan 
faktiskt tolkas på flera sätt: antingen att ambitionsnivån ska vara lågt ställd 
dvs inriktad på orientering om före att vara fokuserad på färdigheter i, eller 
att den ska var högt ställd men att denna högt ställda ambition kommer att 
kunna förverkligas först på sikt, kanske först inom loppet av deltagande i 
utbildningsinsatser under tre år.

Låt oss utgå från det senare och anta att det som står till buds är en åter
kommande utbildningsinsats varje termin om två till tre dagar för en 
grupp. Detta innebär fyra till sex dagar på ett år och tolv till sexton dagar på 
en treårsperiod. Detta tidsutrymme torde kunna kompletteras med att åt
minstone en del av kursdeltagarna kommer att utföra arbete som ligger 
inom ramen för kursinnehållet. Går det dessutom att förutsätta att de lokala 
kontaktpersonerna har en god egen allmänutbildning (något som vi inte är 
alldeles övertygad om) är givetvis förutsättningarna ändå bättre.

I vilken ordning ska områdena behandlas? Vår bedömning är att det de lo
kala kontaktpersonerna är inställda på att få veta mer om är högskolan. 
Detta område torde vara den naturliga startpunkten (detta innebär inte att 
inte inslag av typ "om högskolan" skulle ges ett visst återkommande ut
rymme under hela hela treårsperioden). Kursdeltagarna får ta del av sådant 
de vill ta del av. Men som påpekats många gånger tidigare i skilda sam
manhang, högskolan är en amöbaliknade verksamhet. Och här gör vi den 
bedömningen att det skulle vara en fördel att producera ett undervisnings
material skräddarsytt just för denna grupp. Ett sådant material behöver inte 
vara klart till första undervisningstillfället. Det torde snarast räcka med en 
stomme eller idé till ett undervisningsmaterial som på basis av kursdelta
garnas önskemål kunde kompletteras efter hand1. På så sätt skulle kursdel
tagarna själva aktivt bidra till att bestämma materialets innehåll. Det är inte 
alls nödvändigt att materialet ges formen av en "handbok för lokala kon
taktpersoners kontakter med högskolan". Det kan mycket väl utformas som 
en liten uppdateringsbar "databas" och finnas tillgänglig på disketter (eller 
varför inte via Norrkom). Ett sådant material skulle även kunna användas 
av de lokala kontaktpersonerna i deras informationsverksamhet till sina in
tressenter vare sig dessa är företag, enskilda kommuninnevånare eller 
kommunen själv. Enligt vår bedömning bör det vara tämligen enkelt att 
samla angiven information och även andra informationsslag i denna form.

1 Det är viktigt att visst innehåll är givet i ett material av detta slag. Vi avser då t ex 
behörighetsregler för tillträde till utbildningar på högskolenivå, vilka möjligheter som 
föreligger för att komplettera tidigare bedrivna studier så att behörighet uppnås osv.
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I en första utbildningsträff skulle skisserat material kunna utgöra ett tungt 
inslag förutom kontakter med institutionsfolk osv.

Det andra området, som är kopplat till det första "om högskolan", är mark
nadsföringen av funktionen samt det funktionen har att marknadsföra både 
inåt i kommunen som organisation och till kommuninnevånarna och 
kommunens företag. Här är det viktigt att kursdeltagarna får klart för sig 
hur marknadsföring ska skötas för att bli framgångsrik och för att nå av
sedda målgrupper. En uppgift som lämpligen kan genomföras att att kurs
deltagarna får planera marknadsföringsinsatser vilka genomförs och följs 
upp vid nästkommande kurstillfälle.

Det tredje området behovsinventering/-analys är det mest komplexa efter
som det innehåller flera faser som kräver en hel del insatser för att kunna 
genomföras väl. Det är dessutom så att sättet att genomföra inventeringar 
varierar beroende på om målgruppen är de enskilda kommuninnevånarna, 
företagen eller kommunen själv.

Inventeringen av de enskilda kommuninnevånarnas behov kan enkelt gö
ras genom informationsinsatser som visar vilket det tillgängliga utbild
ningsutbudet är. Det kanske till och med vore möjligt att på ett enkelt sätt 
att inventera vilka som har behörighet för högskolestudier i kommunen 
och rikta informationen direkt till dessa. Man torde kunna få en uppfatt
ning om denna grupps utbildningsbehov dels genom att låta den själv välja 
i ett befintligt utbildningsutbud, dels ge den möjlighet att uttrycka de behov 
som inte motsvaras i befintligt kursutbud. Denna form av inventering är 
inte särskilt problematisk att genomföra. Den kan dessutom genomföras 
inom ramen för en marknadsföringsinsats.

Att inventera ett företags utbildningsbehov är däremot en betydligt mera 
komplicerad uppgift som kräver en hel del träning i att samla information, 
att sammanställa information och att analysera information. Vår erfarenhet 
är att grundläggande träning i informationsinsamling kan genomföras 
inom ramen för en utbildningsinsats på två till tre dagar. Att lära sig att 
sammanställa insamlad information kräver också en gedigen insats. Den 
bästa träningen torde bestå i att kursdeltagarna själva får delta i konstruk
tionen av ett instrument för behovsinventering, att de själva under hand
ledning får sammanställa insamlat material med sitt egenhändigt (delvis) 
konstruerade instrument. Denna rådokumentation kan därefter utgöra ut
gångspunkt för en utbildningsinsats inriktad på analys och tolkning av in
samlat material. Dokumentationsarbetet är givetvis också viktigt och detta 
kräver såväl utbildningsinsatser som handledning.

Att inventera en kommuns utbildningsbehov är återigen en helt annor
lunda uppgift eftersom ett sådant arbete kräver kännedom om den aktuella 
kommunens visioner. Det kräver t ex att kommunens kompetensprofil är 
nöjaktigt känd. Om inte måste den beskrivas. Hur ska den lokala kontakt
personen kunna göra detta? Hur beskrivs kommunens visioner om dess 
egen utveckling? Och hur bedömer man på dessa slags uppgifter kommu-
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nens utbildningsbehov? Dessa slags frågor kräver också en rejäl utbildnings
insats.

Sammanfattningsvis kan den föreslagna utbildningsinsatsen genomföras i 
följande ordning och av angivna utbildningsanordnare:

Område Vem kan genomföra utb? Krav

Om högskolan LN/utb led/inst Ett bra material 
författas. Jfr vissa 
studiehandböcker.

Marknadsföring Info teknik Def problem/ 
målgrupper

Behovsinvent mm Pedagogik Olika tillväga
gångssätt om:
- individ
- företag
- kommun

En tidsmässig disposition av utbildningsinsatsen är följande: 

År Termin Innehåll

1 ht

vt

2 ht

”om högskolan” Presentation av utbildningskonceptet. 
Institutionsbesök, träffar med styrelse och linjenämnder. 
Marknadsföring 1.

"om högskolan" erfarenheter.
Institutionsbesök, träffar med styrelse och linjenämnder. 
Marknadsföring 2, uppföljning av lokala åtgärder, 
erfarenhetsutbyte. Inventering av utbildningsbehov: 
individnivå, marknadsföring 3.

"om högskolan” erfarenheter.
Institutionsbesök, träffar med styrelse och linjenämnder. 
Marknadsföring: uppföljning: inventering av 
utbildningsbehov på individnivå.
Inventering av utbildningsbehov: företag /kommun, 
en introduktion.

vt ”om högskolan” erfarenheter.
Institutionsbesök, träffar med styrelse och linjenämnder. 
Inventering av utbildningsbehov:företag.
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3 ht "om högskolan" erfarenheter.
Institutionsbesök, träffar med styrelse och linjenämnder. 
Inventering av utbildningsbehov: företag, 
sammanställning analys och tolkning av insamlat 
material.

vt "om högskolan" erfarenheter.
Institutionsbesök, träffar med styrelse och linjenämnder. 
Inventering utbildningsbehov: uppföljning av 
företagsinventering.
Inventering av utbildningsbehov: kommunnivån.
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BILAGA 1

INTERVJUFORMULÄR MED FRÅGEOMRÅDEN

Intressentgruppen

Bakgrund - presentation

- yrkessysselsättning
- utbildning

Beskrivning av verksamhet

- syfte och mål med denna

Vilken form av samarbete har ni med det lokala studiecentret

- om inte, varför
- hur har samarbetet kommit till stånd
- vilken typ av samarbete
- information / kommunikation

Utbildningar

- vilka utbildningar har bedrivits/bedrivs
- vem har initierat
- vem ansvarar
- varför just denna typ av utbildning
- behovsinventeringar
- utvärderingar
- hur finansieras utbildning

Allmänt

- syn på utbildning
- krav på kommunala kontaktpersoner
- problem, möjligheter, visioner
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Kommunala kontaktpersoner

Bakgrund - presentation

- yrkessysselsättning
- utbildning
- tidigare utbildningserfarenhet
- hur, varför blev man kommunal kontaktperson

Beskrivning av verksamhet

- hur ser det lokala studiecentret ut
- hur, varför startade verksamheten
- syfte, mål med denna
- huvudman

Kommual kontaktpersons arbetsuppgifter

- arbetets omfattning
- målgrupper, intressenter
- arbetssätt, tillvägagångssätt
- information - samarbete med högskola och övriga intressenter
- marknadsföring
- vilka grupper når man ut till/inte ut till 

Utbildning

- vilka utbildningar har bedrivits/bedrivs
- behovsinventering, utvärdering
- lärarfråga, lokaler
- elevunderlag

Ekonomi

- resurser/ finasiering av utbildning
- från vem/vilka köps utbildning



Allmänt

- problem/möjligheter/visioner
- utbildningssyn
- krav på kommunala kontaktpersoner /värdefulla egenskaper
- eventuellt eget utbildningsbehov för att klara rollen som

kommunal kontaktperson



SKOLKONTORET
Haparanda

BILAGA 2

Gruppreklam till hushåll och 
kontor i Haparanda kommun

HÖGSKOLEUTBILDNING I HAPARANDA
Ar du intresserad av att kunna bedriva högskolestudier i Haparanda 
- besvara då denna intresseenkät.
Jac är intresserad av

1 j Naturorienterat ämne, vilket

| | Sammhällsorienterat ämne, vilket

j | Språk, vilket

j | Ekonomiskt ämne, vilket

| | Beteendevetenskapligt ämne, vilket

□ ADB/Datakunskap

| | Klasslärarutbildning

| | övrigt

Namn: ..........................................................

Adress : ;......................................  tel: ......... .
Svar skickas till
Skolstyrelsen i Haparanda kommun 
Box 700, 953 00 HAPARANDA
Sista inlämningsdag 12 maj 1989

Upplysningar tel: 15132 (Henry Kärner) 12797, 10508 (Bengt O- 
Palmklint)
Alla som besvarar enkäten kommer att få ett besked.
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ARBETSRAPPORTER FRAN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÄ UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utgivna rapporter:

1. FORSKNING OM UTBILDNING - En litteraturstudie av nordisk forskning om manliga och 
kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nordisk forskning om 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - EN Enkätstudie bland ledare i 29 idrottsföreningar. 
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBEREDANDE OCH TEORETISKA 
GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuundersökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En litteraturgranskning 
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÄELSE VID LÄSNING AV BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH PROBLEM. En rapped inom 
projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga.
Sten Henrysson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER MED LÄRARE INOM 
GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland ledare i 26 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN 
FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983.
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKUGA ORGANISATIONERS OCH SKOUÖVERSTRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE 
OCH KOPPLINGEN SKOLA-ARBETSUV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 1850-1919. 
Christina Florin och Ulla Johansson.
18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En rapport inom projektet 
"Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga". Sara Henrysson och Sten Henrysson.
19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. Kvinnor från 
tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av antagningssystemets 
effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.



22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE VARIATIONER ILÄSHASTIGHET. 
Jarl Backman.
23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, BETEENDE OCH HÄLSA. En 
kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt.
Karin Rönnerman.
26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren under utbildning och i 
arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och kanske i morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1985/86 
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsförsök mellan 
gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH-SOUTH EDUCATION 
RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Smapei och Margareta Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i läroböcker i 
samhällskunskap.
Edmund Edholm.
34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ. 
Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.
36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619-1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av utbildning, karriär och 
familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1986/87 
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsförsök mellan 
gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅUDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN.
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.



45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA UTVÄRDERAS? Rapport från en 
konferens med låg och mellanstadielärare samt lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. Utbildningshistoria ur ett 
tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...? Ideology and reality in Swedish Educational 
Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till analys av en 
världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN. En studie om 
målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 kommuner. 
Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om förutsdättningar, 
ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 kommuner. Umeå 
kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA.
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - utveckling? 
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Göteborgs 
kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Tierps 
kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner.
Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 228 högstadieelever 
från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. Bamhälsovårdsöverläkare och 
samordnande sjuksköterskor och barnolycksprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Karlstads 
kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.



65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Svalövs 
kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1987/88 
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Uppsala 
kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXTLÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
74. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS SÄRSKILDA 
SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 1: Specialförbundens utvecklingsprojekt.
Staffan Karp.
75. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Faluns 
kommun.
Tommy Jacobson.
76. LEVER SAMVERKAN VIDARE? En uppföljningsstudie av lokalt initierade projekt inom 
lågstadiesatsningen.
Karin Rönnerman.
77. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR? VAR? HUR? 1988-1989.
En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
78. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS SÄRSKILDA 
SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 2. Specialförbundens och Distriktsförbundens satsningar, åtgärder, ekonomiska 
satsningar och upplevda effekter.
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