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1. Inledning 

Bakgrund 
SAMS-projektet, etapp I, startade hösten 1999 och pågick till december 2000. Projektet finansierades 

av Distansutbildningsmyndigheten (Distum). Universitetets enhet för extern utbildningsservice 

(UnivEx), vid Umeå universitet har haft huvudansvaret för genomförandet av projektet. Det 

övergripande syftet med SAMS var att utveckla och förbättra samspelet mellan universitet/högskolor 

och kommuner/kommunalförbund avseende utbildning på distans. Inom ramen för projektet 

hanterades även 280 utbildningsplatser. Syftet med utbildningsplatserna har bland annat varit att 

utveckla nya utbildningsformer som gör det lättare att kombinera studier med arbete, att locka nya 

grupper till högskoleutbildning, att i hög utsträckning använda modern distansteknik i undervisningen 

samt att förnya eller anpassa kursutbudet till distansundervisning. I projektet deltog fyra kommuner, 

tre universitet och två kommunalförbund, dessa medverkande benämns som ”piloter” i projektet. 

Projektets piloter under etapp I var Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, 

Lapplands kommunalförbund, Akademi Norr samt kommunerna Strömsund, Sollefteå, Kalix och 

Lycksele.  

 

Under år 2001 har SAMS-projektet fortsatt under benämningen SAMS-projektet etapp II. Finansiering 

för det fortsatta arbetet har erhållits från Distum. UnivEx har även denna etapp haft huvudansvar för 

genomförandet. Samtliga piloter som deltog i etapp I av SAMS, med undantag för Karlstads 

universitet, deltar även i etapp II. Projektet avslutades i december 2001. Vissa utbildningar avslutas 

dock vårterminen 2002.  

Uppdraget 

Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet har av UnivEx fått i uppdrag att 

utvärdera etapp II av SAMS-projektet. 

 

Utvärderingen omfattar tre delar: 

1. Den nationella avslutningskonferensen i Piteå 9–10 oktober 2001.  

2. Arbetet med implementeringen av den så kallade SAMS-modellen som tagits fram under  

etapp I.  

3. Analys av avhopp från SAMS-utbildningarna hösten 2001.  

 

Genom att anordna en avslutningskonferens ville projektledningen sprida erfarenheterna av SAMS-

projektet på ett nationellt plan. På konferensen lyfte man fram de frågor som varit aktuella i projektet; 

kompetensförsörjning som strategiskt verktyg samt samverkan kring utbildning/kompetensutveckling. 

Konferensen ska utvärderas utifrån om de mål som fanns uppställda för arrangemanget är uppfyllda 
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eller inte. I utvärderingen ska de centrala frågeställningar som debatterades under konferensen återges 

och kopplingar ska göras till de planerade åtgärderna på nationell nivå kring dessa problem. 

Utgångspunkt är de propositioner som utkom vid tidpunkten för konferensen; ”En politik för tillväxt 

och livskraft i hela landet” samt ”Den öppna högskolan”. Dessa propositioner antogs i sin helhet av 

riksdagen i december. Under etapp I av SAMS-projektet togs modeller fram för hur piloterna kan 

organisera sitt arbete med kompetensförsörjning/ distansutbildning. I denna del av utvärdering, punkt 

två ovan, ska slutsatser dras ifrån piloternas arbete med implementeringen av de framtagna modellerna 

- positiva och negativa erfarenheter ska studeras. Denna del av utvärderingen kommer också att 

behandla vad SAMS betytt för de medverkande piloterna. Som en tredje del av utvärderingen ingår att 

analysera avhoppen från de SAMS-utbildningar som startade höstterminen 2002. Studien av 

avhoppsfrekvenser avser att beskriva och analysera den grupp som sökte kurser inom SAMS-projektet 

med antagning hösten 2001. Ett annat syfte är att utvärdera svaren i en jämförande studie mellan den 

grupp som avslutat studierna innan kursavslut och examen och den grupp som avslutat eller avser 

slutföra distansutbildning. I rapporten jämförs de två grupperna, definierade som ”avhoppare” samt 

”fortsättare”. En vidare målsättning är att ge en orientering kring orsaker bakom avhopp och därmed 

bidra till arbetet med att definiera incitamentsstrukturen för personer som söker sig till distanskurser. 

 

Utvärderingen av konferensen bygger huvudsakligen på en enkätundersökning till 

konferensdeltagarna. En enkät1 skickades ut till samtliga konferensdeltagare, exklusive arrangörerna, 

via e-post. Efter en påminnelse erhölls en svarsfrekvens på 66 procent. Information om arbetet med 

implementering av modellerna har insamlats via intervjuer med nyckelpersoner inom respektive pilot.2 

I den tredje delen av utvärderingen, analysen av avhopp, utgör en enkätundersökning den 

huvudsakliga informationskällan. Enkäten3 är utformad efter samtal med UnivEx samt utifrån de 

erfarenheter som gjorts i tidigare utvärdering av SAMS-projektet. (Se CERUM Working Paper 

29: 2001.)  

 

Enkäten utgörs av två delar: 

Del 1: Allmänna frågor: ålder, kön, tidigare studievana, bostad, familjeförhållanden, geografiska  

 avstånd. Kursutbudets innehåll och villkor för deltagande. 

Del 2: Frågor riktade till personer som inte påbörjat erbjuden SAMS-kurs samt som har påbörjat, men  

 inte fullföljt SAMS-kurs. 

Enkäten skickades till studenter som antagits till fyra av de utlysta utbildningar som gavs inom ramen 

för SAMS-projektet, med start hösten 2001. Totalt utgör detta 100 studenter. En del SAMS-

                                                 
1 För enkäten se bilaga 1 
2 Intervjuade personer framgår av bilaga 2.  
3 För enkäten se bilaga 3 
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utbildningar (fyra stycken) lades ner på grund av för få sökanden – antagna till dessa utbildningar 

ingår inte i studien.4 Varje adressat har givits en svarskod för att ett andra utskick med påminnelse 

ska kunna göras möjligt. Efter en påminnelse erhölls en svarsfrekvens på 76 procent. CERUM:s 

bedömning är att det finns stora fördelar med att analysera avhoppsfrekvensen från kurserna på 

höstterminen 2001. Fördelarna handlar främst om graden av aktualitet och svarsfrekvens. 

Utvärderingen planerades totalt omfatta cirka 150 personer. Under arbetet har det framgått att 50 

procent av kurserna inte har startat. Bakgrunden till att kurserna inställts är genomgående för få 

sökanden. I övrigt utgör skriftlig dokumentation om projektet en viktig källa till information i arbetet. 

SAMS utbud av distanskurser är i viss mån anpassade till lokala utbildningsbehov. CERUM har i den 

tidigare utvärderingen av SAMS ställts sig frågan om de strategiska ställningstaganden som gjorts 

tydligare måste presenteras för personer boende i de aktuella kommunerna. En hypotes är att 

utbildningssatsningar i större utsträckning bör länkas till visioner och strategier i den kommunala 

utvecklingsplaneringen i syfte att skapa förankring mellan individen och ett lokalt 

kompetensutvecklingsprogram. På detta sätt tydliggör man för de studerande vad deras utbildning kan 

leda till ifråga om t.ex. bättre arbete. Det skulle kunna motivera fler att slutföra den påbörjade 

utbildningen än vad som är fallet idag. 

                                                 
4 Kursutbudet framgår av bilaga 4 
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2. SAMS-konferensen 
 

Bakgrund 
Som avslutning på SAMS-projektet genomfördes en konferens under rubriken ”Kompetensförsörjning 

för tillväxt och regional utveckling – Ett samspel mellan universitet, näringsliv och kommuner”. 

Konferensen ägde rum i Piteå den 9-10 oktober 2001.  

 

Målsättning med konferensen var enligt uppgift från projektledare Christina Skogberg att: 

• Sprida resultat och erfarenheter av projektet nationellt 

• Lyfta fram frågor som varit aktuella i projektet, kompetensförsörjning som strategiskt verktyg 

samt samverkan i frågor kring utbildning/kompetensutveckling.  

• Väcka opinion och skapa debatt på området 

 

Konferensen pågick i två dagar och bestod av föredrag, seminarier samt paneldebatter. Moderator var 

journalisten och samhällsdebattören Pia Brandelius. Föredragen var korta (10-15 minuter) och 

åtföljdes av frågor av moderatorn. Konferensens första dag var indelad i sessioner där man gav ett 

nationellt, regionalt, lokalt samt ett universitetsperspektiv på kompetensförsörjning. Denna diskussion 

fördjupades under dag två då de olika perspektiven, med undantag för det nationella, behandlades i 

seminarieform. Båda dagarna avslutades med en paneldebatt där konferensdeltagarna hade möjlighet 

att ställa frågor till panelen som bestod av representanter för de olika perspektiv konferensen var 

skapad kring.  

 
Många problem och frågeställningar diskuterades under konferensen. En del av dessa frågor återkom 

vid ett flertal tillfällen under konferensen, i föredrag eller som följdfrågor av moderator eller publik, 

dessa centrala frågeställningar återges nedan. I denna del kommer en koppling göras till vad man på 

nationell nivå diskuterar för lösningar på dessa problem. Utgångspunkt här är de propositioner som 

utkom vid tidpunkten för konferensen ”En politik för tillväxt och växtkraft i hela landet” samt ”Den 

öppna högskolan”. Dessa propositioner antogs i sin helhet av riksdagen i december.  

 

Nätuniversitetet5 
En av de återkommande frågorna på konferensen var bildandet av ett Nätuniversitet. I propositionen 

”Den öppna högskolan” framgår att regeringen strävar efter att den högre utbildningen ska kunna 

erbjudas fler människor – utbildningen ska bli mer tillgänglig i tid och rum än vad den för närvarande 

är. Regeringen anser vidare att det är viktigt att Sverige deltar i den nu snabba internationella 

                                                 
5 Avsnittet är baserat på propositionen ”Den öppna högskolan” där inget annat anges.  
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utvecklingen av IT-baserad distansutbildning. För att åstadkomma detta vill man samordna de IT-

baserade utbildningar som finns vid universitet och högskolor i ett svenskt nätuniversitet. 

Nätuniversitetets utbildningsutbud består av de IT-stödda utbildningar som högskolor och universitet 

anmäler för registrering inom Nätuniversitetet. Ökad tillgänglighet ska underlätta för en breddad 

rekrytering till högskolestudier både från studieovana grupper samt från grupper som vill vidareutbilda 

sig. Antalet fysiska träffar på utbildningarna som ges inom ramen för Nätuniversitetet bör begränsas 

för att göra utbildningarna tillgängliga för studenter i alla delar av landet. På det nybildade 

Nätuniversitetets hemsida går att läsa att det maximalt ska vara 5 obligatoriska träffar per  

20-poängskurs som ges via Nätuniversitetet. Det kan dock vara möjligt att sköta det som avhandlas 

under dessa träffar på distans om studenten själv tror att han/hon klarar av kommunikationen med 

lärare eller kurskamrater via Internet.  

 

Under konferensen diskuterades nätburna kursers lämplighet för studieovana grupper. Grundläggande 

IT-kunskaper förutsätts för att ta del av en dylik kurs. Frågan restes om denna kompetens finns hos 

studieovana grupper. Den sociala samvaron och erfarenhetsbytet som är en del av resultaten från 

fysiska träffar saknas också på helt IT-baserade kurser. Inom ramen för denna rapport har intervjuer 

genomförts med nyckelpersoner från samtliga piloter. Sigge Pääjärvi, kanslichef för Lapplands 

kommunalförbund (LKF) påtalade här att arbete i studiegrupper är mycket viktigt i den 

högskoleutbildning LKF tillhandahåller. Studenter antagna till samma kurs/program har tillgång till en 

gemensam lokal som är utrustad med bland annat datorer och fax. Även vid sidan av schemalagd tid 

utnyttjas lokalen i stor utsträckning av studenterna.  

 

Den korta planeringshorisonten fram tills att kurser ska vara anmälda till Nätuniversitetet togs också 

upp på konferensen. Propositionen ”Den öppna högskolan” utkom i september. Sista ansökningsdag 

för universitet och högskolor för ansökan om platser till Utbildningsdepartementet var den 5 

december. Den snäva tidsramen gör det omöjligt att ta fram utbildningar baserade på behov hos 

kommuner och regioner på det sätt som förespråkas inom bland annat SAMS-projektet. Detta är en 

process som tar längre tid. I en skrivelse ställd till universitet och högskolor6 där regeringskansliet 

informerar om ansökningar om medel för utbildningar inom ramen för Näruniversitetet framgår att 

regeringen anser att det är angeläget att universitet och högskolor på sikt ges möjlighet att utveckla 

kurser speciellt anpassade för Nätuniversitetet. Regeringen förväntas avsätta medel för denna typ av 

utvecklingsarbete under 2003 och 2004.  

 

Sammanfattningsvis var den huvudsakliga kritiken mot förslaget om inrättandet av ett Nätuniversitet 

under konferensen: 

                                                 
6 Skrivelse från Utbildningsdepartementet dnr U2001/4189/UH 
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• Brist på lokal påverkan när det gäller utbildningsutbudet 

• Få fysiska träffar och liten social samvaro vid denna typ av IT-baserad utbildning 

• Tveksamhet kring om det finns en erforderlig datavana bland studieovana presumtiva 

studenter 

Den korta planeringshorisonten som begränsar lokalt inflytande över utbildningutbudet är ett initialt 

problem. Positivt med bildandet av ett Nätuniversitet är att utbildning med hjälp av ny teknik görs mer 

tillgänglig för studenter utanför universitetsstäder. Detta är självklart en fördel för dem som bor 

utanför ”campusorter” och som har ett socialt liv, exempelvis med barn, som gör det svårt att bryta 

upp och flytta. Ska man lyssna på de synpunkter som framkom under konferensen bör Nätuniversitetet 

ses som ett komplement till de riktade distansutbildningar som finns i regioner utanför campus idag.  

 

Finansiering av utlokaliserad utbildning 
På konferensen tog lokala företrädare upp frågan om universitet och högskolors attityd och vilja att 

förlägga utbildningar i regionen. Peter Eriksson, kommunalråd i Kalix sa i sitt anförande att det är 

viktigt att utgå från en lokal strategi och lokala behov när det gäller högre utbildning - 

campuskramarna måste balanseras om det ska vara möjligt att tillvarata utvecklingsmöjligheter vid 

sidan av universitetsstäderna. Det är viktigt att lokala behov styr utbildningsutbudet och inte 

universitetets behov av att fylla sina utbildningsplatser.  

 

Utbildningar som efterfrågas från regioner utanför campus kanske inte finns i universitetets utbud 

sedan tidigare. Dessa utbildningar kanske också helt eller delvis ska ges via nätburen teknik för att 

överbrygga avstånd mellan universitet och den kommun/region som efterfrågar utbildningen. 

Undervisning via nätburen teknik kräver i vissa fall investeringar hos den mottagande kommunen. 

Undervisning via nätburen teknik kräver ett annat upplägg på undervisningen jämfört med traditionella 

föreläsningar. Kostnaden för utvecklingsarbete av nya utbildningar och nya undervisningsmetoder 

samt investeringar täcks inte av den ersättning universitet och högskolor erhåller för att bedriva 

utbildning. Sett från universitetens synvinkel har man ett ekonomiskt ansvar och kostar det mer att ge 

utbildningar i regioner utanför campus så måste någon stå för mellanskillnaden för att det ska vara 

möjligt för universiteten att utlokalisera utbildning. När det gäller finansiering av den så kallade 

merkostnaden för distansutbildning går det att läsa i ”En politik för tillväxt och livskraft i hela landet” 

att utredningens förslag i propositionen var full kostnadstäckning för såväl kommunens som 

högskolans kostnader för utbildningen. Det konstateras här att distansutbildningen är dyr i början. Man 

hänvisar i det fallet till en studie avseende de fyra nordligaste länen där det uppskattas att 

distansutbildningen är dubbelt så dyr som motsvarande utbildning förlagd på campus. En majoritet av 

remissinstanserna ställde sig också bakom förslaget om full kostnadstäckning. Detta resulterade dock 

inte i något regeringsförslag. De medel som föreslås inom detta område är satsningen på 
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Nätuniversitetet och de IT-stödda utbildningar som ryms inom ramen för denna satsning. 

Nätuniversitetets verksamhet startade den 1 mars 2002. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 

år 2002, som antogs i december, cirka 211 miljoner kronor motsvarande 2 350 helårsstudenter för 

detta ändamål. Det motsvarar 90 000 kr per helårsstudent. Motsvarande ersättning för en student inom 

humanistisk och samhällsvetenskapliga fakulteten är 30 000 kr samt inom den medicinska fakulteten 

108 000 kr.7 

 

Ewa Magnusson, generaldirektör på Distum sa i sitt anförande att finansieringsfrågan ofta diskuteras 

men menade att ett problem är att man inte vet vad den totala kostnaden faktiskt är. Kostnaden beror 

på vilken utbildning det gäller. Ewa Magnusson ansåg vidare att man kan vidga kan diskussionen till 

att se på annat än den direkta utbildningskostnaden. Distansstudenter kanske inte lånar studiemedel i 

samma utsträckning som campusstudenter. Studentboende och annan studentservice kanske utnyttjas i 

mindre omfattning – detta har också prislappar.  

 

På samtliga seminarier under konferensens andra dag diskuterades finansieringsfrågan. På det lokala 

seminariet under konferensen togs finansieringen av riktad distansutbildning upp som en rättvisefråga 

- kommuner ska inte behöva ta resurser från skola, vård och omsorg för att ge utbildning. Företrädare 

från Kalix kommun påtalade problemet med att enskilda utbildningar måste bära utvecklingskostnader 

- det blir för dyrt. Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet ger en Sjuksköterskeutbildning 

med IT- och glesbygdsprofil i Lycksele. Det framkom på seminariet som behandlade 

universitetsperspektivet att den budgeterade kostnaden för denna utbildning är 14 miljoner kronor. 

Detta är drygt dubbelt så mycket som den så kallade basfinansieringen, det vill säga den ersättning 

universitetet erhåller för att bedriva denna typ av utbildning. Basfinansieringen uppgår i detta fall till 

6,3 miljoner kronor. På det regionala seminariet konstaterades att kommuner med dålig ekonomi 

saknar resurser för att finansiera utvecklingen av de distansutbildningar det regionala kompetensrådet 

kommit fram till att kommunerna behöver. På seminariet där universitetsperspektivet behandlades 

ställdes också frågan om vem som ska stå för merkostnaderna. Inge-Bert Täljdedal rektor vid Umeå 

universitet sa i sitt anförande att det enklaste sättet att lösa finansieringsfrågan vore att 

utbildningsdepartementet står för grundkostnaden och näringsdepartementet för den merkostnad som 

distansutbildning innebär.  

 

Avhopp från distansutbildningar 
Under konferensen togs även problemet upp med de relativt många avhoppen från SAMS-

utbildningarna. Det konstaterades också att det är många som söker och blir antagna till 

distansutbildningar men som inte registrerar sig. Detta är inte något unikt för SAMS-utbildningar utan 

                                                 
7 Resurser och uppdrag 2002  



 10

är något som gäller för övriga distansutbildningar i motsvarande utsträckning. Detta är också 

institutionernas erfarenheter av arbete med distansutbildningar enligt de intervjuer med institutionerna 

som gjorts inom ramen för utvärderingen av SAMS första etapp. Detta gör riktade distansutbildningar 

till ett högriskprojekt för institutionerna. Avhoppen från de SAMS-utbildningar som startade hösten 

2001 kommer att analyseras i en senare del av denna rapport.  

 

Genomgång av konferensenkät 
Cirka 3000 konferensinbjudningar skickades ut. Mottagare av dessa inbjudningar var bland annat 

kommuner, universitet och högskolor, Företagarnas Riksorganisation, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, 

SACO samt olika nätverk inom distansutbildning vid universitet/högskolor/kommuner. Av dem som 

deltog på konferensen hade 63 procent fått kännedom om arrangemanget via en inbjudan, 22 procent 

hade fått kännedom om konferensen via kollegor och övriga via universitetets hemsida eller något 

annat ej angivet sätt. Totalt deltog 230 deltagare, exklusive arrangörer, på konferensen. Av dessa kom 

ca 40 procent från kommuner, 20 procent från högskolor/universitet och ca 23 procent från andra 

myndigheter. Cirka 9 procent kom från privata företag. När det gäller den geografiska spridningen på 

deltagarna kom 61 procent från Norrbottens, Västerbottens samt Västernorrlands län.  

 

Cirka 85 procent av de som deltog på konferensen ansåg att arrangemang kring mat, boende och 

underhållning var bra eller mycket bra. Detta gäller även konferensens tidsplanering. Bland 

kommentarerna när det gäller tidsplaneringen framkommer flera synpunkter om att föredragshållarna 

var väl pressade av den korta tid de hade på sig. Det finns samtidigt kommentarer där de korta 

föredragen tas upp som något positivt.  

 

Konferensens första dag var indelad i sessioner som behandlade olika perspektiv på 

kompetensförsörjning, det nationella, regionala, lokala samt universitetsperspektivet. Deltagarna 

angav i enkäten vilket perspektiv som intresserade dem mest. Svaren fördelade sig så att 46 procent 

angav det regionala, 34 procent det lokala, 10 procent det nationella samt 10 procent 

universitetsperspektivet.  

 

Av deltagarna tyckte 70 procent att budskapen som framfördes under arrangemanget vitaliserade 

debatten om kompetensförsörjning. En lika stor andel anger att de kommer att ta nya initiativ i sitt 

arbete till följd av konferensen. Hela 73 procent av konferensdeltagarna angav att budskapen som 

förmedlades på konferensen var så intressanta att de kommer att sprida det i sina nätverk. Drygt 60 

procent av dem som deltog på konferensen anser att man årligen ska anordna en konferens med 

samma tema. I intervjuerna med nyckelpersoner inom SAMS som skett inom ramen för denna 

utvärdering har synpunkter kommit från kommunrepresentanter att resultaten från SAMS borde 
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spridas ytterligare. Deras förslag var ytterligare en nationell konferens. Frågan är om det finns andra 

forum där representanter från projektets piloter skulle kunna delge de erfarenheter som förvärvats 

inom ramen för SAMS-projektet. 
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3. SAMS-modellen 
 

Under SAMS-projektets etapp I, konstaterade de som medverkade i projektet att det krävdes en bättre 

samordning mellan behövare och förmedlare av kompetens/utbildning. Dessa erfarenheter 

sammanfattas i den så kallade SAMS-modellen. Det övergripande syftet med modellen är att utveckla 

och förbättra samspelet mellan kommuner och universitet/högskolor i frågor som rör 

kompetensförsörjning. Modellen är indelad i tre nivåer; lokal-, regional- samt universitetsnivån. När 

det gäller den lokala nivån är det organisationen av arbetet inom den enskilda kommunen som 

behandlas. Den regionala nivån berör samverkan mellan kommuner i form av kommunalförbund. Den 

tredje nivån, universitetsnivån, beskriver hur universitet och högskolor kan bli bättre på att organisera 

sitt arbete i frågor som rör distansutbildning och distansstuderande. 

 

SAMS-modellen på den lokala nivån8 
Under 90-talet har utbudet av utbildning i regioner utanför campus gått från att ha styrts av 

universitetets utbud till att allt mer styras av de behov som framförts av kommunerna. Kommunernas 

efterfrågan har i huvudsak baserats på den behovsinventering som funnits vid lokala studiecentra. 

Efterfrågan på högskoleutbildning har i mindre utsträckning styrts av kommunens strategiska behov av 

kompetens.  

 
I SAMS pilotkommuner har man insett betydelsen av att inrätta ett forum där lokala behövare och 

förmedlare av kompetens regelbundet träffas för att diskutera kompetensbehovet i kommunen. Inom 

SAMS har man valt att kalla dessa forum för ”lokala kompetensråd” – här ska kompetensbehovet på 

alla nivåer inom kommunen diskuteras. En bred representation i det lokala kompetensrådet är 

nödvändig för att få en bra bild av behovet i kommunen. En bred representation får dock avvägas mot 

vikten av att representanterna är engagerade i frågorna – detta för att rådet ska bli handlingskraftigt. 

Många representanter i rådet kan kräva en mindre operativ grupp, ett arbetsutskott, för att skapa bra 

förutsättningar för ett effektivt arbete. För att verkställa kompetensrådets beslut krävs en operativ 

samordningsfunktion, i SAMS-modellen kallas denna funktion för kompetenscentrum. Detta ska vara 

den naturliga ingången för alla i kommunen; företag, organisationer och individer, som har frågor om 

högskoleutbildning och övrig kompetensutveckling. Kompetenscentrum ska hantera kontakter med 

utbildningsanordnare, länsmyndigheter, andra kommuners kompetensråd/kompetenscentrum samt 

kommunalförbundet. Kommunens lärcentrum är en naturlig del av kompetenscentrums verksamhet i 

SAMS-modellen. Kommunens högskolesamordnare/utvecklingsledare (eller motsvarande) leder 

lämpligen verksamheten.  

                                                 
8Avsnittet är baserat på slutrapporten från SAMS etapp 1; SAMS för utveckling av samspelet mellan kommuner 
och universitet/högskolor 
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Styrkan i SAMS-modellen ska vara närkontakt med de lokala aktörer i kommunen. När representanter 

för förmedlare och behövare av utbildning regelbundet träffas underlättas den långsiktiga och 

strategiska planeringen av högskoleutbildning och övriga satsningar på kompetensutveckling. En 

förbättrad behovsinventering ger ökad beställarkompetens vilket i sin tur är positivt för dialogen med 

universitet och högskolor.  

 

SAMS-modellen på lokal nivå presenteras i bildform nedan.  

 

 
Figur 1: SAMS-modellen på lokal nivå 

 

Implementering av SAMS-modellen i pilotkommunerna 
 

Tre av de fyra pilotkommunerna hade vid intervjutillfället bildat ett lokalt kompetensråd med SAMS-

modellen som förebild. Det kompetensråd som varit igång längst bildades i januari 2000. I den fjärde 
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kommunen, där kompetensrådet vid intervjutillfället inte var konstituerat, avslutades vid denna 

tidpunkt ett projekt med många beröringspunkter till SAMS. Här ville man avvakta resultaten från 

detta projekt innan man bildade ett kompetensråd.  

 

I de bildade kompetensråden sitter representanter från bland annat lokalt näringsliv och offentliga 

organisationer, arbetsförmedling, skola, vuxenutbildning, fackliga organisationer samt en eller flera 

representanter från kommunen. Representanterna i rådet varierar från 10-12 i det minsta upp till 20 i 

det största. Kommunen med det råd som har 20 representanter är den enda som bildat ett arbetsutskott. 

Råden sammanträder mellan tre till sex gånger per år. Rådet i den kommun med ett arbetsutskott 

träffades fyra gånger per år. Arbetsutskottet träffades ytterligare fyra gånger.  

 

Kompetenscentrum ska, enligt SAMS-modellen, vara den operativa samordningsfunktion som 

verkställer kompetensrådets beslut. I pilotkommunerna har man olika lösningar på denna operativa del 

av verksamheten. Lokala förutsättningarna styr om vuxenutbildningen och kringservicen kring denna 

är samlad på samma ställe eller spridd på ett antal olika platser i kommunen. I samtliga kommuner 

finns ett lärcentra som är en samlingsplats för högskoleutbildningen på orten. På lärcentret finns olika 

grad av mottagarkapacitet i form av anläggningar, utrustning, handledning och studerandeservice. I en 

av kommunerna har man all vuxenutbildning i kommunen samt administrationen kring denna i samma 

lokal. I en annan av kommunerna har man för avsikt att skapa en portal kring kompetensutveckling – 

en paraplyorganisation med flera fysiska mötesplatser. I detta fall saknar man en central lokal som 

rymmer all vuxenutbildning samt nödvändig kringservice. I denna kommun består arbetet med att 

skapa ett kompetenscentrum främst av att knyta samman olika redan befintliga delar till en 

samverkande enhet. Här finns Infotekets lokal i centrala delen av kommunen och det är hit invånarna 

naturligt vänder sig med förfrågningar om högskoleutbildning eller annan kompetensutveckling.  

 

Tre av de fyra pilotkommunerna anser att SAMS-projektet har påverkat kommunens arbetssätt kring 

frågor om kompetensförsörjning. En av dessa anser att den nya organisationen, med ett kompetensråd, 

är en följd av kommunens medverkan i projektet men menar vidare att utvecklingen förmodligen ändå 

skulle ha gått i denna riktning då dessa frågor ligger i tiden, men att det skulle ha tagit längre tid. 

Andra synpunkter som framkommer är att arbetssättet kring frågor om kompetensförsörjning 

stimulerats fram av SAMS-projektet samt att projektet hjälp till att tydliggöra strukturer och ge 

impulser för att gå vidare i arbetet med frågor rörande kompetensförsörjning. En av piloterna anser att 

det är kommunen som påverkat SAMS istället för tvärtom - mycket av det som efterfrågades i SAMS 

fanns redan i kommunen innan projektet startade. Visst har kommunen förändrat sitt arbetssätt i och 

med medverkan i projektet men processen startade långt tidigare.  
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De kommuner som vid intervjutillfället hade bildat ett lokalt kompetensråd ansåg att detta var en bra 

arena för att träffas och diskutera kompetensbehovet i kommunen. En av dessa menar att det nu finns 

ett forum där beställare och förmedlare av utbildning träffas för att mobilisera kommunalt kring frågor 

om kompetensförsörjning – utan att detta blir kommunpolitik. Rådet ger ett inifrånperspektiv vilket 

kan jämföras med att ta order från Arbetsmarknadsverket regionalt eller centralt. En pilotkommun 

hade vid intervjutillfället för avsikt att vidareutveckla idén med ett lokalt kompetensråd. I denna 

kommun ska man omvandla kompetensrådet till sex branschråd. Avsikten med detta är att få en bättre 

kontroll på de enskilda branschernas kompetensbehov på kort och lång sikt, detta ska göra råden mer 

handlingskraftiga.  

 

SAMS-modellen för kommunalförbund9 
Studentunderlaget i kommunen är ibland otillräckligt för att få universitet/högskolor att utlokalisera 

utbildningar från campus. Speciellt gäller detta utbildning på spetsnivå - här krävs det ofta en regional 

samordning då en kommun i detta sammanhang är en för liten enhet. Inom SAMS-projektet har man 

valt att fokusera på kommunalförbund som samverkansform för kommuner. Detta är en juridisk form 

av samarbete som förpliktigar – den enskilde kommunen avsäger sig beslutanderätten i de frågor som 

förbundet handhar. Inom kommunalförbundet görs gemensamma prioriteringar av vad man inom 

förbundet ska satsa på. Medlemskap i ett kommunalförbund ska underlätta tillgången till högre 

utbildning på den egna orten. Vid sidan av ett ökat studentunderlag bidrar bildandet av ett 

kommunalförbund också till att kommunerna blir starkare i dialogen med universitet/högskolor.  

 

I direktionen ingår kommunalråd från alla i kommunalförbundet ingående kommunerna - direktionen 

är ett styrande och beslutande organ. Den ”operativa funktionen” utgörs av kommunalförbundets 

kansli. Kansliet leds av utvecklings- eller kanslichefen. Kansliet är en kontaktyta både för behövare av 

utbildning det vill säga kommunerna i kommunalförbundet, samt anordnarna av utbildningsinsatser 

bland annat universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare.  

 

SAMS-modellen för kommunalförbund presenteras i bildform nedan.  

 

                                                 
9 Avsnittet baserar på slutrapporten från SAMS 1; SAMS för utveckling av samspelet mellan kommuner och 
universitet/högskolor 
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Figur 2: SAMS-modellen på regional nivå 

 

Implementering av SAMS-modellen på regional nivå 
Båda kommunalförbunden är organiserade så att de har en utvecklingsenhet som leds av en kanslichef 

samt ett beslutande organ i form av en direktion. Något arbetsutskott har inte 

pilotkommunalförbunden. Det ena förbundet har haft en kommitté som under en period då det rådde 

stor lärarbrist i kommunerna bestod av skolchefer. När kompetensbehovet i kommunerna ändrades 

ersattes skolcheferna med representanter för det lokala näringslivet. Denna konstellation visade sig 

inte vara särskilt handlingskraftig och kommittén upplöstes av denna anledning. Planer finns dock på 

att återinrätta ett arbetsutskott. Det andra förbundet har inte ett formellt arbetsutskott däremot har 

förbundet en dialog med kommunernas förvaltningschefer och förvaltningsenheter som hanterar frågor 

med anknytning till kommunalförbundets verksamhet; kommunchefer, näringslivsansvariga samt 

studie- och yrkesvägledare.  
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Ett av kommunalförbunden anser att arbetssättet inte förändrats genom medverkan i SAMS-projektet, 

förbundet arbetade på detta sätt redan innan projektet startade. Vad SAMS bidragit med är att initiera 

en diskussion om att bilda lokala kompetensråd i kommunerna. Representanten för denna pilot ser 

positivt på den utvecklingen. Det andra förbundet menar att sättet att organisera sig kommer inifrån 

förbundet, SAMS-projektet har dock gett impulser. Här poängteras att det är viktigt att lösningar får 

komma underifrån – en paketlösning passar inte alla.  

 

SAMS-modellen för universitet10 
Det finns nu ett ökat intresse och en ökad medvetenhet om betydelsen av utbildning och 

kompetensutveckling för en regions tillväxt och utveckling. Den ökade efterfrågan på utbildning från 

orter utanför Campus ställer nya krav på universiteten gällande samverkan, organisation och 

utbildningsformer. I SAMS-projektet har de medverkande pilotuniversiteten tagit nya steg för att 

utveckla sitt arbetssätt med distansutbildningar. Arbetet med de 280 utbildningsplatser som hanterades 

inom projektet gav erfarenheter i arbetet med att utveckla en modell för ett väl fungerande samspel 

mellan kommuner och universitet/högskolor.  

 

I den framtidsmodell, som baseras på de tre pilotuniversitetens arbete i projektets första etapp, framgår 

att man vill tydliggöra ingången till universiteten för externa intressenter. I modellen åskådliggörs att 

den enhet som fungerar som ingång för externa intressenter lämpligen också svarar för arbetet med 

beredning och samordning. Denna enhet hanterar också de interna kontakterna. Utbildning för 

regionen kategoriseras på olika sätt; riktad utbildning, distansutbildning samt decentraliserad 

utbildning. Inom SAMS har diskussioner lett till en medvetenhet att all utbildning för regionen bör ses 

i ett sammanhang, oavsett hur den kategoriseras, och att strategier bör utarbetas för detta. Den 

strategiska utvecklingen rör frågor om utbud men också om utvecklingen av den informations- och 

kommunikationsteknik som används i utbildningen. I SAMS-modellen föreslås bildandet av en 

strategisk utvecklingsgrupp som ska hantera frågor av denna art. Vidare föreslås en enhet för stöd och 

support till lärare vid institutionerna. Service till studenter vid studiecentra har också uppmärksammats 

i SAMS-projektet - i denna enhet ingår lämpligen studievägledning, bibliotek, studentkår och 

studenthälsa.  

 

SAMS-modellen för universitet i bildform nedan.  

 

 

 

                                                 
10 Avsnittet är baserat på slutrapporten från SAMS etapp I: SAMS för utveckling och av samspelet mellan 
kommuner och universitet/högskolor 
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Figur 3: SAMS-modellen för universitet 

Implementering av SAMS-modellen på universitetsnivå 
Vid de båda pilotuniversiteten som deltog i etapp II av SAMS-projektet finns en enhet som fungerar 

som ingång för externa intressenter. Denna enhet hanterar också de interna kontakterna. Vid de båda 

universiteten planerar man för att bilda en strategisk utvecklingsgrupp. Något formellt beslut angående 

detta var inte taget vid intervjutillfällena. En av piloterna påtalade vikten av att gruppen ska bestå av 

personer med engagemang i frågorna, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära 

fakultetsrepresentation. En enhet för studerandeservice föreslås i modellen. Vid ett av 

pilotuniversiteten pågår diskussioner om var ansvaret för denna enhet ska ligga. Vid det andra 

universitetet bildades under SAMS-projektets etapp I en grupp med representanter från bibliotek, 

studievägledning, antagning, pedagogisk samordning, lärare samt studenter - personer som på olika 

sätt kommer i kontakt med studenter på och utanför campus. Denna grupp arbetar för att förbättra 

servicen gentemot distansstuderande och studiecentra. Vid ett av universiteten finns en enhet som 

fungerar som stöd och support till lärarna. Teknisk support till lärarna är under utveckling vid det 

andra universitetet - i arbetet med att bygga upp en fungerande organisation kring nätbaserat lärande 

föreslås att ett resurscentrum ska skapas för detta. Beslut angående hur detta ska organiseras var inte 

fattat vid intervjutillfället.  
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Ett av pilotuniversiteten anger bildandet av den grupp som arbetar med frågor om studerandeservice 

som det mest konkreta resultatet av SAMS-projektet. Ett antal kriterier används för framtagande av 

utbildningsplatser inom ramen för projektet. Dessa kriterier ansåg ett av universiteten fungerade så bra 

att man avser använda dessa kriterier i sitt fortsatta arbete mot kommuner och kommunalförbund. Vid 

detta universitet har man också genom arbetet i projektet uppmärksammat att det är nödvändigt med 

en mer kontinuerlig dialog med kommuner och kommunalförbund när det gäller planering av 

utbildningar.  

 

Strategi vid planering av högskoleutbildning 
När det gäller strategiarbetet tog två pilotkommuner upp att utvecklingen nu går från ett 

utbildningsutbud styrt av universitet/högskolor mot ett efterfrågestyrt utbud. Bildandet av ett lokalt 

kompetensråd är en viktig del i detta arbete ansåg den kommun som vid intervjutillfället ännu inte 

konstituerat rådet. Samma kommun ansåg att utbudet av längre program är efterfrågestyrt men att 

detta inte i samma utsträckning gällde för utbudet av enstaka kurserna. Detta påtalar även ett 

pilotuniversitet som anser att SAMS-kurserna samt förfrågningar om längre utbildningsprogrammen är 

väl förankrade i kommunerna men att det är sämre med de övriga enstaka kurserna. En annan 

pilotkommun påtalar att någon exakt bild av kompetensbehovet på lång sikt har man inte, fast bilden 

är mycket bättre nu än vad den varit tidigare. Kommunens arbete i dessa frågor via den 

högskoleansvarige samt utvecklingsenheten, bildandet av ett lokalt kompetensråd samt bildandet av ett 

kommunalförbund nämns som förklaringar till den positiva utvecklingen. Denna kommun tar också 

upp att man i sitt strategiska arbete nischat in sig på en specifik bransch och att detta arbete fortgår. 

Bra beställarkompetens och bra mottagarkapacitet anges av en pilot som viktiga faktorer i det 

strategiska arbetet. Tidigare tankar på att bilda en kommunal högskola har här bytts ut mot ett 

samarbete med andra kommuner där beställning av efterfrågad utbildning sker av det universitet som 

bäst kan tillhandahålla den specifika utbildningen. Man anser vidare i denna kommun att 

högskolesatsning är ett sätt att bidra till näringslivsutveckling och att kompetensbristen i inlandet 

ibland kan vara ett hinder för regional utveckling. Ett av kommunalförbunden anser att 

utbildningsutbudet i de kommuner som ingår i förbundet är efterfrågestyrt, eller behovsstyrt som detta 

förbund snarare vill uttrycka det. Det är skillnad på behovet hos lokala aktörer och efterfrågan på 

utbildning hos de enskilda kommuninvånarna. Detta med skillnad på efterfrågan och behov påtalar 

även en pilotkommun. Båda dessa är överens om att utbudet ska vara behovsstyrt. Efterfrågan på 

specifika utbildningar av enskilda kommuninvånare kan man inte på samma sätt arbeta för att de ska 

lokaliseras på orten. Ett av kommunalförbunden anser att ett starkt näringsliv är en förutsättning för att 

högskoleutbildningen ska vara förankrad lokalt.  
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Två av pilotkommunerna påtalar att det är lättare att få en bild av den offentliga sektorns behov än av 

näringslivets kompetensbehov. Småföretag som inte anser sig  ha behov av högskolekompetens och ett 

näringsliv som ej är akademiskt inriktat ges som förklaringar till detta. Denna uppfattning stöds av ett 

av universiteten som anser att det för kommunerna verkar vara lättare att få grepp om offentlig sektor 

än om näringslivets behov. Universitetet anser vidare att det verkar finnas en god vilja i kommunerna 

att få med sig näringslivet. En attitydförändring kan dock skönjas när det gäller företags intresse för 

högskolekompetens. Enligt en företrädare för ett kommunalförbund händer det idag att 

kommunalförbundet kontaktas av företagare för förfrågningar om högskoleutbildning – detta var 

otänkbart för tio år sedan. Som skäl till detta angavs den snabba tekniska utvecklingen som ställer 

ökade krav på kompetent personal. 

 

I samtliga kommuner har enskilda kommuninvånare möjlighet att inkomma med önskemål om 

högskoleutbildning på orten. Vägar för detta är via lärcentret, kommunens högskoleansvariga (eller 

motsvarande) eller via anmälningar på kommunens/kommunalförbundets hemsida. Ett av 

kommunalförbunden har tidigare gjort försök att kartlägga kompetensbehovet i kommunerna med 

hjälp av enkäter. Erfarenheterna av detta är dåliga, man anser nu att personliga kontakter med insatta 

personer i olika branscher och organisationer är det bästa sättet att skapa sig en bild av 

kompetensbehovet. I samtliga pilotkommuner/förbund har man ambitionen att arbeta för att motivera 

kommuninvånarna till fortsatta studier. Annonsering, information till gymnasiet, komvux och 

kunskapslyft, collegeutbildning, informations- och marknadsföringsdagar är exempel på aktiviteter 

piloterna tillämpat för att ändra kommuninvånarnas attityd till högskoleutbildning. I mindre 

kommuner kan det vara svårt att få ihop tillräckligt med sökande för att universitet/högskolor ska vara 

beredd att satsa på en utbildning på orten. I dessa fall påpekar en pilotkommun styrkan i att vara 

organiserad i ett kommunalförbund med det ökade underlaget detta innebär. Samtliga pilotkommuner 

poängterar vid olika tillfällen under intervjuerna vikten av att organisera sig i större nätverk bland 

annat för att detta ger ett större studentunderlag och en annan tyngd i kontakten med 

universitet/högskolor. 

 

Dialog mellan kommuner och universitet 
Pilotkommunerna/förbunden har främst erfarenhet av att samarbeta med Umeå universitet och Luleå 

tekniska universitet. Ingången till dessa universitet är tydlig – man vet vem man ska kontakta vid 

förfrågningar. Samtliga pilotkommuner/förbund anser att dialogen med dessa universitet fungerar bra. 

Fyra av de sex piloterna anser dock att dialogen kan förbättras. Två av piloterna tar upp universitetens 

långa planeringshorisont som ett problem i dialogen. Att universitetet bör ha en positivare attityd till 

riktade distansutbildningar och ha en attityd till beställaren som är mer serviceinriktad framgår också 

av intervjuerna. Det verkar, anser en pilot, som om universitetets externa representanter är rädd för att 
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institutioner och lärare ska säga nej till presenterade förslag. Ett av pilotkommunalförbunden planerar 

en gemensam fortbildningsdag med berörd personal från universitetet – syftet är att förbättra 

förutsättningarna för det framtida samarbetet genom att skapa nätverk och knyta personliga kontakter. 

Det andra pilotkommunalförbundet poängterar vikten av att universitetets externa verksamhet är väl 

förankrad inom universitetet och att de som arbetar med dessa frågor externt har mandat att föra 

universitetets talan mot parter utanför campus. Två av pilotkommunerna anser att dialogen med 

universiteten påverkats positivt till följd av SAMS- projektet. Främst för att utbildningsfrågorna lokalt 

lyfts till en högre nivå samt att kontakter har knutits under projektettiden. Universiteten anser också att 

dialogen med kommuner och kommunalförbund fungerar bra men att den kan förbättras. Ett av 

universiteten anser att ansvaret för detta ligger på kommunerna. Det andra universitetet tar upp 

kommunernas missnöje när utbildningar inte blir av som ett problem. Oftast faller idén på att den 

kursgivande institutionen bedömer antalet studenter som för litet för att kursen ska bli lönsam. Detta är 

det stora problemet, att det ur kostnadssynpunkt är olönsamt att driva undervisning i små grupper. 

Med en annorlunda prislapp på utbildningar som ges decentraliserat eller med distansöverbryggande 

teknik kan förutsättningarna vara mycket bättre.  

 

Framtiden 
Två av pilotkommunerna och ett kommunalförbund tar upp problemet med finansieringen av 

merkostnader för riktade distansutbildningar som ett problem i det fortsatta arbetet. Att bygga upp och 

underhålla studiecentra samt driva utbildning innebär kostnader som inte ryms inom ramen för den 

ordinarie kommunbudgeten. Vad händer när det inte längre finns mål 1 medel att söka undrar en 

kommun. Förhoppningen är att detta problem ska lösas på nationell nivå. Ett av universiteten påtalar 

också detta och anser att en generösare finansiering på nationell nivå är avgörande för att institutioner 

vid universiteten ska få en positivare attityd gentemot riktade distansutbildningar. Ett 

pilotkommunalförbund tar upp målsättningen med att år 2006 ha etablerat ett internationellt nätverk 

och arbeta på en europeisk nivå – detta vid en tidpunkt då finansiering kommer att sökas från andra 

målprogram. Vid sidan av finansieringsfrågorna anser ett universitet att det är viktigt för framtiden att 

det finns en lokal arbetsmarknad på orten efter examen. Att utbilda utan att kunna erbjuda arbete kan 

inte kännas meningsfullt för den kommun som satsar. Båda pilotkommunalförbunden samt en 

pilotkommun tar upp nätburen utbildning som ett verktyg för att göra högre utbildning mer tillgänglig 

för presumtiva studenter utanför campus i framtiden. Den tekniska utvecklingen kommer att innebära 

en ökad konkurrens mellan universitet, nationellt såväl som internationellt, i takt med att geografiska 

gränser får mindre betydelse. De geografiskt närliggande universiteten kommer att vara mindre 

dominerande som samarbetspartner tror ett kommunalförbund. Positivt inför framtiden enligt en 

pilotkommun, är att både Luleå tekniska universitet och Umeå universitet nu visar en annan vilja att 

förlägga utbildningar i regioner utanför campus.  
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4 Analys av avhoppen 

Utvärderingens omfattning 

Utvärderingen av avhoppsfrekvenser i SAMS-projektets kursutbud bygger främst på en undersökning 

där studenterna har blivit tillsända en enkät med frågor som speglar deras livssituation och vilka 

faktorer som främst har betydelse för genomförandet av kurs och uppnå god studiekvalité. 

Enkäten innehåller ett antal allmänna frågor för att få nödvändig bakgrundsinformation om 

studenterna för en analys av avhoppen. Frågor ställs till personer som fortfarande avser att genomföra 

utbildningen men omfattar även frågor till personer som inte fullföljt eller avser att inte fullfölja 

utbildningen. 

I samråd med uppdragsgivaren har undersökningen fokuserats på avhoppsfrekvensen från kurserna 

med start, höstterminen 2001. Bakgrunden handlar om att aktualiteten hos respondenterna och en 

strävan att uppnå en maximal svarsfrekvens. 

Disposition 

Rapporten är uppdelad i två huvuddelar som i huvudsak följer enkätens disposition. Del 1 beskriver 

respondenternas ålder och kön, tidigare studieerfarenheter, boendemiljö samt geografiskt avstånd till 

studieplatsen. Här redovisas även respondentens huvudsakliga sysselsättning vid ansökningstillfället.  

Under del 1 redovisas svaren från de enkätfrågor som avser pröva kursutbudets innehåll och villkor 

mot respondentens personliga utbildningsbehov samt förväntningar från arbetsmarknaden. Betydelsen 

av fysiska träffar med eller utan internat samt bruket av elektronisk informationshantering som 

Internet och e-post för att uppnå god studiekvalité redovisas under denna rubrik. 

 

Efter önskemål från uppdragsgivaren har CERUM även ställt frågor som avser spegla de studerandes 

behov av fysiska träffar, internat samt vilka attityder som gruppen har till studier baserade på arbete 

via Internet och e-post. Dessa frågor har formulerats så att variablerna ställts mot graden av god 

studiekvalité. Respondenten har ombetts värdera betydelsen av faktorer för att uppnå en god 

studiekvalité efter en 1 – 5 skala.  1 är Helt utan betydelse och 5 är Helt avgörande för att uppnå en 

god studiekvalité. Antalet fysiska träffar samt internatträffar som är lämpligt för en 10-poängskurs är 

medtagen i enkäten.  

 

Under del 2 redovisas vilka faktorer som främst varit vägande för beslutet att i förtid avsluta 

distansstudierna. Här redovisas avhoppsbeslutens beroende av geografiska avstånd samt av 



 24

kursinnehåll. Det geografiska avståndet samt kursinnehållet prövas först mot andra faktorer för att 

sedan prövas separat. 

 

Begreppsförklaring 

Hela svarsgruppen har delats upp i två olika grupper. Dessa delgrupper förekommer i rapporteringen 

definierade som Avhoppare samt Fortsättare.  

 

Med avhoppare avses person som blivit antagen och registrerat sig till fristående distanskurs samt 

därefter innan kursavslut och examen avslutat studierna vid distanskursen. Gruppen Fortsättare 

definieras här bestående av personer som genomfört och avslutat studierna vid distanskurs eller avser 

att avsluta. Delar av intervjumaterialet avser personer som under vårterminen 2002 fortfarande 

studerar vid distanskurs inom SAMS-projektet. 

 

I andra sammanhang där antagnings- och studiefrekvenser diskuteras används begreppet 

Genomströmning. Där kan olika grupper urskiljas som främst handlar om personer som tenterat av 

kursen och därmed fått tillskriva sig högskolepoäng samt personer som fortsatt till kursens slut men 

inte genomfört tentamen. Någon analys av dessa variabler ingår inte i denna undersökning men kan av 

naturliga skäl förekomma i materialet. 

 

Undersökningsresultat 

 

Svarsfrekvenser 

Enkäten har sänts till 100 personer som totalt har studerat vid 4 olika kurser under hösten 2001 samt 

under våren 2002. 76 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 76 procent. Av dessa har 17 

personer angivit avhopp från kurs efter antagning. Bland gruppen avhoppare har 13 personer påbörjat, 

men inte fullföljt kurs. 1 person har inte påbörjat erbjuden kurs samt 3 personer har inte lämnat svar på 

frågan. Totalt 59 personer planerar fortsatta studier till SAMS-kursens avslut och examen. 

 

Antalet avhoppare i studiematerialet har statistiska begränsningar vilket skapar osäkerhet avseende 

representativitet. (Se tabell 1) Materialet kan därför endast användas till att visa på tendenser som kan 

vara vägledande inför framtida planering och utvärderingar av utbildningsverksamhet på distans. I 

redovisningen så förekommer avvikelser i svarsfrekvenser under specifika frågeställningar. Orsaken 

till avvikelserna bygger generellt på att respondenter har valt att inte svara på frågan. 
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Enkätsvar Antal Procent 

Totalt tillfrågade 

Svarsfrekvens 

100 

76 

100 % 

76 % 

Antal Fortsättare 

Antal Avhoppare 

59 

17 

78 % 

22 % 

 

Tabell 1: Svarsfrekvenser 

 

Avhoppsfrekvensen från fristående kurser vid Umeå Universitet var 27 procent. 

Jämförande värde för Umeå Universitets distanskurser var 24 procent. Siffrorna avser utbudet 1999. 

Svarsfrekvenser indelat efter kursrubrik finns redovisade i tabell 11 på sidan 30. 

 

Del 1 Allmänna frågor samt Kursutbudets innehåll och villkor 

 

Ålder, kön och civilstånd  

 

 Hela gruppen Avhoppare Fortsättare 

Snittålder 41 40 41 

Lägsta / Högsta  26/54 27/62 

andel kvinnor (antal / i %) 61 / 80 % 11 / 65 % 50 / 85 % 

Tabell 2: Ålder- och könsfördelning. 

Av undersökningens material kan utläsas att de personer som svarat har en relativt homogen 

livssituation. Snittåldern är 41, (se tabell 2) vilket innebär att det i undersökningsmaterialet 

huvudsakligen ingår personer som önskar komplettera en tidigare grundutbildning.  Detta bekräftas 

även av svaren på frågor avseende tidigare utbildning. Majoriteten (80 procent) av respondenterna har 

någon form av gymnasieutbildning i sin studiebakgrund. Samma förhållande (88 procent) gäller 

eftergymnasial utbildning. (Se tabell 4). Av de 76 som svarat är 61 (80 procent) kvinnor och en 

betydande majoritet lever i parförhållanden med barn under arton år boende i hushållet. Antalet män 

som ingår i materialet är begränsat. Den könsmässiga skillnaden mellan fortsättare och avhoppare kan 

inte hävdas vara representativ. 

 

En majoritet av hela svarsgruppen lever i parförhållanden med barn under arton år boende i hushållet. 

Detta faktum skulle kunna generera en hypotes om eventuellt samband mellan familjeliv och 
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förutsättningar att genomföra högskolestudier på distans. Utifrån detta material finns det ingen 

möjlighet att verifiera något sådant samband. 

 

 Avhoppare Fortsättare 

Gift/Sambo  94 % 81 % 

Ensamstående  6 % 19 % 

Hushåll med barn (under 18 år) 71 % 61 % 

Tabell 3: Civilförhållanden vid ansökningstillfället. 

Boendeförhållanden 

En majoritet hade vid ansökningstillfället ett boende i villa. Gruppen som angivit radhus utgör 

tillsammans med villaboende 77 procent bland avhoppare. Bland fortsättare är jämförande värde 58 

procent. Fortsättare som var bosatta i hyresrätt har en något förhöjd siffra i jämförelse med gruppen 

avhoppare. (Se tabell 4) 

 

 

 Avhoppare Fortsättare 

Villa        65 % 51 % 

Radhus   12 % 7 % 

Bostadsrätt   6 % 8 % 

Hyresrätt       18 % 34 % 

Annat - - 

 Tabell 4: Boendeförhållanden vid ansökningstillfället. 

 Avhoppare Fortsättare 

< - 10 km    35 % 29 % 

11 – 30 km     6 % 8 % 

31 - 50 km      0 % 7 % 

51 - 100 km      12 % 15 % 

> 100 km -   47 % 41 % 

  Tabell 5: Avstånd mellan bostad och studieplats/samlingsort. 
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Hypotetiskt kan vi föreställa oss att avståndet till studie- och samlingsorten har betydelse för 

möjligheten att genomföra distansstudier. Av denna undersökning framgår att inom de intervaller som 

enkäten har angivit så finns en tydlig spridning.  

 

En tredjedel av respondenterna anger avståndet till studie- och samlingsorten mindre än 10 km samt 

närmare 50 procent anger mer än 100 km till studie- och samlingsorten. Intervallerna däremellan har 

låg svarsfrekvens (se tabell 5). Under del 2 i enkäten ombeds gruppen avhoppare att ange om 

samlingsortens lokalisering påverkat avhoppsbeslutet. 82 procent svarar nekande trots att nästan 

hälften har över 100 km till samlingsorten. Av de tre personer som svarat jakande har två över 100 km 

till samlingsorten. Tendensen i detta material är att avståndet har haft relativt svag påverkan på 

avhoppsbeslutet. Se även svarsfrekvenserna från gruppen avhoppare under tabell 19, sid 35. 

 

Av adressmaterialet framgår att en majoritet av de antagna är bosatta i Västerbottens och Norrbottens 

län samt ett antal har sin adress registrerad i Västernorrland. En person är bosatt i Västra Götaland 

samt en i Östergötland (se tabell 6).  

 

Följande orter finns representerade i de antagnas postadresser. Länsvis indelning. 

 

Norrbottens län Västerbotten län Västernorrlands län Övriga Sverige 

Arvidsjaur  
Jokkmokk 
Junosuando 
Kalix 
Kiruna 
Koskullskulle  
Luleå 
Malmberget 
Mattisudden 
Muodoslompolo 
Nattavaaraby 
Pajala 
Piteå  
Tärendö 
Vittangi 
Vuollerim  
Öjebyn 
Överkalix 

Boliden 
Bureå  
Kusmark 
Kåge 
Latikberg 
Robertsfors 
Skelleftehamn 
Umeå 
Ursviken  
Vännäs 
 

Domsjö 
Härnösand 
Mellansel 
Nyland 
Skellefteå 
Sollefteå 
Örnsköldsvik 
 

Mölndal  
Vikingstad  
Själevad  
Östersund 

Tabell 6: Respondenternas postadresser.  



 28

Tidigare studier 

Av tabell 7 framgår att en hög andel av respondenterna har examen från gymnasiet. Ett något högre 

värde kan konstateras i gruppen avhoppare. Bland gruppen avhoppare finns även ett förhöjt snittvärde 

avseende antal genomförda terminer. I den tidigare studiebakgrunden finns en förhöjd representation 

av ekonomi. Även vårdområdet har ett något högre värde. 

 

 Avhoppare Fortsättare 

 % / snittvärde % / snittvärde 

Har tidigare examen från gymnasium/KomVux  100 % 75 % 

Om Ja, ange vilken typ av kurs/utbildning  se tabell 5 - 

Omfattning i antal terminer: 6 4 

Stud. vid universitet eller högskola  88 % 88 % 

Om Ja,typ av kurs/utbildning  se tabell 6 - 

Omfattning i poäng 82 126 

Tabell 7: Sammanställning av studiebakgrund hos avhoppare samt fortsättare. 

   = Mansperson 

 

Samhällsvet Hum Ekonomi Natur/Vård  Teknik 

sam Hum 3 år Ekonomi Data Naturvetarlinjen tekn 

  Hum Ekonomi sjukvård, hälsovård tekn 

  sam/hum Ekonomi omsorg   

    Ekonomi vård, allm   

    Ekonomi, Fek   

Tabell 8: Gymnasiebakgrund i gruppen avhoppare. 

En majoritet har tidigare erfarenhet från högskolestudier. I detta avseende kan ingen skillnad 

identifieras mellan grupperna. Bland gruppen fortsättare finns även ett förhöjt snittvärde avseende 

antal genomförda högskolepoäng. Inriktningar mot juridik och humaniora dominerar i gruppen 

avhoppare. Av detta begränsade material kan inget med säkerhet fastställas avseende val av kurs.  
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   = Mansperson 

 

Samhällsvetenskap Humaniora Ekonomi Vård, Omsorg Pedagogik 

Jur, Franska, Fek, Sjuksköterskeutb. Förskollärare  

Jur  Historia, Fek, Nat Ek Distriktssköterskeutb.  Grundskolelärare 4-9 

Jur, Engelska Service Managem. Omsorgsutb. Organisationsledning 

Arbetsrätt Litt-vetensk     

Officer Konst     Pedagogik  

Org.Psyk  Engelska    Data, Pedagogik 

Informatik                   Litteratur      

Förvaltn Rätt, Arkeologi       

Tabell 9: Högskolebakgrund i gruppen avhoppare. 

 Avhoppare Heltid Fortsättare Heltid 

Förvärvsarbete   Heltid  el Deltid   65 % 47 % 76 % 56 % 

Studerande  Heltid  el Deltid   29 % 12 % 27 % 15 % 

Föräldraledig med föräldrapenning   Heltid  el 

Deltid   

6 % - 2 % - 

Militär- eller vapenfritjänst - - - - 

Arbetssökande  12 % - 12 % - 

Pensionär (även förtidspensionär) - - 2 % - 

Egen företagare 12 % - 12 % - 

Annat, ( t ex arbetssökande) 0 - 5 % - 

Tabell 10: Sysselsättning vid ansökningstillfället 

En majoritet (cirka 75 procent) anger yrkesarbete som huvudsaklig sysselsättning vid 

ansökningstillfället samt cirka 50 procent av dessa anger arbetets omfattning som deltid. 

Antalet som studerade utgörs av cirka en tredjedel. Mönstren skiljer sig inte nämnvärt mellan 

grupperna. 

 

Cirka 25 procent anger studier varav cirka 10 procent utgör deltidsstudier. Av material kan inte utläsas 

om respondenten inräknar SAMS-studierna i svaret. Ett fåtal (10 procent) anger eget företagande samt 

arbetslöshet. Sjukskrivning, pensionär samt föräldraledighet förkommer i enstaka fall. 
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Kursutbud och innehåll 

Av de åtta distanskurser som ingår i SAMS-projektet med antagning hösten 2001 har fyra startats. Se 

även bilaga 4. De kurser som fått en relativt hög svarsfrekvens är EU-kompetens & projektledning  

10 poäng samt Vuxenpedagogik 20 poäng. Procenttalen är beräknade efter det totala antalet 

avhoppare. 

 

Kursrubricering Avhoppare i % Fortsättare i % 

Att leda mindre, privata företag och 

offentliga organisationer, 10 p   

 

0 

  

0 

 

Etnologi A1, 20 p  3 18 % 10 17 % 

Miljöledning f småföretag 0  0  

Prof. samtal i skola & vård, 5 p 0  0  

Den elektroniska kommunen, 5 p 0  0  

Engelska C, 20 p 1 6 % 19 32 % 

EU-kompetens & projektledning 10 p 6 35 % 17 29 % 

Vuxenpedagogik 20 p 7 41 % 13 22 % 

sa: 17 100 % 59 100 % 

Tabell 11: Svarsfrekvens indelat efter kurs. 

I tabell 12 redovisas i vilken utsträckning som respondenterna upplever hur utbudet bland SAMS-

kurser passar det egna utbildningsbehovet. I tabell 13 redovisas i vilken utsträckning som 

respondenterna upplever att kursinnehållet passar det egna utbildningsbehovet. Svaren har delats upp i 

grupperna Fortsättare och Avhoppare. Generellt är båda grupperna nöjda dvs. en majoritet uttrycker att 

utbud och innehåll passar det egna utbildningsbehovet bra. Det finns en något förhöjd svarsfrekvens 

för värdet ”passar mindre bra” för gruppen avhoppare avseende kursutbudet. 

 

 Avhoppare i % Fortsättare i % 

Passar inte alls 0 0 % 0 0 % 

Passar dåligt 1 6 % 2 3 % 

Passar mindre bra 4 24 % 8 14 % 

Passar bra 11 64 % 43 73 % 

Vet ej 1 6 % 6 10 % 

sa: 17 100 % 59 100 % 

Tabell 12: Värdering hur SAMS kursutbud passar eget utbildningsbehov. 
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 Avhoppare i % Fortsättare i % 

Passar inte alls 0 0 % 0 0 % 

Passar dåligt 1 6 % 2 3 % 

Passar mindre bra 3 18 % 4 7 % 

Passar bra 10 58 % 49 83 % 

Vet ej 3 18 % 4 7 % 

sa: 17 100 % 59 100 % 

Tabell 13: Värdering hur SAMS-kursens innehåll passar eget utbildningsbehov. 

I tabell 14 redovisas i vilken utsträckning som respondenterna upplever att målsättningen med den 

SAMS-kurs man blivit antagen till överensstämmer med arbetsmarknadens behov. 52 procent av 

fortsättarna upplever att målsättningen överensstämmer bra medan samma värde får 35 procent av 

gruppen avhoppare. En markant hög andel av samtliga svarar ”vet ej”. Kring detta förhållande kan 

ytterligare frågeställningar resas som framtida utvärderingar bör titta närmare på. En fråga är hur stor 

vikt har individens insikt i arbetsmarknadspolitisk planering för beslutet att genomföra en 

högskolekurs? I detta avseende tycks detta perspektiv haft betydelse för beslutet att hoppa av pågående 

kurs. Möjligheten att kommentera svaret har utnyttjats lågt. Enstaka kommentarer lyfter betydelsen av 

att enstaka kurser på distans i kombination med en tidigare grundutbildning. 

 

 Avhoppare  Fortsättare  

Överensstämmer inte alls 0 0 % 1 2 % 

Överensstämmer 0 0 % 0 0 % 

Överensstämmer dåligt 0 0 % 1 2 % 

Överensstämmer mindre bra 2 12 % 9 15 % 

Överensstämmer bra 6 35 % 31 52 % 

Vet ej 9 53 % 17 29 % 

sa: 17 100 % 59 100 % 

Tabell 14: Uppfattning hur målsättningen överensstämmer med arbetsmarknadens behov. 

Som avslutning på enkätens första del har frågor ställts i vilken utsträckning respondenterna upplever 

olika mötesformer och dess betydelse för att uppnå en god studiekvalité. ( Se tabell 15). Värde 1 

markerar helt utan betydelse medan värde 5 markerar helt avgörande. Det är främst mötesformer som 

fysiska träffar, fysiska träffar med internat samt kurs baserad på arbete via webb och elektronisk 

informationsteknologi i eller utan kombination med fysiska träffar. 
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Av svarsmaterialet framgår att båda grupperna tillskriver fysiska träffar relativt hög betydelse för att 

uppnå en god studiekvalité. En viss avvikelse finns där gruppen avhoppare markerar ett något högre 

förtroende för fysiska träffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av svarsmaterialet framgår att båda grupperna tillskriver fysiska träffar i kombination med internat 

relativt låg betydelse för att uppnå en god studiekvalité. Avvikelser under denna fråga markeras främst 

av att en majoritet av avhopparna har lågt förtroende för internat medan gruppen fortsättare markerar 

ett något högre förtroende för en internatlösning.  

 

Vidare visar undersökningen på ett samfällt negativt förtroende för distanskurser som baseras på 

arbete via webb och elektronisk informationsteknologi. Däremot ökar förtroendet för studier via webb 

och elektronisk informationsteknologi om detta sker i kombination med fysiska träffar. 

Värdeangivelserna är relativt likartade i båda grupperna. 

 

Värdering av faktorers betydelse för att uppnå en god studiekvalité 

 

 

Fysiska träffar Avhoppare  Fortsättare  

1 Helt utan betydelse 1 6 % 3 5 % 

2 2 12 % 6 10 % 

3 3 18 % 13 22 % 

4 3 18 % 21 36 % 

5 Helt avgörande 6 35 % 15 25 % 

sa: 15 89  % 58 98  % 

Fysiska träffar med internat Avhoppare  Fortsättare  

1 Helt utan betydelse 10 59 % 14 24 % 

2 2 12 % 12 20 % 

3 2 12 % 18 31 % 

4 0 0 % 4 7 % 

5 Helt avgörande 1 6 % 6 10 % 

sa: 15 89 % 54 92 % 
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Tabell 15: Värdering av faktorers betydelse för att uppnå en god studiekvalité. 

Del 2 Avhoppare 

I denna del av redovisningen beskrivs gruppen avhoppare och deras svar på frågor som speglar 

bakgrunden till beslutet att de inte genomför påbörjad kurs. En majoritet av avhopparna har registrerat 

sig och påbörjat sina studier innan beslutet om förtida avslutning har fattats. Se tabell 16. Svaren 

indikerar att SAMS kursutbud har högt förtroende bland de antagna men bland de 17 avhopparna har 

olika anledningar formats under studietiden.  

 

 Antal pers Angivelse i  % 

Ej påbörjat erbjuden SAMS-kurs 1  1 % 

Har påbörjat, men inte fullföljt SAMS-kurs 13 76 % 

Ej svarat 3 23 % 

Tabell 16: Svarsfrekvenser i gruppen avhoppare. 

Påverkansfaktorer 

Under fråga 1 ombads respondenten att rangordna angivna skäl som upplevts haft betydelse vid 

beslutet att inte genomföra SAMS-kurs. Rangordningen är 1, 2 osv. där 1 = anger främsta skälet till 

avhopp. Se tabell 17. 

Webb-baserad kurs utan fysiska träffar  

1 Helt utan betydelse 16 27 % 4 24 % 

2 16 27 % 4 24 % 

3 13 22 % 5 29 % 

4 5 8 % 1 6 % 

5 Helt avgörande 2 3 % 1 6 % 

sa: 52 88 % 15 89  % 

 

Webb-baserad kurs i kombination med fysiska träffar 

1 Helt utan betydelse 1 2 % 1 6 % 

2 4 7 % 2 12 % 

3 15 25 % 5 29 % 

4 12 20 % 3 18 % 

5 Helt avgörande 20 34 % 4 24 % 

sa: 52 88 % 15 89  % 
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Påverkansfaktorer Rang  
Summering av 

placering 

Kursinnehåll 1 14 

Förvärvsarbete 2 15 

Annat skäl 2 15 

Ekonomiska avväganden 3 18 

Utbudet av kurser 4 19 

Geografiskt avstånd 5 22 

Andra studier 6 23 

Personliga skäl 7 29 

Tabell 17: Faktorer som påverkat avhoppsbeslut. (lågt rangvärde = anger ökad påverkan) 

Resultatet visar på att Kursinnehåll, Förvärvsarbete, Annat skäl samt Ekonomiska avväganden haft 

relativ stor betydelse för beslutet att inte genomföra SAMS-kurs. Variablerna ekonomiska avväganden 

och geografiskt avstånd har i vissa fall ett starkt samband eftersom kostnader för transport och 

övernattning har betydelse för beslutet att hoppa av pågående kurs. ”Annat skäl” har endast ett fåtal 

specificerat. I dessa fall är det sjukskrivning samt ”kommit bort” i antagningsadministrationen. Frågan 

har uppfattats delvis som en rangordning av faktorer men även endast som angivelser. Den person som 

inte registrerat sig och inte påbörjat studierna har inte svarat på frågan. 

Under fråga 2 har respondenten ombetts att värdera i vilken utsträckning kursinnehållet påverkat 

beslutet att hoppa av kursen. I svaren finns en tydlig majoritet som svarar ”inte alls”. Se tabell 18. 

Resultatet visar på en viss skillnad i vilket avseende kursinnehållet haft betydelse för avhoppsbeslutet. 

Under fråga 1 har kursinnehåll fått en hög betydelsebärande placering medan nästan hälften av 

avhopparna svarar med värdet ”inte alls” under fråga 2 som avser kursinnehållets påverkan på 

avhoppsbeslut. Förhållandet belyser undersökningsmaterialets begränsningar i möjligheten att uttolka 

några generella slutsatser. Begränsningarna kan spåras i frågekonstruktionen då en värdevariabel får 

ett annat värde då det ställs mot andra variabler. 

 

En intressant jämförelse kan göras med de värden som framgår av tabell 13 där en värdering av 

respondenternas upplevelse av kursinnehållets överensstämmelse med det egna utbildningsbehovet 

finns redovisat. Där redovisas generellt en god överensstämmelse dvs. en majoritet uttrycker att 

kursinnehåll passar det egna utbildningsbehovet i högre utsträckning.  
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Inte alls 8 46 %

Liten utsträckning  3 18 %

I viss utsträckning 3 18 %

I stor utsträckning 3 18 %

Tabell 18: Kursinnehållets påverkan på avhoppsbeslut.  

Kompletterande svar (EU-kompetens) uttrycker missnöje avseende inlämningsuppgifter med krav på 

engelska vilket upplevs som tidskrävande samt med kursledare. 

 

Ja 2 12% 

Nej  15 88% 

Tabell 19: Samlingsortens lokalisering påverkat på beslutet. 

Majoriteten anser sig inte ha påverkats av avståndet till samlingsorten. Av kommentarerna under 

denna rubrik är det tids- och ekonomirelaterade argument som påverkat de som svarat positivt. Bland 

de respondenter som givit ett negativt svar finns varierande avståndsangivelser. Bland de respondenter 

som givit ett positivt svar finns endast personer med mer än 100 kilometer till samlingsorten. En 

slutsats är att avståndet till samlingsorten utgör en relativt svag variabel i denna undersökning. 

Ytterligare studier med ett större material skulle nyansera diskussionen om geografiskt avstånd och 

motivationen att genomföra distansutbildning. Avståndets betydelse varierar av naturliga skäl 

beroende på hur kursinnehållet kan göras tillgängligt utan fysiska träffar. Till exempel via elektroniska 

informationssystem.  

 

Nej 2 12 % 

Ja 15 88 % 

Tabell 20: Avsikt att fortsätta studera efter kontakt med SAMS. 
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En majoritet säger sig ha för avsikt att fortsätta studera. Bland dessa så uppger 7 st (cirka 50 procent) 

att fortsatta studier planeras ha samma inriktning som den avslutade SAMS-kursen.  

 

 Avhoppare

Ja 82 % 

Nej    6 % 

Ej svarat 12 % 

Andel förvärvsarbetande vid ansökningstillfället 65 % 

Andel studerande vid ansökningstillfället 29 % 

Andel förvärvsarbetande under studierna  82 % 

Tabell 21: Avhoppare som kombinerat studierna med annan sysselsättning. 

Av 14 positiva svar uppger sig 11 st ha kombinerat studierna med arbete. En majoritet av dessa (9 st) 

uppger arbetets omfattning till 100 procent. En majoritet i gruppen avhoppare har kombinerat sina 

studier med arbete i samma omfattning som före kursstart. 

 

Respondenterna har som avslutning ombetts att bidra med synpunkter på SAMS-kursen t.ex avseende 

kursinnehåll, studieformen, tidpunkt. De har även ombetts att ange vilka förändrade omständigheter 

som kunde ha lett till ett beslut för att slutföra kursen. Sammanställningen bygger på enskildas 

kommentarer till sina kontakter med distanskurser inom SAMS-projektet.  

 

Synpunkterna domineras av att kraven är för högt ställda med tanke på poängomfattningen. I 

materialet förekommer även ett antal som uttrycker sig haft problem med föreläsningar och 

arbetsuppgifter som förutsätter kunskaper i engelska. Förkunskapskraven i engelska påstås ej finnas 

angivet i kursplanen. I ett fall har detta varit avgörande faktor för avhoppsbeslutet. Konstruktion av 

tentamen samt svårigheter att kombinera arbetstider med mötesdatum finns bland avhopparna.  

 

Kursrubriceringens överensstämmelse med innehållet har angivits varit bristande. Synpunkten avser 

kursen Vuxenpedagogik och handlar om diskrepans mellan förväntningar och det faktiska innehållet.  

 

Efterlyser högre kvalité på studiehandledning samt videouppkopplingar och prestanda för att kunna 

läsa av material via CD-ROM. I materialet efterlyses en förbättrad tillgänglighet på kurslitteratur samt 

en förbättrad sammanhållning i studiegrupper. En person lyfter fram svårigheter att kombinera 

studierna med arbetssituationen och efterlyser tidsresurser för studierna från arbetsgivare. 
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Bland de enstaka positiva synpunkterna märks tillfredsställelse med distansstudier på halvfart. 

Tidsmässigt har det fungerat bra med studieträffar samt att fysiska träffar har betydelse för 

studiekvalitén. 
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5. Sammanfattning och slutdiskussion 
 
Måluppfyllelse-konferensen 

Genom en avslutningskonferens ville projektledningen sprida resultaten av SAMS på en nationell 

nivå. Majoriteten av konferensdeltagarna kom dock från landets norra delar, 77 procent kom från 

norrlandslänen. Om detta är ett resultat av utskickade inbjudningar, frågornas art eller den geografiska 

närheten till arrangemanget är svårt att säga. En annan målsättning med konferensen var att lyfta fram 

frågor som behandlar kompetensförsörjning samt samverkan i frågor om 

kompetensutveckling/distansutbildning. Projektledningen ville även väcka opinion och skapa debatt på 

området. Dessa faktorer är inte lätta att mäta men att döma av enkätsvaren från konferensdeltagarna 

har man lyckats skapa ett engagemang i frågor bland dem som var där - drygt två tredjedelar av 

konferensdeltagarna anser att budskapen på konferensen var så intressanta att de avser att sprida dem i 

sina nätverk. Ett utbud av högskoleutbildning som grundar sig på efterfrågan hos lokala aktörer 

förespråkas inom den så kallade SAMS-modellen. En viktig part i detta arbete är det lokala 

näringslivet. På konferensen kom endast nio procent från privata företag. Att döma av 

konferensdeltagarnas åsikter var konferensen ett välorganiserat arrangemang, cirka 85 procent av dem 

som deltog på konferensen ansåg att det praktiska arrangemanget var bra eller mycket bra.  

 

Finansiering av distansutbildning 

Finansieringen av merkostnaden är ett problem för samtliga inblandade. För universitetet saknas 

möjlighet för kompensation för den så kallade merkostnaden inom ramen för det nuvarande 

ersättningssystemet. För kommunerna innebär högre utbildning en kostnad som konkurrerar med 

andra kommunala utgifter som skola, vård och omsorg. Både i intervjuer samt på SAMS-konferensen 

har uttryckts förhoppningar om en lösning på nationell nivå för problemet med finansiering av 

merkostnaden.  

 

 
SAMS-projektets betydelse för piloterna 

På lokal nivå;  

• Tre pilotkommuner hade vid intervjutillfället bildat ett lokalt kompetensråd med SAMS-modellen 

som förebild. Den fjärde kommunen var i planeringsstadiet för att bilda ett råd. Attityder kring 

råden är överlag positiva. Det anses vara en bra arena att träffas och diskutera kompetensbehovet i 

kommunen. Man undviker att det blir ”kommunpolitik” och det ger ett inifrånperspektiv på 

behoven. 

• Tre av de fyra pilotkommunerna anser att SAMS-projektet påverkat kommunens arbetssätt i frågor 

kring kompetensförsörjning. Den fjärde kommunen anser att mycket av det som efterfrågades i 

SAMS redan fanns i kommunen vid tidpunkten för projektets start.  
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• Samtliga pilotkommuner anser att SAMS-projektet haft betydelse för arbetet med frågor kring 

kompetensförsörjning i kommunen. Här anger piloterna bland annat att frågorna lyfts till en högre 

nivå, att nätverk skapats, att SAMS ökat lokala politikers medvetenhet om utbildningens 

strategiska betydelse för lokal utveckling samt att kontakten med medverkande universitet har 

förbättrats.  

 

På regional nivå;  

• Bidragit till ett nätverksbyggande. 

• Satt fokus på frågan om högskoleutbildning. 

• Givit underlag till diskussioner om kompetensutveckling på nationell nivå. Projektet har haft hög 

trovärdighet i och med att kommuner medverkat i projektet.  

• Initierat diskussioner om etablering av lokala kompetensråd i kommunerna. 

 

På universitetsnivå;  

• Det finns nu framskridna planer på att bilda strategiska utvecklingsgrupper vid båda universiteten.  

• Vid ett universitet har en grupp för studerandeservice bildats. Vid det andra universitetet var man 

vid intervjutillfället i planeringsstadiet i denna fråga.  

• Givit uppmärksamhet åt distansutbildning och betydelsen av distansutbildning i kommuner, hos 

kommunalförbund samt hos universitetsledning. En positiv attitydförändring har följt av 

uppmärksamheten.  

 

SAMS-projektet har bedrivit ett förändringsarbete när det gäller piloternas organisation kring frågor 

om kompetensutveckling. Detta har satt spår på lokal nivå samt på universitetsnivå. Grundläggande i 

SAMS-modellen är att bilda lokala kompetensråd och genom ökad samverkan mellan berörda aktörer 

på kommunal nivå förbättra inventeringen av det lokala kompetensbehovet. Förbättrad inventering ska 

ge bättre underlag för kommuner/kommunalförbund i dialogen med universitet. Slutsatser om 

betydelsen av detta förändringsarbete får dock vänta tills de lokala kompetensråden varit igång en 

längre tid än vad som nu är fallet. När det gäller anpassning till modellen kan man dra slutsatsen att 

piloterna tillämpar och förändrar utifrån de egna förutsättningarna. Piloterna har inte framfört några 

brister eller förslag på vidareutveckling av SAMS-modellen men man tillämpar det som passar den 

egna strukturen och organisationen. När det gäller den operativa samordningsfunktionen, 

Kompetenscentrum, så ser denna lösning väldigt olika ut i de kommuner som medverkat i SAMS, just 

därför att de lokala förutsättningarna är så olika. Detta behöver inte betyda något negativt – som ett av 

kommunalförbunden sa så finns det ingen paketlösning som passar alla. Ett förändringsarbete måste 

också komma underifrån och passa den enskilda aktören. Vid sidan av organisatoriska förändringar 

har SAMS skapat uppmärksamhet kring kompetensutveckling och dess betydelse för lokal/regional 
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utveckling. SAMS har också påtalat betydelsen av samverkan mellan berörda parter i dessa frågor. 

Detta arbete har gett resultat hos de medverkande piloterna som kommer att vara ett bidrag även i det 

framtida arbetet med dessa frågor.  

 

Analys av avhopp 

Sammanfattningsvis pekar undersökningsmaterialet på att SAMS-kurserna attraherar främst kvinnor i 

medelåldern som bor i parförhållanden med hemmavarande barn under 18 år. En betydande del av 

gruppen hade vid ansökningstillfället förvärvsarbete och erfarenhet från tidigare gymnasie- och 

högskolestudier.  

 

En oförväntad mindre del av respondenterna utgörs av gruppen avhoppare. Andelen avhoppare bland 

SAMS-kurserna är enligt undersökningen mindre än vid ordinarie kursutbud från Umeå Universitet 

under 1999. Hur stor del av SAMS-studenterna som inte svarat (24 %) som utgör avhoppare framgår 

inte av detta material. Denna statistik förefaller dock relativt lättillgänglig. Boendeförhållanden hos 

respondenterna utgör ingen påtaglig påverkansvariabel vad avser möjligheten att slutföra 

distansstudier. Däremot finns det anledning att närmare studera hur geografiska avstånd påverkar 

avhoppsfrekvensen.  

 

Erfarenheterna från tidigare högskolestudier har enligt undersökningen ingen betydelse för 

avhoppsfrekvensen. Bland gruppen avhoppare framkommer kritiska synpunkter vad gäller kraven på 

förkunskaper i engelska. Vissa utbildningstekniska brister framförs som tentamensupplägg och på 

funktionen på de elektroniska informationssystem som använts. 

 

I undersökningsmaterialet finns indikatorer som lyfter behovet av vidare studier av hur stor vikt 

individens insikt i arbetsmarknadspolitisk planering har för beslutet att genomföra en högskolekurs på 

distans. 

 

Materialet pekar på att fysiska studie-träffar har ett relativt högt värde i jämförelse med webb-baserad 

kontakt mellan studenterna. En slutsats vi drar av detta är att det finns ett relativt stort behov av en 

personlig dialog i ett fysiskt möte under studietiden. Internatformen har däremot inte något högt 

förtroende bland respondenterna. Det gäller även kursinnehåll baserat på elektroniska 

informationssystem. Högt förtroende har en varierande blandning av fysiska träffar och användandet 

av elektroniska informationssystem. Ingen av respondenterna har angivit problem med infrastruktur 

som egen dator, brister i uppkopplingen mm. 
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Bland avhopparna har kursinnehållet haft en viss betydelse och bland kommentarerna förefaller 

förväntningar på kursinnehållet och kraven på förkunskaper i engelska utgöra tydliga indikatorer. I 

framtida kursutbud bör således dessa variabler framföras tydligare, alternativt ändras. 
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 Bilaga 1 

UMEÅ UNIVERSITET 
CERUM 
Centrum för regionalvetenskap 

 
 

DELTAGARENKÄT
2001-10-11

Enkätnummer  
   

  

 

Utvärdering av SAMS-konferens i Piteå 9 – 10 oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

1 Är Du kvinna eller man? 

Kvinna   

Man   

2 Vilken typ av organisation arbetar Du för? (markera med ett kryss)  
Företag  
Kommun  
Landsting  
Länsstyrelse  
Högskola/universitet  
Departement  
Myndighet  
Intresseorganisation  
Annan      
 

3 I vilket län bor Du?       

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet har åtagit sig att utvärdera SAMS-
projektet. Att utvärdera konferensen ingår som en del av uppdraget och resultaten 
kommer att publiceras i en kommande projektutvärdering.  
 
För att få en uppfattning om hur deltagarna har upplevt SAMS-konferensen om 
kompetensförsörjning för tillväxt och regional utveckling hoppas vi att Du tar Dig tid och 
fyller i enkäten.  
 
Vad någon enskild person har svarat kommer inte att framgå av våra resultat. 
 

På förhand ett stort tack för Din medverkan i denna utvärdering! 
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4 Hur fick du kännedom om konferensen? (markera med ett kryss) 

Genom inbjudan  
Genom kollegor  
Via Umeå universitets hemsida  
Annat      
 

Följande frågor berör det praktiska arrangemanget runt konferensen 
5 Värdera nedanstående utifrån följande skala: 

1 = ingen åsikt, 2 = dåligt, 3 = mindre bra, 4 = bra, 5 = mycket bra 
 
Måltider  
Boende   
Underhållning    

 
Kommentarer      

6 Hur tycker Du att konferensens tidsplanering har fungerat? (markera med ett kryss) 
 
Bra   
Mindre bra  
Dåligt   
Ingen åsikt  

Kommentarer      

 

Följande frågor berör innehållet i konferensen. 

7 Vilka förväntningar hade Du på konferensen? (markera med ett eller flera kryss) 
 
Knyta kontakter  
Idéer och inspiration  
Ny kunskap  
Annat      
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8 I vilken grad har Dina förväntningar uppfyllts? (markera med ett kryss) 
Helt   
Delvis   
Inte alls   
Om Dina förväntningar inte uppfylldes, ange gärna varför. 
      

Under konferensen behandlas kompetensförsörjning ur fyra olika perspektiv; nationellt-, 
regionalt-, lokalt- och universitetsperspektiv.  

9 Vilket perspektiv är Du mest intresserad av? (markera med ett kryss) 
Nationella  
Regionala  
Lokala   
Universitetets  
 

10 Anser Du att budskapen som framfördes på konferensen vitaliserar debatten om 
kompetensförsörjning? (markera med ett kryss) 
ja  
tveksamt  
nej  
vet ej  
 

11 Kommer Du att ta nya initiativ i Ditt arbete till följd av nya intryck från konferensen? 
(markera med ett kryss) 
ja  
tveksamt  
nej  
vet ej  
 

12 Anser Du att budskapen som förmedlats på konferensen är så intressanta att Du kommer 
att sprida dem i Dina nätverk? (markera med ett kryss) 
ja  
tveksamt  
nej  
vet ej  
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13 Har Du skapat nya kontakter under konferensen? (markera med ett kryss) 

Ja  
Nej  
 

14 Anser Du att det finns anledning att anordna fler konferenser med samma tema? (markera 
med ett kryss) 
ja, årligen  
tveksamt  
nej  
vet ej  

 

Om Du har några andra synpunkter får Du gärna skriva ner dem.  

      

 

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID MED ENKÄTEN! 
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 Bilaga 2 
 

Intervjuer har genomförts med: 

På lokal nivå:  

Ulf Allberg, utbildningsledare Östra Norrbotten, representant för Kalix komun/ 

Stefan Sandström, jurist, Utvecklingsenheten, Kalix kommun 

Bengt-Åke Biller, utvecklingsledare i Närings- och utvecklingsnämnden, Sollefteå kommun 

Ulf Ståhlbröst, chef Lycksele lärcentrum 

Monica Texmo, utvecklingschef, Strömsunds kommun/ 

P-O Eriksson, kommunchef, Strömsunds kommun 

 

På regional nivå: 

Sigge Pääjärvi, kanslichef, Lapplands kommunalförbund 

Daniel Lindgren, utvecklingschef, Akademi Norr 

 

På universitetsnivå: 

Hans-Olof Forsberg, utvecklingsledare, UnivEx, Umeå universitet 

Ulla Blomqvist, handläggare, Luleå tekniska universitet 
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 Bilaga 3 

UMEÅ UNIVERSITET 
CERUM 
Centrum för regionalvetenskap 

 

 
  
Den kurs som Du hösten 2001 blivit antagen till ingår i ett övergripande projekt som heter 
SAMS-projektet. Projektet drivs av UnivEx som är en enhet inom Umeå Universitet. UnivEx 
arbetar med extern utbildning där universitetets samlade kompetens nyttjas.  
 
Huvudsyftet med SAMS-projektet är att förbättra samspelet mellan kommuner och universitet 
avseende utbildning på distans. Ett annat syfte är att på olika sätt förbättra och anpassa 
distansundervisningen så att den passar fler.  
 
Ledningen för SAMS-projektet har konstaterat att ca 40 % av de personer som blivit antagna 
till en SAMS-kurs inte har fullföljt kursen. I den fortsatta planeringen av distansutbildning är 
det väsentligt att veta bakgrunden till detta. Denna enkätundersökning syftar till att identifiera 
vilka skäl som ligger bakom dessa avhopp från SAMS-kurser. CERUM har fått i uppdrag av 
UnivEx att genomföra denna enkätundersökning.  
 
För att kunna dra erfarenheter av SAMS-projektet vill vi därför ställa ett antal frågor till Dig. 
Vad någon enskild person har svarat kommer inte att framgå av våra resultat.  
 
För att kunna jämföra bakgrunden till avhopp från SAMS-kurs med personer som genomfört 
eller avser att genomföra SAMS-kurs riktar vi frågor till samtliga antagna personer. 

CERUM lottar ut 20 trisslotter bland de personer som svarar innan den 15 mars 2002. Använd 
gärna bifogat svarskuvert. Portot är redan betalt. 
 

Tack för Ditt deltagande! 

 

Har Du frågor angående enkäten är Du välkommen att höra av Dig till oss! 

 

Martin Paju, projektledare 
 
Tfn:  090-786 71 54   
Fax:  090-786 51 21  
martin.paju@cerum.umu.se 

Maria Fåhraeus, forskningsassistent 
    
Tfn: 090 – 786 93 30 
 
maria.fahraeus@cerum.umu.se 

 
Centrum för regionalvetenskap (CERUM)  

Umeå Universitet  
901 87 UMEÅ    

www.umu.se/cerum 
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Del 1 
Följande frågor besvaras av samtliga antagna:  

Allmänna frågor 

1. Ålder: ………….. 
 
2. Kön:    
 Kvinna      Man      

3. Senaste studier:   
 Har tidigare examen från gymnasium/KomVux     
 Ja  Nej   

 Om Ja, ange vilken typ av kurs/utbildning samt omfattning i antal terminer:  
 ……...…………………………….……………………… / ………terminer 
   
 Har tidigare studerat vid universitet eller högskola   
  

 Ja  Nej  
Om Ja, ange vilken typ av kurs/utbildning samt omfattning i poäng: 
…….…………………………………….……………….… / ………poäng 
 

4. Boendeförhållanden vid ansökningstillfället:  
 Villa       Radhus   Bostadsrätt   Hyresrätt        Annat  ……………..  

 
5. Avstånd mellan bostad  och studieplats/samlingsort: 
 < - 10 km    11 - 30 km      31 - 50 km      51 - 100 km      > 100 km -   
 
6. Civilförhållanden vid ansökningstillfället:  

Gift/Sambo  Ensamstående  
Hur många personer ingick i Ditt hushåll vid ansökningstillfället? (Dig själv inräknad) 
Vuxna: …………………… 
Barn (under 18 år) ………. 

7. Vilken var Din sysselsättning vid ansökningstillfället? Flera alternativ kan 
kombineras: 

 Förvärvsarbete   Heltid  Deltid 
 Studerande  Heltid  Deltid 
 Föräldraledig med föräldrapenning   Heltid  Deltid 
 Militär- eller vapenfritjänst  
 Arbetssökande  
 Pensionär (även förtidspensionär o. dyl) 
 Egen företagare 
 Annat, ( t ex 

arbetssökande)……………………………….……………………………… 
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8. Din egna genomsnittliga årsinkomst/studiebidrag under 2001: < – 150 000 kr     

151 000 – 180 000 kr   181 000 – 210 000 kr    211 000 – 240 000 kr    > 241 000 kr - 
 

 
9. Hur fick Du kännedom om SAMS-kurserna? Via  

  den egna kommunen  
  arbetsförmedling/länsarbetsnämnd 
  arbetsgivare  
  universitet/högskola  
  lärcenter/skola  
  På annat sätt.  Ange vilket:………………………….………………………… 

 
Kursutbudets innehåll och villkor 

10. Markera den kurs som Du sökt/blivit antagen till: 
 Att leda mindre, privata företag och offentliga organisationer, 10 p 
 Etnologi A1 20 p 
 Miljöledning för småföretag 10 p 
 Professionella samtal i skola & vård 5 p 
 Den elektroniska kommunen 5 p 
 Engelska C 20 p 
 EU-kompetens och projektledning 10 p 
 Vuxenpedagogik, 20 p 

 
 
11. Värdera med kryss bland alternativen hur utbudet bland SAMS-kurser passar 

Ditt utbildningsbehov: 
 Passar inte alls Passar dåligt Passar mindre bra Passar bra Vet ej 
      

 
 Kommentar:………………………………………………………………………… 
 
 

12. Värdera med kryss bland alternativen hur innehållet i den SAMS-kurs Du blivit 
antagen till passar Ditt utbildningsbehov: 

 Passar inte alls Passar dåligt Passar mindre bra Passar bra Vet ej 
      

 
 Kommentar:………………………………………………………………………… 
 

13. Värdera med kryss bland alternativen Din uppfattning hur målsättningen med den 

SAMS-kurs Du blivit antagen till överensstämmer med arbetsmarknadens behov: 

Överensstämmer Överensstämmer Överensstämmer Överensstämmer
 Vet ej 

 inte alls   dåligt  mindre bra  bra 
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 Kommentar:……………………………………………………………………………
…. 
 
 
14. Värdera betydelsen av följande faktorer för att uppnå en god studiekvalité: 

1 = Helt utan betydelse/5 = Helt avgörande  

 

A) Fysiska träffar:       
  1 2 3 4 5 

Antalet fysiska träffar som du anser vara lämpligt för en 10-poängskurs?  …antal 
träffar. 
 
 
B) Fysiska träffar med internat på helger: 
       
  1 2 3 4 5 

Antalet internat-träffar som du anser vara lämpligt för en 10-poängskurs? .…antal 
träffar. 
 
 
C) Webb-baserad kurs utan fysiska träffar: 
       
  1 2 3 4 5 
 
 
D) Webb-baserad kurs i kombination med fysiska träffar: 
       
  1 2 3 4 5 
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Följande svarsalternativ syftar till att ge svar på frågan om hur många av de antagna 

personer som inte påbörjat erbjuden SAMS-kurs, påbörjat men inte genomfört kursen samt 

de som genomfört/avser genomföra kurs. Markera med kryss och följ hänvisningen.  

 

 
 
Jag påbörjade aldrig SAMS-kursen    fortsätt på del 2. 
 
Jag har påbörjat SAMS-kursen, men avslutat innan examen  fortsätt på del 2. 
 
Jag har fullföljt hela SAMS-kursen    Tack för din 
medverkan. 
 
Jag planerar att fullfölja den SAMS-kurs jag deltar i  Tack för din 
medverkan. 
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Del 2: 
Följande frågor är riktade till Dig som (kryssa för det alternativ som stämmer för 
Dig): 
- inte påbörjat erbjuden SAMS-kurs   
- har påbörjat, men inte fullföljt SAMS-kurs  
 
1. Rangordna med 1, 2 osv. (1 = störst påverkan) följande skäl som du anser 

främst har påverkat ditt val att inte genomföra den SAMS-kurs du blivit antagen till. 

 Välj bland de alternativ om Du upplever aktuella: 

 Utbudet av kurser 

 Kursinnehåll 

 Personliga skäl 

 Ekonomiska avväganden 

 Geografiskt avstånd 

 Förvärvsarbete 

 Andra studier 

 Annat skäl……………………………………… 
 

2. I vilken utsträckning har innehållet i den kurs Du blivit antagen till haft betydelse för 

Ditt val att inte slutföra kursen? 

Inte alls Liten utsträckning  I viss utsträckning I stor utsträckning 
    

 
Komplettera gärna Ditt 
svar:.…………….………………………………………………… 

 
3. Påverkade samlingsortens lokalisering Ditt beslut att hoppa av/inte påbörja SAMS-

kursen? 
Ja    Nej  

 
Komplettera gärna Ditt 
svar:……………….………………………………………………… 

4. Har Du för avsikt att fortsätta studera efter Din kontakt med SAMS-kursen? 

 Nej   
Ja   Ange gärna 
vad:…………………………………………………………………………………. 

5. I det fall Du påbörjade studierna, har Du kombinerat Din SAMS-kurs under 
studietiden med någon annan sysselsättning?  

 Ja    Vilken: …………………………………………… ung.omfattning: ……. % 
 Nej   
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6. Om Du har några andra synpunkter på SAMS-kursen t.ex avseende 
kursinnehåll, studieformen, tidpunkt för träffar får Du gärna skriva ner dessa.  
Finns det förändrade omständigheter som kunde ha bidragit till att Du beslutat 
Dig för att slutföra kursen? 

 

Tack för din medverkan. 



 54

 Bilaga 4 

 
Kursbenämning Inställd/ 

kursavslut 
Antal antagna 

Att leda mindre, privata företag och 
offentliga organisationer, 10 p   
Umeå universitet  
 

Inställd - 

Etnologi A1 20 p  
Kursstart: HT-01 
Umeå universitet  
 

Juni – 02 18  

Miljöledning för småföretag 10 p   
Umeå universitet  
 

Inställd - 

Professionella samtal i skola & vård 5 p  
Luleå universitet, 
 

Inställd - 

Den elektroniska kommunen 5 p   
Luleå universitet 
 

Inställd - 

Engelska C 20 p    
Luleå universitet 
 

Juni – 02 28  

EU-kompetens och projektledning 10 p   
Umeå universitet 
 

Dec – 01 27  

Vuxenpedagogik, 20 p   
Umeå universitet 
 

Juni – 02 27  

Summa  100 
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 Bilaga 5 

 
LOKAL NIVÅ - INTERVJUFRÅGOR TILL REPRESENTANTER FÖR 
PILOTKOMMUNERNA 
 
 

Kan Du beskriva Din ordinarie tjänst samt Din roll i SAMS-projektet 
 
 

Frågor om SAMS-modellen 

1. Arbetar man i Er kommun efter SAMS-modellen?  

- Ja, helt. Saknar Ni något i modellen – har Ni planer på att vidareutveckla 

den? 

- Delvis. Peka på i vilka delar modellen används. Planerar Ni att förändra ert 

sätt att arbeta i enlighet med SAMS-modellerna? Finns en tidsplan för detta 

arbete?  

Vad har Ni för positiva och/eller negativa erfarenheter av ert förändrade 

arbetssätt- ser ni något behov av att vidareutveckla modellen? 

Om modellerna inte ska implementeras ytterligare/helt, vad är anledningen 

till det?  

- Nej. Hur arbetar Ni med högskolefrågor i er kommun? Alt. Har Ni för avsikt 

att förändra ert sätt att arbeta i överensstämmande med modellerna? Om 

inte, varför? 

 

2. Har SAMS- förändrat Ert sätt att arbeta med frågor kring kompetensförsörjning och 

distansutbildning? I vilka delar? Vad har Ni för (positiva och/eller negativa) 

erfarenheter av ert förändrade arbetssätt? 

 

Frågor om arbetet med kompetensförsörjning i kommunen 

3. Vad har ni för strategi när ni planerar högskoleutbildning i er kommun?  

 

4. Anser Ni att den högskoleutbildning som finns i er kommun är efterfrågestyrd? 

Motivera.  
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Är utbudet av högskoleutbildningen i kommunen förankrad hos lokala 

företag/organisationer? Kan enskilda kommuninvånare påverka kursutbudet? Hur? 

 

5. Arbetar Ni inom kommunen för att motivera kommuninvånarna till fortsatta studier 

alternativt att påbörja studier? Hur? 

 

6. Anser Ni att det finns en tydlig ingång till universiteten för frågor kring 

distansutbildning? 

Hur fungerar dialogen med universiteten? 

Kan ingången till/dialogen med universiteten förbättras, hur?  

Anser Ni att SAMS--projektet inneburit förändringar när det gäller ingång till, samt 

dialogen med, universiteten? 

 

7. När det gäller arbetet med kompetensförsörjning på lokal nivå - kan Ni peka på det 

nya i och med SAMS-? 

 

8. Vad händer med den kunskap och erfarenhet som har ackumulerats i och med ert 

deltagande i SAMS--projektet nu när projektet avslutas? 

Hur har Ni tänkt arbeta vidare med dessa frågor? 

Vad ser Ni för problem/möjligheter i det fortsatta arbetet? 
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     Bilaga 6 

 
 

REGIONAL NIVÅ – INTERVJUFRÅGOR TILL REPRESENTANTER 

FÖR KOMMUNALFÖRBUND 
 

Kan Du beskriva Din ordinarie tjänst samt Din roll i SAMS--projektet 
 

 

Frågor om SAMS-modellen 

 

1. Arbetar man i LKF/Akademi Norr efter SAMS-modellen för kommunalförbund?  

- Ja. Saknar Ni något i modellen – har Ni planer på att vidareutveckla den? 

- Delvis. Peka på i vilka delar modellen används. Planerar Ni att förändra ert 

sätt att arbeta i enlighet med SAMS-modellerna? Om inte, vad är 

anledningen till det? 

- Nej. Hur arbetar Ni med högskolefrågor i ert kommunalförbund? Alt. Har Ni 

för avsikt att förändra ert sätt att arbeta i överensstämmande med 

modellerna? Om inte, varför? 

-  

2. Har SAMS förändrat Ert sätt att arbeta med frågor kring kompetensförsörjning och 

distansutbildning? I vilka delar? Vad har Ni för (positiva och/eller negativa) 

erfarenheter av ert förändrade arbetssätt?  

 

 

Frågor om kompetensförsörjning inom kommunalförbundet 

 

3. Arbetar Ni för att motivera kommuninvånarna till fortsatta studier alternativt att 

påbörja studier? Hur? 
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4. Vad har ni för strategi när ni planerar högskoleutbildning i ert kommunalförbund? 

Anser Ni att den högskoleutbildning som finns i ert kommunalförbund är 

efterfrågestyrd? Motivera. Är högskoleutbildningen i kommunerna förankrad i lokala 

företag samt hos lokala organisationer. Kan enskilda kommuninvånare påverka 

kursutbudet? Har behovsinventeringen förbättrats genom SAMS? 

 

5. Anser Ni att det finns en tydlig ingång till universiteten för frågor kring 

distansutbildning? Hur fungerar dialogen med universiteten? Anser Ni att SAMS-

projektet inneburit förändringar när det gäller ingång till, samt dialogen med, 

universiteten?  

 

6. När det gäller arbetet med kompetensförsörjning på regional nivå - kan Ni peka på det 

nya i och med SAMS? 

 

7. Vad händer med den kunskap och erfarenhet som har ackumulerats i och med ert 

deltagande i SAMS-projektet nu när projektet avslutas? Hur har Ni tänkt arbeta vidare 

med dessa frågor? Vad ser Ni för problem/möjligheter i det fortsatta arbetet? 
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   Bilaga 7 
 

UNIVERSITETSNIVÅ – INTERVJUFRÅGOR TILL 

REPRESENTANTER FÖR PILOTUNIVERSITETEN 
 

Kan Du beskriva Din ordinarie tjänst samt Din roll i SAMS-projektet 
 

 

Frågor om SAMS-modellen 

 

1. Arbetar man vid universitet efter SAMS-modellen?  

- Ja. Saknar Ni något i modellen – har Ni planer på att vidareutveckla den? 

- Delvis. Peka på i vilka delar modellen används. Planerar Ni att förändra ert 

sätt att arbeta i enlighet med SAMS-modellerna? Finns det en tidsplan för 

detta arbete? Modifieringar nödvändiga? 

Om inte använda sig av modellen fullt ut - vad är anledningen till det?  

- Nej. Hur arbetar Ni med distansutbildningsfrågor vid ert universitet? Alt. 

Har Ni för avsikt att förändra ert sätt att arbeta i överensstämmande med 

modellerna? Om inte, varför? 

 

2. Har SAMS förändrat universitetets sätt att arbeta med frågor kring distansutbildning? I 

vilka delar?  

Vad har Ni för positiva och/eller negativa erfarenheter av ert förändrade arbetssätt?  

 

Frågor om arbetet kring distansutbildning 

3. Anser Ni att det finns en tydlig ingång till kommuner och kommunalförbund för 

frågor kring distansutbildning?  

Hur fungerar dialogen med kommuner/kommunalförbund? Hur kan dialogen 

förbättras?  

Anser Ni att SAMS-projektet inneburit förändringar när det gäller ingång till, samt 

dialogen med, kommuner/kommunalförbund? På vilket sätt? 
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4. Anser Ni att förfrågningar om planerade utbildningar i kommuner/kommunalförbund 

är förankrat hos det lokala näringslivet/lokala organisationer? 

 

5. När det gäller arbetet med kompetensförsörjning på universitetsnivå - kan Ni peka på 

det nya i och med SAMS? 

6. Vad händer med den kunskap och erfarenhet som har ackumulerats i och med ert 

deltagande i SAMS-projektet nu när projektet avslutas - hur har Ni tänkt arbeta vidare 

med dessa frågor?  

Vad ser Ni för problem/möjligheter i det fortsatta arbetet? 
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