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Förord

För att den svenska ekonomin skall utvecklas i riktning mot en högre
andel kompetensintensiv produktion krävs en breddning av rekryte-
ringsunderlaget för högskolan. Genom en satsning på att föra ut uni-
versitetsutbildning till studenterna istället för att locka dem till tradi-
tionella universitetsmiljöer kan nya grupper studenter rekryteras till
högre utbildning.

Med stöd av it, det lokala näringslivet och ett aktivt engagemang
från Pajala kommun genomförde Umeå universitet under ledning av
UnivEx en ingenjörsutbildning i Pajala. I det här fallet handlade det om
att genomföra större delen av en hel utbildning utanför universitets tra-
ditionella lokaler och miljöer.

Utbildningen är nu avslutad och skall utvärderas. I denna rapport
har Maria Asplund från Cerum studerat måluppfyllelsen för att se om
och i vilken utsträckning de förväntade resultaten uppnåtts. Studien
har finansierats av UnivEx och är ett led i utvecklingen av universitetets
allt större satsningar på utbildningar lokaliserade utanför campus.

Umeå i december 2000

Lars Westin
Föreståndare för Cerum
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Sammanfattning

På initiativ av företrädare för Pajala kommun och kommunens
näringsliv kontaktades Umeå universitet i maj 1995 angående möjlighe-
ten att genomföra en elektronik- och dataingenjörsutbildning i Pajala.
Huvudprogrammet omfattade 120 poäng och därutöver kunde kom-
pletterande kurser läsas. En fullföljd utbildning skulle resultera i en
ingenjörsexamen vid Umeå universitet, med elektronik som huvud-
ämne.

I januari 1996 fastställde Pajala kommun en projektplan med nam-
net Strategisk kompetensutveckling inom informationsteknologi och elek-
tronik, Utbildningsprogram för åren 1997–1999. Målet med den strate-
giska planen var att skapa ett regionalt anpassat utbildningsprogram
som dels skulle säkerställa rekryteringsbehovet för Pajalas data- och
elektronikföretag, men som dessutom skulle skapa goda förutsättningar
för nyetableringar i kommunen. Projektplanens främsta mål var att
minst 25 högskoleingenjörer, på 120 poängsnivå, skulle utexamineras.

Denna studie av måluppfyllelsen visar att projektet även resulterat i
att minst 25 studenter läst erforderliga kurser för att bli elektronikin-
genjörer. Dessa studenter kan bidra till en stimulering av näringslivet,
under förutsättning att de stannar i regionen. Studien visar även att nya
grupper studenter har lockats till högre utbildning. Medelåldern är hö-
gre än för andra studenter vid Umeå universitet, speciellt för kvinnorna.
Andelen kvinnor är dessutom betydligt högre än för motsvarande ut-
bildning på campus i Umeå. Genom att kvinnorna väljer högre utbild-
ning motverkas den könsmässiga snedrekryteringen till universitets-
och högskoleutbildning. Umeå universitet och Pajala kommun har
även, genom att man i projektet nästan uteslutande använt moderna
distansteknik, fått stora erfarenheter av hur tekniken kan utnyttjas för
undervisning.

Studenterna har uttryckt missnöje med vad de anser vara en för liten
inblandning av näringslivet. Representanter för näringslivet bör därför
inbjudas i det fortsatta samarbetet med kommunen och universitetet,
samt arbeta för en utveckling av kommunens mottagarkapacitet av hö-
gre utbildade.
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Inledning

Cerum har av UnivEx (Umeå universitets enhet för extern utbild-
ningsservice) fått i uppdrag att studera måluppfyllelsen för Umeå uni-
versitets elektronik- och dataingenjörsutbildning i Pajala. Studien
spänner över utvecklingen från den ursprungliga idé som formulerades
år 1997 till projektets avslutning i februari år 2000. Denna rapport
belyser genomförandet av projektet samt analyserar den decentralise-
rade utbildningen såsom den upplevs av olika intressenter i verksamhe-
ten ur måluppfyllelsesynpunkt. Rapporten består av projektfakta,
genomförande, en måluppföljningsdiskussion samt slutsatser och är i
stor utsträckning baserad på kvalitativa data och subjektiva bedöm-
ningar. Rapporten har skrivits med stöd av Lars Westin vid Cerum.1

Elektronik- och dataingenjörsutbildningen i Pajala är en utbildning
genomförd av Umeå Universitet på uppdrag av projektägaren Pajala
kommun. UnivEx har varit administrativ samordnare. Bland finansiä-
rerna finns Pajala kommun, Utbildningsdepartementet, Länsstyrelsen i
Norrbotten, Länsarbetsnämnden i Norrbotten samt Eu:s strukturfon-
der (mål 6-medel). Dessutom har givetvis de enskilda studenterna på
olika sätt finansierat sin utbildning. Studenternas bakgrund, åsikter och
erfarenheter är kartlagda och presenterade i Asplund, M. (2000) Elek-
tronik- och dataingenjörsutbildningen i Pajala – Studentperspektivet.
Umeå: Cerum Working Paper No 25.

Utbildningen är inte permanent utlokaliserad till Pajala utan en en-
skild satsning i form av ett projekt. Diskussioner pågår om under vilka
former en fortsättning bör och ska genomföras. Resultaten av denna
studie indikerar att de av Pajala kommun och Umeå universitet upp-
satta kortsiktiga målen är uppfyllda. Tjugofem studenter hade i febru-
ari 2000 läst erforderliga kurser för en ingenjörsexamen och ytterligare
tre saknade någon enstaka kurs eller ett godkänt examensarbete.

Genom att studera måluppfyllelsen kan inledningsvis konstateras att
de mål som är mätbara en kort tid efter projektets avslutande är upp-
fyllda. Pajala kommuns och Umeå universitets målsättningar att locka
nya grupper studenter till högre utbildning samt att få erfarenhet av
omfattande undervisning med modern distansteknik är uppnådda. Det
är dock för tidigt att kunna studera utbildningens effekter på regionens
tillväxt och sysselsättning. Tidigare studier av James J. Heckman har vi-
sat att utbildningsinterventioner som sker tidigt i livscykeln har bäst
förutsättningar att lyckas. Heckman är betydligt mer skeptisk till värdet
av offentliga utbildningssatsningar som riktas till vuxna. Där pekar ofta

1. Under arbetets gång har flera personer bidragit till rapporten. Material och tid
för diskussioner har ställts till förfogande av Bo Danielsson, Ingemar Ericson,
Sverker Johansson, Bengt Niska, Sigge Pääjärvi och Östen Pääjärvi. Ett varmt
tack riktas till samtliga.
9



utvärderingarna på låg eller negativ samhällsekonomisk avkastning. För
vissa grupper av äldre arbetskraft är det enligt Heckman bättre att in-
föra lönesubventioner än att investera i utbildning.2

2. Heckman, J. (2000). “Policies to Foster Human Capital”, Research in Economics,
vol 54, s. 3-56.
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Måluppfyllelseanalysens syfte

Syftet med den analys som presenteras i denna rapport är att studera
projektets genomförande samt undersöka om de på förhand uppställda
målen uppnåtts. Måluppfyllelseanalysen utgör således den centrala
delen i rapporten och genomförs som en jämförelse mellan de upp-
ställda målen och utfallet. I de fall där målen är lättdefinierade och
möjliga att fastställa är inte slutsatserna speciellt komplicerade att dra.
Är däremot målen av sådan karaktär att det i nuläget är svårt att defi-
niera orsaker och verkan kan entydiga slutsatser vara svårare att formu-
lera. Utifrån det analyserade materialet är det idag till exempel för tidigt
att dra några slutsatser angående de samlade regionala effekterna av
utbildningen. En ytterligare uppföljning bör göras om ett antal år för att se
om, och i sådana fall hur, regionen och dess näringsliv påverkats av sats-
ningen.

Rapporten har följande disposition. Inledningsvis ges en presenta-
tion av projektet som sådant för att motivera vissa slutsatser av projek-
tets genomförande. I den presenterande delen ingår förutom en be-
skrivning av arbetsmarknaden i Pajala även en kortfattad beskrivning av
projektplanens tillkomst. Slutligen ges en presentation av projektets
Mål 6-ansökan till eu och projektets budget samt lite fakta kring eu:s
strukturfonder.

Andra delen av rapporten behandlar utbildningens genomförande,
det vill säga utbildningens upplägg samt den it-baserade distansteknik
som varit ett centralt moment i undervisningsmetoden. En presenta-
tion av studenterna, deras bakgrund samt ambitioner avslutar avsnittet.

I måluppföljningen studeras de tre aktörskategorierna Pajala kom-
mun, Umeå universitet samt studenterna var för sig. Deras mål med
projektet samt studenternas studieresultat presenteras. Analysen bygger
på en jämförelse mellan målen och utfallet, i de fall där det går att iden-
tifiera resultat. Det har som nämnts inte varit möjligt att inom ramen
för denna rapport närmare studera de regionala effekterna på grund av
den korta tid som förflutit sedan projektet avslutats.

I den sista delen av rapporten behandlas de slutsatser som kan dras
av analysen samt ges några funderingar och tankar inför liknande pro-
jekt i framtiden. Här presenteras dessutom aspekter på projektets ge-
nomförande ur respektive aktörs synvinkel.
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Projektfakta

Arbetsmarknaden i Pajala kommun

Det dominerande strukturella problemet i Pajala kommun är den höga
arbetslösheten. De tidigare så dominerande basnäringarna skogs- och
jordbruk ger genom rationaliseringar och nedläggningar inte längre
särskilt många arbetstillfällen. Även tidigare viktiga offentliga arbetsgi-
vare såsom Vägverket, Telia och Tullverket har gjort kraftiga nedskär-
ningar i kommunen.

Däremot har idag Pajala flera företag som är verksamma inom data-
och elektronikområdet. Några företag tillverkar i huvudsak elektronik-
produkter (t.ex. MikroMakarna) medan andra arbetar med utveckling
av produkter och system (t.ex. Frontec). Dessutom finns service- och
reparationsföretag som är användare av data- och elektronikprodukter.
En begränsande faktor i näringslivsutvecklingen har varit företagens
problem att rekrytera personal med den kompetens företagen behöver.
Speciellt svårt har det varit att rekrytera hårdvaruinriktade ingenjörer.
Detta var den främsta orsaken till kommunens satsning på en, från
Umeå universitet utlokaliserad, ingenjörsutbildning till Pajala.

Projektplanens tillkomst

I januari 1996 fastställde Pajala kommun en projektplan med namnet
Strategisk kompetensutveckling inom informationsteknologi och elektronik,
Utbildningsprogram för åren 1997–1999. Det konstateras att de gamla
basnäringarna jord- och skogsbruk gett vika för ett framväxande företa-
gande inom elektronik- och datateknikområdet. Man slår även fast att
en förutsättning för fortsatt positiv utveckling av företag inom dessa
områden är att välutbildad och kompetent personal kan rekryteras.
Målet med den strategiska planen var därför att skapa ett regionalt anpas-
sat utbildningsprogram, som dels skulle säkerställa Pajalas data- och elek-
tronikföretags rekryteringsbehov, men som dessutom skulle skapa bra förut-
sättningar för nyetableringar. Projektplanens främsta mål var att minst
25 stycken högskoleingenjörer, på 120 poängs nivå, skulle utexamine-
ras.

På initiativ av företrädare för Pajala kommun och det regionala nä-
ringslivet kontaktades Umeå universitet i maj 1995 angående möjlighe-
ten att genomföra en elektronik- och dataingenjörsutbildning i Pajala.
Huvudprogrammet skulle omfatta 120 poäng och därutöver kunde
kompletterande kurser läsas. Fullföljd utbildning skulle resultera i en
ingenjörsexamen vid Umeå universitet, med elektronik som huvud-
ämne.
13



Projektets finansiering

Projektet beviljades den 22 maj 1996 eu-medel (mål 6-medel) för mot-
svarande 50 procent av den totala kostnaden, vilken var 22\ 602 kkr. eu
bidrog mer exakt med 11\ 077 kkr. Övriga finansiärer var Pajala kom-
mun, Utbildningsdepartementet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Läns-
arbetsnämnden i Norrbotten vilka sammanlagt bidrog med 11\ 525 kkr.
Projektet genomfördes åren 1997–2000 i samverkan mellan Pajala
kommun, Lapplands kommunalförbund och Umeå universitet.

Projektets budget

Projektet har erhållit finansiering från Pajala kommun, Umeå universi-
tet, Länsarbetsnämnden i Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten samt
utbildningsdepartementet. Se appendix 1 för preliminär finansierings-
plan samt kostnadsbudget för Umeå universitet och Pajala kommun.

eu:s strukturfonder

Eftersom eu var en sådan betydelsefull finansiär finns det skäl att här
även kortfattat diskutera motiven för detta stöd och hur det har påver-
kat projektets genomförande. Ökad tillväxt, sammanhållning och för-
bättrade förutsättningar för ekonomisk och social välfärd är viktiga mål
för eu. För att förverkliga målen har eu successivt byggt ut den gemen-
samma regional- och strukturpolitiken. I eu:s budget utgör strukturin-
satserna drygt 30 procent av de totala kostnaderna.3 Det omfattar
främst de länder och regioner som släpar efter i välfärdsutvecklingen
men också länder med regioner som har strukturella problem. Finan-
sieringsinstrumenten är de fyra strukturfonderna (egentligen anslags-
poster i eu:s budget) regional-, social-, jordbruks- och fiskefonden.

För Sveriges del uppgår den totala bidragsramen till 1\ 420 miljoner
euro under femårsperioden 1995–1999, vilket innebär drygt 2,6 miljar-
der kronor per år. Sveriges tilldelning av eu-bidrag motsvarar cirka en
procent av de totala avsatta fondmedlen under perioden.

I mars 1994 beslutade eu:s ministerråd om bidragsramen och i mars
1995 blev det klart med fördelning på de olika mål som är tillämpbara i
Sverige. Mål 6 avser stöd till glesbygden och berör 43 kommuner i norra
Sveriges inland, från Torsby kommun i söder till Kiruna kommun i
norr. Kriterium för avgränsningen är en befolkningstäthet som under-
stiger åtta invånare per km2.

eu:s målprogram innehåller som regel höga ambitioner vad gäller
sysselsättning och tillväxt. Sysselsättningsmålet kompletteras ofta med
mål rörande kompetens, miljö, informationsteknologi, jämställdhet
och internationalisering. Medlen med vilka man eftersträvar dessa mål
är utveckling av arbete och näringsliv, förstärkning av infrastruktur
samt utveckling av mänskliga resurser.

3. Svenska kommunförbundet (1999) “Strukturfonderna i praktiken”, No 1.
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De flesta medlemsstaterna har valt att införliva eu-bidragen med det
nationella stödsystemet och låta besluten om eu-bidragen ske inom ra-
men för den vedertagna organisationen för ekonomiskt stöd till regio-
nerna. Sverige har valt att organisera strukturfondsarbetet i en mer de-
centraliserad form. Vad gäller de geografiska målen inrättades en sär-
skild organisation som enbart har till uppgift att besluta om eu-bidra-
gen. I mål 6-regionen inrättades sju länsvisa beslutsgrupper (ett för var-
dera länet) samt en regional beslutsgrupp, gemensam för hela mål 6-re-
gionen.

Ansvarsområden inom utbildningsprojektet

Rollfördelningen och därmed även ansvarsfördelningen i projektet har
varit tydligt fastställda i ramöverenskommelsen som fastslogs mellan
Pajala kommun och Umeå universitet den 11 november 1997.

Pajala kommun var ansvarig för överenskomna lokaler och driftkost-
nader, utrustning såsom datorer, inklusive studio och datornät med till-
hörande driftskostnader samt behörighetsgivande utbildningar. Även
information och studentrekrytering, studerandeservice lokalt samt ad-
ministration lokalt var kommunens ansvar. Slutligen skulle kommunen
svara för utvärderingar och resultatredovisning enligt bestämmelser för
tilldelade medel från mål 6. Andra krav på utvärderingar har inte ställts.
Umeå universitet å andra sidan ansvarar för antagningen, utbildning
enligt kursplaner, utveckling och anpassning av kurser för utbildning-
ens ändamål samt distribution via modern teknik för undervisning och
handledning. Lokala lärare inom ramen för universitetets åtaganden,
resekostnader för lärarna samt projektadministration låg även det inom
universitetets ansvarsområde.

Lapplands kommunalförbunds (lkf) uppgift blev att inventera kun-
skapsbehoven, att utveckla en beställarkompetens samt att utveckla en
mottagarorganisation. lkf bildades 1990 och har som huvuduppgift att
arbeta för ett rikt utbud av kvalificerade utbildningar och kurser inom
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner. lkf arbetar där-
med för att öka tillgängligheten till högre utbildning och andelen hög-
skolestuderande i landets fyra nordligaste kommuner och har som en av
sina målsättningar att öka utbudet av utbildningar som svarar mot nä-
ringslivets behov och förväntningar.

Övriga parter, det vill säga Utbildningsdepartementet, Länsstyrelsen
i Norrbotten, Länsarbetsnämnden i Norrbotten samt eu har enbart bi-
dragit som finansiärer och var inte aktivt deltagande i processen. Däre-
mot bör man från dessa finansiärers håll givetvis vara lika intresserade
av projektets utfall och lärdomar från genomförandet som de tre tidi-
gare aktörerna.

Det är således anmärkningsvärt att inte Umeå universitet, lkf och
Pajala kommun själva redan vid avtalstidpunkten formulerat hur en
måluppfyllelseorienterad utvärdering av projektet skulle genomföras.
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Utbildningens genomförande

Studietakten

I projektets inledningsskede var avsikten att undervisningen skulle
bedrivas med reducerad studietakt, i detta fall 75 procent av hel fart vil-
ket ger 15 poäng per termin. Detta ansågs vara en förutsättning då
många potentiella studenter troligen fanns bland de redan yrkesverk-
samma i regionen. Utbildningen måste därför läggas upp så att det
gavs möjlighet att klara ett deltidsarbete vid sidan av studierna. Efter
önskningar från bland annat studenterna ändrades dock detta till att
utbildningen skulle bedrivas på helfart, det vill säga 20 poäng per ter-
min under tre års tid.

Utbildningens uppläggning

Varje studerande hade en egen arbetsplats med en personlig pc-dator i
studiecentret ”Kunskapssmedjan” som Pajala kommun ställt till förfo-
gande. Datorn var det dominerande arbetsredskapet, både när det
gällde att vara det centrala kommunikationshjälpmedlet och som
hjälpmedel inom de olika tekniska kurserna. Datorerna i Pajala var
ihopkopplade i det lokala nätverket och därefter anslutna till Umeå
universitet via en fast 2-Mbits-ledning. Studenterna i Pajala hade där-
med tillgång till samma resurser och tjänster som övriga studenter vid
Umeå universitet. Upplägget har således i hög grad baserats på att stu-
denterna tagit ett stort ansvar för sina egna studier.

Studenterna tog ett stort ansvar för sina studier och ansvarade i stor
utsträckning för att de personliga datorerna fungerade. Det övergri-
pande administrativa underhållet av det lokala datornätet i Pajala sköt-
tes av systemansvariga vid Institutionen för tillämpad fysik och elektro-
nik (tfe) i Umeå.

Bortsett från kortare besök i Pajala befann sig lärarna i Umeå. Un-
dervisningen bedrivs alltså i huvudsak på distans. En ”platschef” har
dock alltid funnits till hands för studenterna. Med sin teknisk-matema-
tisk-naturvetenskapliga utbildning har han kunnat fungera som hand-
ledare och lärare, även om den viktigaste rollen har varit att ta itu med
alla praktiska problem och detaljer.

Modern distansteknik

Den teknik som har använts i undervisningen är Internet (www-sidor
och e-mail), First-class (datorkonferens), ms-netmeeting (whiteboard,
telefoni, shared applications) samt till en mindre del videokonferens-
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teknik via videostudio. Post, vanlig telefon och fax användes praktiskt
taget inte alls. Alla studenter har som nämnts haft tillgång till en
”egen” dator vilken finansierades av Pajala kommun.

Via programpaketet ms-Netmeeting är det möjligt för en studerande
i Pajala att t.ex. ringa upp en lärare i Umeå via sin dator. Båda använder
head-set och kan via datorerna prata med varandra som med vanliga te-
lefoner. Båda ser samma bild och markören rör sig lika på bägge bild-
skärmarna, så kallad delad applikation, men bara en av dem har befälet
och kan påverka bilden. FirstClass är ett datorkonferenssystem som an-
vänds både för öppna och slutna konferenser. Via systemet kan till ex-
empel läraren skicka brev till alla studenter samt se vilka som läst ut-
skickade brev. En stor mängd statistik över studenternas aktiviteter
finns därmed tillgänglig via systemet.

Studenterna

De enskilda studenterna4 investerade tid och pengar på att genomgå
det treåriga utbildningsprogrammet i Pajala. 28 studenter var i februari
år 2000 efter tre års studier klara för examen.

En övervägande majoritet rekryterades från Pajala kommun, varav
samtliga av de åtta deltagande kvinnorna. Fyra studenter kom från var-
dera Kiruna och Gällivare kommuner. Från Boden respektive Skellefteå
kom en student vardera. Två studenter flyttade till Pajala från Väster-
botten, en från Stockholm och en från Finland. 51 stycken antogs till ut-
bildningen. Av de 39 personer som påbörjade utbildningen i januari
1997 lämnade 11 studenter utbildningen vid olika tidpunkter, varav fem
under eller direkt efter första kursen. Av de som lämnade utbildningen
var vid ansökningstillfället fem bosatta i Pajala, tre i övriga Norrbotten,
två i Västerbotten och en i Finland.

De yngsta studenterna var vid examenstillfället 23 år och den äldsta
48 år vilket visar på en stor åldersmässig spridning. Kvinnorna är något
äldre och mer samlade i åldersfördelningen än männen. Medelåldern
för kvinnorna är 33 år och för männen 31 år. Detta är högre än vid Umeå
universitet där cirka hälften av de kvinnliga studenterna är under 25 år.5

I Umeå är en tredjedel av kvinnorna mellan 25 och 34 år och endast 13
procent är äldre än 34 år. Vad gäller männen på campus i Umeå är bil-
den en annan, närmare hälften av de manliga studenterna är mellan 25
och 34 år, endast ett fåtal är över 34 år. Resten är under 25 år.6

En tredjedel av studenterna kompletterade sin tidigare utbildning
med ämnen på Komvux för att vara behöriga till ingenjörsutbild-

4. För djupare presentation av studenternas åsikter och erfarenheter se Asplund, M.
(2000) “Elektronik- och dataingenjörsutbildningen i Pajala - Studentperspektivet”.
Cerum Working Paper nr 25.

5. Ur Ladok: Antal studerande vid Umeå universitet vt 00 i kurser med Umeå som
kursort och med sk normal undervisningsform (dvs exklusive distanskurser med
Umeå som samlingsort).

6. Ur Ladok: Antal studerande vid Umeå universitet vt 00 i kurser med Umeå som
kursort och med sk normal undervisningsform (dvs exklusive distanskurser med
Umeå som samlingsort).
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ningen, medan endast ett fåtal gick det så kallade naturvetenskapliga
basåret. Detta betyder att nästan en tredjedel var behöriga utan studie-
mässiga kompletteringar. De studenter som studerade på Komvux äg-
nade sig framför allt åt studier i matematik och fysik.

Det övervägande motiv studenterna angav till att påbörja studierna i
Pajala var att utbildningen är ”intressant och relevant”, samt att den
”ger en universitetsexamen”. Det visade sig även att ”kompetensutveck-
ling”, ”istället för arbetslöshet” och ”närheten till naturen” inte angavs
som lika viktiga orsaker för att studera. Några studenter ansåg att ”pla-
ceringen i Pajala” var en viktig orsak till att påbörja studierna. Studen-
ternas främsta ambition var att ”få ett bättre jobb” (39 procent), ”erhålla
personlig utveckling” (34 procent) samt ”undvika arbetslöshet” (25 pro-
cent).
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Måluppfyllelseanalys

Pajala kommun och Umeå universitet har i olika dokument redogjort
för de resultat de förväntar sig av kompetensutvecklingssatsningen i
Pajala. I Mål 6-ansökan redogör Pajala kommun för de effekter projek-
tet förväntas generera. Umeå universitet har genom UnivEx bland
annat i det strategiska kompetensutvecklingsprogrammet, definierat de
resultat de förväntat sig och hoppas på. I denna uppföljning ställs de i
dagsläget mätbara effekterna av utbildningen mot aktörernas olika
målsättningar. En faktor som komplicerar analysen är att det i många
fall inte är möjligt att klart avgöra huruvida målen uppnåtts eller ej då
vissa åtgärder tar längre tid att uppnå än andra. En ytterligare kompli-
kation är som nämnts att det för genomförandet av utvärderingar sak-
nas resurser inom projektet för attitydundersökningar samt att studera
det regionala näringslivet och arbetsmarknaden.

¿ En första slutsats är därmed att i framtida projekt måste målsättningar
utformas så att de entydigt kan utvärderas, resurser reserveras för utvär-
deringen och i samband därmed även metoden för utvärderingens
genomförande identifieras.

I det följande diskuteras Pajala kommun, Umeå universitets och stu-
denternas målsättningar med projektet och huruvida målsättningarna
uppfyllts.

Pajala kommuns målsättningar

En av målsättningarna för Pajala kommun var

¿ att uppnå en bra och modern elektronikutbildning, vilket krävde en
kvalificerad lab-miljö som måste bestå av senaste teknik.

Umeå universitet har haft en ledande nationell roll i samband med
utveckling av distansstudier på högskolenivå. Särskilt intressanta effek-
ter på näringsliv och arbetsmarknad har uppstått där distansstudiers
uppläggning och organisation har koordinerats med uttalade regional-
politiska punktsatsningar. Detta var en av utgångspunkterna för Pajala
kommuns intresse för ett samarbete med Umeå universitet.

Målsättningen om en kvalificerad lab-miljö kom i stort sett att uppfyllas
fullständigt. I Pajala hade varje student tillgång till en ”egen” dator i den
av kommunen tillhandahållna studiecentret Kunskapssmedjan. I stu-
diecentret samlades studenterna dagligen och kunde tillsammans eller i
grupp utföra labbarna. Där fanns också hjälp att tillgå i den mån de be-
hövde i form av den platschef som var stationerad där.
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En komplikation med utlokaliseringen var bristen på direkt tillgång
till ett universitetsbibliotek. Studenterna kunde naturligtvis via det lo-
kala biblioteket fjärrlåna böcker från universitetsbiblioteket, men den
omedelbara närheten till student- och referenslitteratur är svår att er-
sätta. Vad gäller utbildningen är den med viss modifikation samma ut-
bildning som ges på campus i Umeå.

En fullföljd utbildning resulterade i en högskoleingenjörsexamen i
elektronik på 120 poäng med inriktning mot datorteknik. Att tidigt
komma igång med forskning relaterat till utbildningen skulle enligt
kommunen höja statusen på utbildningen ytterligare. I dagsläget är det
av flera skäl dock inte aktuellt med forskning i Pajala, det är en fråga för
framtiden.

Trots en generellt sett kraftigt växande andel högskoleutbildade på
arbetsmarknaden finns det tecken på en kvalitativ tudelning av det
svenska kompetenslandskapet. De flesta högskoleutbildade koncentre-
ras till storstäderna samt universitets- och högskoleorterna. Många in-
dustri- och glesbygdskommuner har svårigheter att attrahera denna ka-
tegori. De hinder som nämnts är ofta dålig tillgänglighet till högskole-
miljöer samt outvecklad mottagarkapacitet för högutbildade specialis-
ter. I högskoleorterna och storstadsregionerna finns mångfald och vo-
lym i näringslivet som skapar stor individuell valfrihet på arbetsmark-
naden. Skillnaden i sådana villkor är stor i förhållande till små lokala ar-
betsmarknader med begränsade pendlingsmöjligheter till större gran-
norter. Tillgänglighetsproblem uppträder över hela landet, men blir sär-
skilt tydliga i landets norra delar i och med de stora avstånden. Så var
dock inte fallet i Pajala kommun. Här var istället efterfrågan och mot-
tagarkapaciteten så stor att näringslivet var en av de drivande i inled-
ningsprocessen.

I Pajala kommun har data- och elektronikföretagen blivit en mycket
viktig del av näringslivet och utgör idag något av kommunens nya bas-
näring. Pajala kommun ville genom ett strategiskt regionalt anpassat ut-
bildningsprogram för kompetensutveckling inom informationstekno-
logi och elektronik med placeringsort i Pajala att

¿ företagens rekryteringsbehov och branschens vidareutveckling säkerställs
i regionen.

Den högkvalitativa verksamheten och branschens snabba utveckling
ställer höga krav på företagens kompetens. Kommunens sysselsatta
inom elektronikbranschen förväntades enligt projektplanen öka från
ca. 150 personer till drygt 300 stycken inom ett par år från planens till-
komst 1996.

Företagens framtida aktivitet i regionen är i stort hjälpt av de 25 stu-
denter som i februari 2000 utexaminerades från utbildningen.7 Projek-
tet är således ett steg i rätt riktning när det gäller målet att företagens rekry-
teringsbehov inom elektronikbranschen skall säkerställas. Det har dock

7. 25 studenter hade vid den tidpunkten läst erforderliga kurser för en ingenjörsex-
amen. Ytterligare tre saknade endast någon enstaka kurs eller ett godkänt exa-
mensarbete.
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inte, på grund av utvärderingens relativt begränsade omfattning, varit
möjligt att studera det regionala näringslivet och dess utveckling när-
mare. Inte heller finns någon analys av hur länge de examinerade stu-
denterna planerar att stanna i regionen.

Att Umeåregionen, liksom flera andra universitets- och högskolere-
gioner, har utvecklats mycket positivt under en lång följd av år är en
tydlig indikation på att högre utbildning och forskning kan ge positiva
effekter för det regionala näringslivet. Samtidigt pekar skillnader i nä-
ringslivsutveckling mellan olika universitets- och högskoleregioner på
att en rad andra förklaringar finns bakom utvecklingen, exempelvis
skillnader i industri- och infrastruktur, entreprenörsanda, nätverk för
lokal näringslivsutveckling samt graden av internationell uppkoppling.

För det privata näringslivets förnyelse och tillväxt är uppdrag för och
forskningssamarbete med företag, forskningsnära nyetableringar/entre-
prenörskap samt en vetenskaplig behandling av regionala problem som
hämmar näringslivets utvecklingsmöjligheter av stor betydelse för nä-
ringslivets utveckling.

Kompetensutveckling kan således stimulera näringslivsutvecklingen
i Pajalaregionen. Redan befintliga företag kan utvecklas positivt och nya
företag etableras med nyetableringar inom andra branscher som en följ-
deffekt. Projektet förväntades därför från kommunens sida, vilket kan
tolkas som en andra målsättning, att

¿ ge positiva lokala och regionala effekter inte minst på sysselsättning och
ekonomisk tillväxt.

Vid en utveckling av befintliga och nyetableringar av nya företag sti-
muleras sysselsättningen och arbetslösheten kan minska. Har målsätt-
ningen om att utbildningen ska generera ett tillskott till näringslivet
och därmed bidraga till att stimulera näringslivet uppfyllts? I detta
skede är det svårt att dra några slutsatser om den målsättningens uppfyl-
lelse. Effekterna har ännu inte kunnat visa sig fullt ut, endast framtida
analyser av näringslivets sysselsättningsutveckling, eventuella nyrekry-
teringar och nyetableringar skulle ge svar på detta.

Genom en kompetensutveckling och företagens större möjligheter
att utvecklas minskar sannolikheten för en rundgång där arbetskraft går
mellan arbetslöshet, åtgärdsplacering och arbete. Den tredje målsätt-
ningen för Pajala kommun var därför att

¿ näringslivet och dess företag skulle vara delaktiga i utbildningen

Intentionen från början var att det lokala och regionala näringslivet
skulle vara delaktiga i vissa delar av utbildningen. Representanter för
företagen var med och identifierade de delar inom data- och elektro-
nikområdet som borde ingå i utbildningen. Studenterna skulle under
resans gång introduceras i elektronikföretagen och i största möjliga
utsträckning samarbeta med dessa under examensarbetena. Studen-
terna har i den enkät de deltog i, uttryckt sin besvikelse över att företa-
gen inte deltagit i den utsträckning de skulle ha önskat. Projektet har
trots detta resulterat i ökade erfarenheter av samarbete mellan kom-
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mun, näringsliv och högre utbildning vilket var en av projektets del-
målsättningar.

I och med satsningen på en ingenjörsutbildning i Pajala ökar förut-
sättningarna att bli ett internationellt centrum inom data- och elektro-
nikområdet. Det är dock idag inte möjligt att slå fast att så även blivit fal-
let. För att kunna göra det krävs en omfattande omvärldsanalys vilket
inte varit möjligt inom ramen av denna utvärdering.

Umeå universitets målsättningar

En av utgångspunkterna för Umeå universitets engagemang och kom-
petens inom distansutbildning och utbildning för regional utveckling
står att finna i universitetets egen historia. Under de första faserna av
universitetets uppbyggnad inriktades verksamheten på att få till stånd
utbildningar som tydligt bidrog till utjämning av regionala skillnader i
individuella utbildningsmöjligheter och tillgänglighet för kvalificerad
samhällsservice. Under senare år har universitetet allt mer betonat sin
roll för det privata näringslivets kompetensförsörjning, det vill säga
som drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Allt sedan universitetet etablerades har det funnits förhoppningar
om att dess utbildningskapacitet skall leda till kompetenshöjning och
förnyelse i näringslivet över hela den norra landsdelen. Dock har det,
särskilt i glesbygdskommunerna, handlat inte bara om vad universitetet
kan erbjuda i fråga om utexaminerade utan även om att skapa mottag-
ningskapacitet för högskoleutbildade. Kvalifikationsnivån bland gles-
bygdens arbetskraft, både när det gäller andelen med längre gymnasie-
utbildning och andelen med högskoleutbildning, är på de flesta håll be-
tydligt lägre än i landets tätorter. I Umeå universitets utvecklingspro-
gram 1998–2002 finns en önskan om att vara delaktiga i en såväl natio-
nell som regional kompetensutveckling vilket skall ske genom lyhörd-
het och samarbete med kommuner och näringsliv i regionen.

Samtidigt har den svaga lokala efterfrågan på formell kunskap bland
arbetsställen i glesbygd gjort att studiemotiverade personer har haft
svårt att se möjligheter att kunna kombinera en längre utbildning med
att finna en relevant sysselsättning på hemorten. När en lokal efterfrå-
gan funnits har den lokala miljön i ett kortsiktigt perspektiv främst va-
rit gynnad av kompletteringsutbildningar som kan bidra till att snabbt
höja kompetensen inom företag eller myndigheter.

Den andra sidan av problemet är personer med arbete eller som av
andra skäl har hindrats att flytta har haft svårt att genomföra den flytt
till Umeå som krävs för ett deltagande i ordinarie utbildningsutbud.
Distansutbildningar har därför blivit ett allt viktigare instrument för
glesbygdens kompetensförsörjning.

Ett ytterligare skäl för att bedriva distansutbildning i glesbygdskom-
muner är att det ofta finns en stark obalans i arbetsmarknadsmöjlighe-
ter mellan kvinnor och män, vilket bland annat yttrar sig i en högre ut-
flyttningsbenägenhet bland kvinnor. Utbildningar och kurser på hög-
skolenivå som är av relevans i det lokala arbetslivet kan ha en väsentlig
betydelse för att åstadkomma bättre balans.
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För att öka tillgängligheten till högre studier har Umeå universitets
utbud av distansutbildning successivt vuxit. Nya målgrupper har nåtts
genom anpassningar av tillträdesregler till utbildningen, utformningen
av kursutbud samt genom organisatoriskt nytänkande. Idag är det av
stor psykologisk betydelse för kommuner att det finns möjligheter att
genomgå högskolekurser inom kommunen.

Umeå universitet var genom UnivEx delaktiga i den dialog med re-
presentanter för Pajala kommun och Lapplands Kommunalförbund
som ledde fram till ingenjörsutbildningen. UnivEx bedömde sats-
ningen inom data och elektronik som strategisk riktig och var beredd
att ansvara för ett långsiktigt kompetensutvecklingsprogram på villkor
att de ekonomiska och praktiska förutsättningarna var uppfyllda. Ge-
nom universitetets samarbete med Pajala kommun i projektet, kan uni-
versitetet erbjuda decentraliserad utbildning som är ett led i universite-
tets regionala kompetensutveckling.

De mål och delmål som presenterades från universitetets sida var för
det första

¿ att det examinerades minst 25 utbildade på ingenjörsnivå (120 poäng)
vid projekttidens utgång. Utöver detta bör ytterligare 25 ha läst minst
40 poäng och ytterligare 30 minst 5 poäng.

Som nämnts har eller ska 28 av de studenter som påbörjade utbild-
ningen 1997 ta ut en ingenjörsexamen i elektronik. Det högt uppsatta
målet med 25 utexaminerade är tveklöst uppfyllt, om än med en viss tids-
fördröjning. 25 högskoleingenjörer motsvarar totalt 3000 poäng, utöver
detta skulle kurser motsvarande 1150 poäng studeras som fristående
kurser. En månad efter utbildningens slut hade totalt 3800 poäng pre-
sterats, vilket kan anses som ett mycket gott resultat med tanke på de
högt ställda målen. 40 personer har läst mellan fem och 65 poäng som
fristående kurser.

För det andra fanns hos Umeå universitet även målsättningen

¿ att få viktiga erfarenheter av den undervisningsmetod och teknik som
använts. Erfarenheterna skulle sedan kunna användas i andra under-
visningssammanhang.

Undervisningen i Pajala har skett med hjälp av modern distansteknik,
erfarenheterna av detta var innan projektets genomförande begränsad.
Universitetets målsättning har i det avseendet därmed i betydande del upp-
fyllts. Förutsättningarna för att genomföra en liknande utbildning på
distans med gott resultat har ökat i och med satsningen och de erfaren-
heter man nu har. Kunskaperna om denna metod bör således spridas
även till övriga institutioner inom universitetet.

UnivEx vill medverka till att effekten av planerade insatser blir så
kraftfulla som möjligt och strävar efter att uppfylla så många deleffekter
som möjligt i samband med en regional satsning. Det innebär bland
annat att även fortbildning för näringsliv, skola, samhälle och individer
skall klaras då lärarlag finns tillgängliga för kommunen. En del av sats-
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ningen i Pajala består av att redan sysselsatta kan läsa enstaka kurser ur
programmet i fortbildningssyfte.

Umeå universitet vill även genom att erbjuda distansutbildning

¿ motverka den sociala snedrekryteringen till universitetet.

Denna utvärdering har visat att nya grupper lockats till högre studier
genom utbildningen. Vid en jämförelse med motsvarande utbildning
på campus i Umeå framgår att andelen kvinnor är betydligt högre. Stu-
denterna i Pajala var även äldre än de på campus. Genom att satsa på
en redan i Pajala eller Norrbotten bosatt målgrupp nådde man de stu-
denter som inte skulle göra valet att flytta till exempelvis Umeå för att
studera.

Det är inte möjligt att hävda att den sociala snedrekryteringen mot-
verkats i och med detta projekt. Studenternas bakgrund studeras till viss
del genom enkätstudien, men ingen jämförelse är gjord med studen-
terna på motsvarande utbildning på campus. Däremot kan konstateras
att den könsmässiga snedrekryteringen motverkas i och med satsningen i
Pajala.

Studenterna

Pajala kommun kännetecknas av flera attribut en glesbygdskommun i
övre Norrlands inland har, till exempel hög arbetslöshet och mins-
kande befolkning. Tillsammans ger det en ökande obalans vad gäller
åldersfördelning och ett underskott av unga människor, främst unga
kvinnor. Tätortsbefolkningen i Pajala kommun utgör drygt hälften av
kommunens invånare varav en fjärdedel bor inom tätorten Pajala, res-
ten av befolkningen bor i ca. 90 byar utspridda i kommunen.

Enligt den enkät som delades ut till studenterna i samband med ex-
aminationen i februari 2000 framgick att det övervägande motiv stu-
denterna angav till att påbörja studierna i Pajala var att

¿ utbildningen är ”intressant och relevant”, samt att den ”ger en universi-
tetsexamen”.

”Kompetensutveckling”, ”istället för arbetslöshet” och ”närheten till
naturen” ansågs som tidigare berörts inte som lika viktiga orsaker för
att studera. Några av studenterna (13 procent) ansåg att ”placeringen i
Pajala” var en viktig orsak till att påbörja studier. De studenter som
angav ”annat” som motiv för studierna exemplifierade med ”påverkan
från omgivningen”, ”närheten till hemkommunen och familjen” samt ”till
ett intressant yrke”.

Nedanstående motiveringar är ett urval av de som gavs:
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”Hade nog börjat läsa något liknande någon annanstans om 
inte utb. i Pajala hade börjat.”

”Att utbildningsorten var Pajala var A och O då jag ej vill 
flytta från hemorten. Utbildningen i sig var även intressant 
vilket inte gjorde valet så svårt.”

”Jag hade från början tänkt att läsa något inom elektronik 
och data. Därför var det ett lätt val när jag fick reda på att 
denna utbildning skulle starta i Pajala.”

”Eftersom jag är från Pajala och detta motsvarade mina 
intressen kunde det inte passa bättre än att gå denna 
utbildning.”

”Säkert jobb efter utbildningen. Kan ge jobb i Norrbotten 
vilket är viktigt för mig.”

Studenternas främsta målsättning med studierna var

¿ ”att få ett bättre jobb”, ”erhålla personlig utveckling” samt ”undvika
arbetslöshet”.

En student anger som ambition att ”få en utbildning inom datasidan för
att kunna komma in på arbetsmarknaden lättare”. Det bör nämnas att
ingen anger skälet att ”behålla ett befintligt jobb” som ambition med
studierna.

Hade lokaliseringen av utbildningen till Pajala påverkat studierna?
Majoriteten av studenterna ansåg det positivt att utbildningen var pla-
cerad i Pajala, medan en mindre andel ansåg att den geografiska place-
ringen påverkat dem och deras beslut att studera i Pajala negativt.

De som påverkats negativt var uteslutande män, alla åtta kvinnor
fann det positivt att studera i Pajala. Detta kan ha samband med att alla
kvinnor har uppgett Pajala kommun som hemkommun. Övriga stu-
denter ansåg att lokaliseringen till Pajala inte spelade någon roll. De
som ansåg det positivt angav bland annat följande skäl:

”Det var bekvämt, slapp jaga bostad.”

”Skulle ej ha gått utbildningen annars.”

”Pendlingsavstånd.”

”Bra med utbildning inom Norrbottens län.”

Kommentarerna angående negativ påverkan löd:
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”Pajala är en byhåla.”

”Pajala ligger i alla fall inom pendlingsavstånd.”

Det finns givetvis starka skäl för att dra slutsatsen att de studenter som
tog examen även uppnått en viktig målsättning med sina studier. Det är
dock för tidigt att dra slutsatsen att målsättningen om ett arbete även
uppnåtts. En lika intressant grupp är de som började men inte avslutade
sina studier. Idag finns ingen systematisk kunskap om huruvida dessa
genomgått andra utbildningar eller har arbeten.
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Slutsatser

Planer finns att genomföra elektronikingenjörsutbildningen ytterligare
en gång i Pajala. Erfarenheterna från det första projektet är en viktig
del i planeringen och genomförandet, både från universitetets, UnivEx,
och Pajala kommuns synvinkel.

Om målet är att utjämna näringslivsvillkoren mellan gles- och tät-
bygder är det viktigt att glesbygdsinvånarna ges vidgade utbildnings-
möjligheter. Den nätverksstruktur som utvecklats för att stärka gles-
bygdskommunernas kunskapsförsörjning är dock ytterst sårbar. Struk-
turen bygger på särbehandling och förutsätter finansiering från statens
sida. Distansutbildning är, åtminstone hittills, en förhållandevis dyr ut-
bildningsform och helt beroende av statligt stöd och i det här fallet även
medel från eu:s strukturfonder.

En slutsats är att utvärderingar måste integreras tidigt i projektens
planering. Explicita och utvärderingsbara målsättningar måste formule-
ras för samtliga parter. Dessutom måste indikatorer på målsättningar-
nas uppfyllelse identifieras före projektets inledning.

¿ En första slutsats är därmed att i framtida projekt måste målsättningar
utformas så att de entydigt kan utvärderas, resurser reserveras för utvär-
deringen och i samband därmed även metoden för utvärderingens
genomförande identifieras.

En andra slutsats är att

¿ nya grupper studenter har lockats till högre utbildning. Genom att dessa
grupper väljer högre utbildning motverkas den könsmässiga snedrekry-
teringen till universitets- och högskoleutbildning.

I Pajala var studenterna äldre än i Umeå. Medelåldern är 33 år för kvin-
norna och 31 år för männen. I Umeå är hälften av kvinnorna under 25
och hälften av männen mellan 25 och 34. Skillnaden är alltså inte lika
markant för männen som för kvinnorna.

En högre andel av studenterna var kvinnor än i Umeå. En tredjedel av
studenterna i Pajala var kvinnor (åtta stycken). Betydligt högre andel än
på campus i Umeå där endast ett par stycken kvinnor per år tar examen.

Studenterna rekryterades främst från Pajala kommun. En övervägande
majoritet kom från Pajala kommun (58 procent), en övervägande del
från Norrbottens län. Placeringen i Pajala uppfattades av de studenter
som genomförde utbildningen som mycket positivt.

Den moderna distanstekniken som användes resulterade i erfarenhe-
ter som bör tas tillvara inför liknande projekt i framtiden.
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¿ Umeå universitet och Pajala kommun har fått stora erfarenheter vad
gäller undervisning med modern distansteknik.

Utbildningen var baserad främst på Internet, First-Class, ms-Netmeet-
ing och videostudio. En lokal miljö bildades i form av ett studiecen-
trum där även en lokal handledare fanns placerad. Undervisningsmeto-
den har enligt studenterna huvudsakligen fungerat mycket bra. De
positiva reaktioner de gav gällde bland annat att metoden uppmuntrar
till större samarbete studenterna emellan, att det är möjligt att se före-
läsningar i repris när videoband användes samt att kunskapen om
datorer och tekniken ökar.

De negativa reaktionerna bestod till stor del av att det uppkom en
del tekniska problem eftersom tekniken var under utveckling, att det
varit jobbigt att koncentrera sig vid långa pass samt att handledningen
ibland har känts långt borta.

Däremot har inte vare sig Umeå universitet eller Pajala kommun av-
satt tillräckliga medel för att dokumentera och utvärdera de erfarenhe-
ter man erhållit från projektet.

Vad gäller företagens inblandning i projektet har studenterna ut-
tryckt missnöje över vad de tyckte var bristen på samarbete och engage-
mang från näringslivets sida. Eftersom detta var ett av de mål kommu-
nen hade är en slutsats därför att

¿ näringslivet bör inbjudas i fortsatt samarbete med kommunen och
institutioner gällande högre studier, samt arbeta för en utveckling av
kommunens mottagarkapacitet.

Cirka hälften av studenterna genomförde sina examensarbeten på upp-
drag av och i samarbete med ett lokalt eller regionalt företag. De främ-
sta negativa reaktionerna gällde de förväntningar studenterna hade på
näringslivets inblandning, vilket hade marknadsförts som något unikt
med utbildningen.

¿ Projektet har resulterat i att minst 25 studenter har läst erforderliga
kurser för att kunna bli elektronikingenjörer. Dessa kan bidra till en
stimulering av näringslivet, under förutsättning att de gör valet att
stanna i regionen.

Ett mål från universitetets sida har varit att minst 25 studenter skulle
utexamineras. Målet är utan tvivel uppfyllt, 25 studenter har läst erfor-
derliga kurser för att kunna plocka ut en ingenjörsexamen i elektronik,
ytterligare tre kommer med stor sannolikhet att slutföra sina examens-
arbeten.
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Förslag till vidare studier

En viktig målsättning med projektet var att skapa bättre förutsätt-
ningar för näringslivet i kommunen. Uppenbarligen kan inte de lång-
siktiga effekterna studeras idag. Flera frågor kopplade till den fråge-
ställningen bör därför studeras ytterligare. Bland dessa kan nämnas:

¿ Fick studenterna arbete inom elektronikbranschen? Stannade de i
regionen?

¿ Bidrog projektet till regionala effekter på ekonomisk tillväxt och
sysselsättning?

¿ Säkerställdes företagens rekryteringsbehov?
¿ Finns det ett behov av att genomföra utbildningen ytterligare en

gång/flera gånger? Skulle det finnas studentunderlag för detta?
¿ Vad kännetecknar de studenter som hoppat av?

Även om inte de långsiktiga effekterna kan studeras är det angeläget att
följa hur övergången från examen till yrkeslivet sker på ett individuellt
plan. Det är därför angeläget att redan idag genomföra ytterligare stu-
dier av studenternas situation efter utbildningen.
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