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Sammanfattning 

 

Den här utvärderingen (Dnr: C2010/587) handlar om projektet Flexibel 

utbildning som genomfördes vid Karlstads universitet under åren 2006 

- 2009.  

 

Syftet med utvärderingen har varit att beskriva och förklara de förhål-

landen vilka kännetecknat projektet. Konkret har det handlat om att ta 

reda på hur de som deltog i projektet upplevde sin medverkan. En av-

gränsning skedde bl. a. genom att intervjuer gjordes med dem som in-

gick i projektets arbetsgrupp respektive styrgrupp. I de inspelade inter-

vjuerna fick respondenterna möjlighet att utifrån olika frågor om exem-

pelvis projektorganisationen, projektets mål och resultat delge sin upp-

fattning. Efter att intervjuerna var genomförda skrevs de ut och ett om-

fattande analysarbete vidtog.  

 

I projektet framkommer en mängd resultat, men för att lyfta fram några 

saker som har varit positivt med att projektet genomfördes kan följande 

nämnas: 

 

• Frågan om flexibel utbildning har kommit högre upp på dagordning-
en. 

• De vilka var intresserade fick möjlighet att träffas och diskutera frå-
gan. 

• Mikrobidragen skapade kreativitet ute i organisationen. 
 

Det som i projektet har varit av negativt slag kan sammanfattas i följan-

de punkter: 
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• Avsaknad av ett fullständigt engagemang för frågan från ledningsnivå 
och medarbetare ute i organisationen. 

• Projektet hade inget mandat. 

• En otydlighet när det gäller projektorganisationen och målen. 

• Projektet har inte fått det genomslag som det fanns en förväntan om. 
 

I sammanhanget är det också viktigt att lyfta fram att det finns ett antal 

frågor att jobba vidare med när det gäller flexibel utbildning. Exempel 

på sådana frågor är följande: 

 

• Ska frågan om flexibel utbildning även framöver ligga hos Biblio-
teksnämnden?  

• Hur ska frågor som lärarnas arbetstider, antagning och examination 
hanteras? 

 

Med beaktande av insamlade data är det uppenbart att i framtida projekt 

måste det finnas ett klart mål från början av projektet och att en pro-

jektorganisation med mandat tillsätts. Detta kan nog anses vara en av de 

viktigaste lärdomarna ifrån det här projektet. 

 

Sammantaget måste utvärderingen ses vara en beskrivning om vad som 

har gjorts i projektet och vilka olika problem som projekt- samt styr-

gupp kunnat identifiera under projektets gång. Utvärderingen beskriver 

och ger även en del förslag på vad som behöver göras framöver när det 

gäller frågan om flexibel utbildning.  
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Förord 

 

När det har blivit dags att summera denna utvärdering är det många jag 

skulle vilja rikta ett stort tack till. Utan att glömma någon vill jag särskilt 

lyfta fram Lena E Johansson som bistått med värdefull information om 

projektet samt ordnat fram ändamålsenlig lokal för att möjliggöra de 

spännande och innehållsrika intervjuerna. Följaktligen ska ett stort tack 

riktas till respondenterna där samtliga stod ut med de många frågorna 

jag ställde om projektet Flexibel utbildning.  

 

Ännu en gång kan jag slå fast att det är mycket värdefullt att kunna bol-

la idéer och tankar med någon utomstående. I den här utvärderingen 

har Birgitta Eriksson och Patrik Larsson haft rollen som bollplank, vilka 

de har skött med den äran.  

 

 

Karlstad, augusti 2010 

 

Erik Lindholm 
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Bakgrund 

 

I kapitlet ges en bakgrund till projektet Flexibel utbildning vilket mynnar ut i att 

projektets mål för åren 2008 och 2009 redovisas. Därefter följer en redogörelse för 

syftet och avgränsning med utvärderingen. Vidare beskrivs vilka erfarenheter jag bär 

med mig. Kapitlet avslutas med att ett klargörande sker av vilka dokument som 

studerats, hur utvärderingen genomförts samt de resterande kapitlens disposition. 

 

 

En bakgrund till projektet Flexibel utbildning  

 

Den 10 mars 2010 medföljde i Dagens Nyheter en bilaga, Högskoleguiden. 

Här framkom i en artikel att andelen studenter vilka läser på distans un-

der det senaste decenniet kommit att tredubblas (Nordlander, 2010). 

Högskolan på Gotland har flest antal distansstudenter då 54 procent av 

studenterna vid lärosätet läser på distans. Fem lärosäten har färre än tio 

procent som läser på distans, där Södertörns högskola har den minsta 

andelen med fyra procent (Foss och Haglund, 2010). Att andelen vilka 

läser på distans har ökat framgår också när man tittar närmare på stati-

stiken för Karlstads universitet (se bilaga 4). Här ses i stort sett en stän-

dig ökning från år 2000 då andelen som läste på distans var cirka sex 

procent av studenterna till 2009 då mer än fyra gånger så många (24 %) 

fullgjorde sina studier på distans (Johansson, 2010-04-15).  

 

En del i denna utveckling, vilken beskrevs i föregående stycke har varit 

det projekt om Flexibel utbildning som initierades 2006 efter beslut 

(Dnr: C 2006/197) av rektor vid Karlstads universitet. Rektors beslut 

innebar att prorektor som representant för universitetsledningen, fick i 

uppdrag att vara ytterst ansvarig i den framtida satsningen gällande flex-



- Bakgrund - 
 

 2

ibel utbildning. Beslutet innebar också att vicerektorerna, universitetsdi-

rektören, chefen för lärarutbildningens kansli och biblioteksdirektören 

skulle utse en representant vardera som skulle ingå i den arbetsgrupp 

med prorektor som ansvarig (Blom, 2009). Projektets första år innebar 

att en förstudie genomfördes vilket medförde att en bred kartläggning 

gjordes och 200 förslag presenterades vid en workshop. En klar majori-

tet av dessa förslag kännetecknades av att de hade en inriktning mot 

olika behov och önskemål vilka återfanns inom pedagogik och teknik 

(Johansson, 2010-04-15).  

 

Under år 2007 fattades ett beslut om att prorektor för grundutbildning-

en skulle vara ansvarig för projektet (Johansson, 2010-04-15). Det arbe-

te som bedrevs i projektet 2007 resulterade bl. a. i att en miljon kronor 

avsattes 2008 för att det fakultetsnära pedagogiska stödet skulle kunna 

utvecklas. Vidare skulle lärare kunna söka ekonomiska medel för s.k. 

”goda exempel” (Blom, 2009). Ekonomiska medel söktes och 1 miljon 

kronor avsattes för pedagogiskt stöd och mikrobidrag. Arbetsgruppen 

kom att bli mindre och det innebar att den bestod av en representant 

från vardera fakultet respektive Lärarutbildningen och studentkåren 

samt Lärstöd. Därutöver medverkade projektledare och prorektor var 

fortsatt ansvarig för projektet (Johansson, 2010-04-15). Projektets hu-

vudsakliga mål för 2008 var följande: 

 

• Genomföra de förslag vilka framkommit i förstudien (Blom, 
2009). 

 

Genom att ta del av projektplanen framgår att sista året, 2009 var en 

fortsättning av projektet från 2008. Projektplanen visar också att biblio-

teket tilldelades ekonomiska medel ifrån rektors strategiska resurs. Des-

sa medel om en halv miljon kronor syftade till att slutföra projektet. 

Under 2009 kom Biblioteksnämnden att ha ansvaret för projektet från 
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att tidigare legat under prorektor. Sista året hade projektet inte någon 

styrgrupp. Det som hände i projektet under 2009 var bl. a. att det fakul-

tetsnära stödet utvecklades på fakulteterna där fakultetsrepresentanterna 

i projektet utgjorde ett viktigt stöd för sina kollegor (Johansson, 2009). 

En slutredovisning av mikrobidragen skedde där 20 olika projekt bevil-

jats sammantaget 700 000 kronor under projektets två sista år. Fyra fil-

mer gjordes för att visa på goda exempel och skapa förutsättningar att 

förmedla erfarenheter. En konferens arrangerades vid Karlstads univer-

sitet med temat Kvalitet i e-lärande där ungefär ett 40-tal personer deltog. 

Ett antal olika studieresor skedde bl. a. till Stockholm och Berlin. Ett 

erfarenhetsutbyte ägde rum vid tre av fyra fakulteter (Johansson, 2010). 

 

Av projektplanen framgår projektets mål för 2009, vilket var följande: 

 

• Öka graden av flexibla former i universitetets utbildningar (Jo-
hansson, 2009). 

 

 

Syfte och avgränsning  

 

Syftet med denna utvärdering (Dnr: C2010/587) är att beskriva och 

förklara de förhållanden vilka har kännetecknat projektet Flexibel utbild-

ning. Konkret innebär det att ett försök görs att ta reda på hur de som 

varit involverade upplevde sitt deltagande i projektet.  

 

Den avgränsning som skett är att utvärderingen i huvudsak omfattar de 

två sista åren av projektet. Detta då ekonomiska resurser tillfördes för 

de så kallade mikrobidragen. Vidare sker en avgränsning då intervjuer 

skett med en majoritet av dem som ingått i projektets arbetsgrupp re-

spektive dess styrgrupp. Följaktligen har de som exempelvis sökte de så 

kallade mikrobidragen inte intervjuats. Intervjuer har heller inte skett 
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med dem vilka i den praktiska vardagen kommer den flexibla utbild-

ningen närmast, lärare och studenter.  

 

 

En presentation av vad jag har i min koffert 

 

Oberoende av vilken undersökning som ska göras finns alltid en viss 

förförståelse för det område som ska studeras. Förförståelsen innebär 

att man har vissa uppfattningar om hur man tror att någonting är (Thu-

rén, 1991). Att vara helt neutral är därför mycket svårt. Konkret handlar 

det om vilken grad av förförståelse man har. Vanligtvis finns ett visst 

intresse för det område som ska studeras samt att teoretiska förkunska-

per inhämtats. Följaktligen finns det därmed en risk att vissa synsätt går 

förlorade. För att i viss utsträckning minska denna förlust av alternativa 

synsätt anser Starrin och Larsson m.fl. att en redogörelse sker av den 

förförståelse man har (Starrin och Larsson m.fl., 1991). En sådan pre-

sentation har flera syften. Det handlar om vilken påverkan de kan ha 

för de tolkningar som görs samt vilka slutsatser som dras utifrån de re-

sultat som framkommer. Naturligtvis är det bästa om en undersökning 

eller som i det här fallet utvärderingen kan ta sin början utan att några 

erfarenheter finns ifrån området. Vanligen är detta en omöjlighet då all-

tid någon kunskap eller erfarenhet inhämtats av så väl teoretiskt som 

praktiskt slag (Lindgren, 1992). I min koffert återfinns inte så mycket 

praktisk erfarenhet av att utvärdera projekt. Det handlar snarare om vis-

sa teoretiska kunskaper (Starrin och Larsson m.fl., 1991). Detta då jag 

några år in på 2000-talet kom att läsa kursen Projekt och nätverk vid 

Karlstads universitet. En kurs som bl. a. gav en översikt om vad pro-

jektarbete är och hur det på bästa sätt kan organiseras. Utöver denna 

konkreta teoretiska erfarenhet bör också nämnas alla de övriga teorier 

jag kommit i kontakt med i mina studier vid universitetet. 
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Dokument som studerats 

 

Till grund för denna utvärdering har legat de dokument vilka jag fått del 

utav genom projektledaren. Det har bl. a. handlat om ett antal progress-

rapporter som projektledaren kommit att upprätta under projektets 

gång. Dessa rapporter kan ses som att de beskrivit projektets situation 

och dessutom var de bl. a. en sammanfattning och presentation av vad 

som gjorts i projektet. Utöver dessa progressrapporter har andra doku-

ment bl. a. varit projektplanen och powerpoint-presentationer vilka an-

vänts vid seminarier (Johansson, 2010). De sistnämnda har gett en bra 

och översiktlig bild av hur den flexibla utbildningen vid Karlstads uni-

versitet har utvecklats under de senaste 14 åren (se bilaga 4). Därutöver 

har studier bedrivits om projektutvärdering samt metodik (Ex Back-

man, 1998). Dessutom kom jag att närvara vid det seminarium som Fa-

kulteten för samhälls- och livsvetenskaper anordnade under våren där 

bl. a. en presentation skedde av hur olika ämnen arbetet med projektet. 

Därutöver har jag genom de sammantaget nio intervjuerna fått en stor 

kunskap samt insikt om hur projektarbetet fungerade i största allmänhet 

och inte minst de enskilda respondenternas uppfattning om projektet.  

 

 

En redogörelse av utvärderingens genomförande 

 

Att utvärdera ett projekt kan ske på många olika sätt. En utgångspunkt 

kan vara att ta vara på de verktyg vilka skapar de grundläggande förut-

sättningarna för att genomföra utvärderingen. Dessa verktyg kan an-

tingen vara av kvalitativt eller kvantitativt slag (Backman, 1998). Till den 

förstnämnda gruppen kan nämnas djupintervjuer, observationer och 

fältstudier (Bjereld och Demker m.fl., 1999). Väljs ett kvantitativt an-

greppssätt kan användandet av tester och enkätformulär vara aktuellt 

(Backman, 1998). Vid val av metod måste hänsyn bl. a. tas till under-
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sökningens syfte (Andersen och Gamdrup, 1994). För den här utvärde-

ringens genomförande var bedömningen att ett kvalitativt tillvägagångs-

sätt skulle användas. Ett sådant val motiverades dels av syftet, men 

framförallt av tidsaspekten (Trost, 1997).  

 

Populationen har begränsats till dem som ingått i projektets arbetsgrupp 

samt dess styrgrupp. Det hade naturligtvis varit intressant att intervjua 

fler av dem vilka på något sätt varit involverade i projektet. Jag tänker 

bl. a. på dem som sökte de s.k. mikrobidragen, där det hade varit spän-

nande att höra berättelserna från dem som fick, men också dem som 

inte fick sin ansökan beviljad. De främsta anledningarna till att jag valde 

bort denna grupp av potentiella respondenter var tidsfaktorn och de 

ekonomiska förutsättningarna (Trost, 1997). Jag är övertygad om att 

responsen hade varit lika god i denna grupp, som de som nu tillfrågades 

om de var villiga att delta i en intervju. Detta då samtliga, med endast 

något enstaka undantag ställde upp på en intervju efter att jag hade till-

frågat dem (se bilaga 1). Det bortfall som förekom berodde på praktiska 

omständigheter i form av tjänstledighet. 

 

Ambitionen var att de sammantaget nio intervjuer som gjordes skulle ha 

genomförts i maj månad. Men många av respondenterna hade fullt upp 

då vårterminen 2010 skulle slutföras samtidigt som arbetet med plane-

ringen inför den kommande höstterminen var i full gång. Därför kom 

fem intervjuer att göras i maj, medan de resterande fyra kom att förläg-

gas till första halvan av juni månad. Även om intervjuerna spreds ut 

över ett längre tidsintervall än vad som var tänkt, kom vissa veckor bli 

rätt så intensiva. Att så var fallet berodde bl. a. på att jag skulle genom-

föra intervjuer som låg till grund för andra undersökningar. Intervjuerna 

för den här utvärderingen genomfördes vanligtvis i en lokal vid rektors 

kansli eller på respondenternas arbetsrum (Repstad, 1999). De som in-

tervjuades representerade olika funktioner i projektet. Det kunde handla 
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om att de företrädde sin fakultet i projektet eller att de tillhörde styr-

gruppen. Genom att intervjua de som varit med i projektet kunde en 

bild skapas av de förutsättningar som rådde exempelvis för arbetsgrup-

pen.  

 

Den intervjuguide som använts har utarbetats allt eftersom intervjuerna 

fortskridit se (bilaga 2). I den bilagda intervjuguiden förekommer ett 

urval av de frågor som ställts. Även om intervjuguiden kom att var ett 

fullgott stöd så kan intervjuerna snarare beskrivas ha efterliknat vanliga 

samtal än professionella intervjuer där två tydliga roller kan identifieras, 

respondenten och intervjuaren (Holme och Solvang, 1997). Utöver att 

intervjuguiden kommit att växa fram under intervjuerna kom grunden 

till den utarbetas genom den information projektledaren tillhandahöll. 

Sådan information var bl. a. de tidigare omnämnda dokumenten, pro-

jektplan och progressrapporter. Guiden kom att framställas genom att 

olika rubriker sattes upp där frågor inflikades under en någorlunda pas-

sande rubrik (Repstad, 1999). Intervjuerna som spelades in efter god-

kännande av respondenterna kom vanligen i tid att uppta mellan en och 

två timmar (Trost, 1997). Samtliga intervjuer skrevs ut, vilket var ett 

mycket omfattande arbete (Repstad, 1999). Även om det arbetet tog sin 

början efter första intervjun kom samtliga intervjuer inte vara utskrivna 

förrän den 7 juli. Därefter kom jag att läsa igenom intervjuerna. Nästa 

fas innebar att intervjuerna genomgick en redigering där jag i vänster-

marginalen såg till att ange en siffra (1-9) för vilken intervju det var 

samt sidnumret. Denna markering skedde för varje fråga som ställdes 

där jag såg till att fråga och svar hamnade på samma sida (Kvale, 1997). 

Att fråga och svar hängde ihop var viktigt eftersom jag, efter att detta 

moment var klart kom att klippa sönder en utskriven version av de 

sammantaget 292 intervjusidorna (Lantz, 1994).  
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Arbetet fortskred med att jag utgick ifrån de kodningsprinciper som 

Strauss och Corbin redogör för. I mer beskrivande ordalag innebar 

kodningsarbetet att jag under fem dagar kom att lägga ett slags pussel, 

där 72 kategorier bildades (Strauss och Corbin, 1998). Kategorirubri-

kerna nedtecknades på papperslappar och under varje rubrik fanns ett 

antal koncept vilka hade den gemensamma nämnaren att de stämde in 

på rubriken. Exempel på kategorier som bildades var projektets organisa-

tion, projektresultat och framtiden (se bilaga 3) (Starrin, 1997). Efter att ka-

tegoriseringen var klar kom jag att tejpa upp respektive kategorirubrik 

på ett kuvert. I kuvertet nedlades de koncept som tillhörde kategorin 

(Patel och Davidson, 1994). Det fortsatta arbetet innebar att jag sorte-

rade upp de 72 kuverten i huvudkategorier, där jag försökte göra en in-

delning vilken bl. a. innebar att kategorier som före projektet, under projektet 

och efter projektet bildades. En noggrannare sortering gjordes inom re-

spektive huvudkategori där utgångspunkten var att skapa ett händelse-

förlopp i kronologisk ordning. 

 

När detta arbetsmoment var till ända kunde det egentliga analys- och 

resultatarbetet påbörjas. Mer konkret innebar det arbetet att en mer 

strukturerad genomgång skedde av de 72 kuverten (Lantz, 1994). I vissa 

kuvert kunde jag hitta koncept som vid det mer noggranna analysarbe-

tet hörde hemma under en annan kategori varför en överflyttning sked-

de till rätt kuvert (Kvale, 1997). Ibland hände det att jag fick gå in och 

titta i datorn, där den oklippta varianten av intervjun återfanns. Detta 

för att i mer detalj få en insikt om ett koncepts sammanhang (Lantz, 

1994). Analysarbetet fortskred genom att innehållet i varje kuvert lades 

ut på ett bord. Jag försökte sammanfatta innehållet i de olika koncepten 

i aktuell kategori. I flertalet fall innebar dessa sammanfattningar av re-

spondenternas utsagor att de illustrerades med ett eller flera beskrivande 

intervjucitat. Allt för att jag i mindre omfattning skulle behöva göra en 



- Bakgrund - 
 

 9

tolkning av vad respondenten, som medverkat i projektet hade för upp-

fattning om saker och ting (Strauss och Corbin, 1998).  

 

 

Utvärderingens disposition 

 

Efter den inledande bakgrunden och bl. a. en presentation av hur ut-

värderingen genomförts kommer följande kapitel vara en redogörelse 

av undersökningens resultat. Här görs ett försök att systematiskt redovi-

sa och analysera resultaten med hjälp av citat och mer generella sam-

manfattningar. I utvärderingens sista kapitel sker en sammanfattande 

analys och diskussion kring några av de resultat som undersökningen 

har visat på. Dessutom ges en del förslag, bl. a. att ett flexibelt råd bör 

inrättas. 
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Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras och analyseras en del av de resultat vilka har framkommit 

i utvärderingen av projektet Flexibel utbildning.  

 

 

Respondenternas definition av flexibel utbildning  

 

Då begreppet flexibel utbildning har varit ett centralt begrepp i projek-

tet kom respondenterna få beskriva hur de definierade detta begrepp. 

Det fanns respondenter som inte hade någon egentlig definition då de 

menade att det var en av knäckfrågorna i projektet, att komma fram till 

en definition om vad som är flexibel utbildning. Följaktligen verkar det 

som om det förekom en rad olika definitioner bland dem som deltog i 

projektet. Det fanns också respondenter som gjorde en uppdelning och 

gav en definition för distansutbildning och en för flexibel utbildning: 

 

Distansutbildning, det definierar man som utbildning eller undervisning som 

sker, där man som student och lärare inte befinner sig på samma plats och 

man använder en teknik för att överbrygga avståndet.  

 

… flexibel utbildning som, campusutbildning där man använder sådan teknik 

som man använder i distansutbildning, för att göra utbildningen mer flexibel, 

alltså tillgänglig på olika sätt. Man använder distansöverbryggande medium el-

ler tekniker i campusutbildning. Det är flexibel utbildning skulle jag vilja 

säga. 
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Flertalet av de intervjuade återkom till att flexibel utbildning definieras 

utifrån att det är oberoende av tid och rum. En respondent gav i sin de-

finition en fördjupad beskrivning av dessa båda begrepp: 

 

Sedan har du då flexibel utbildning och där använder man sig inte utav sådan 

teknik som kräver att man är i rummet eller i tiden samtidigt. Och då har vi 

här på universitet två olika plattformar där vi bygger upp våra kurskonferen-

ser. Det är FirstClass och It´s learning och där handlar det om asynkron 

kommunikation, vilket innebär att man inte behöver vara där samtidigt. Utan 

man kommunicerar, det lägger sig på en server och studenten kan gå in när hon 

eller han har möjlighet och studera då. Så att främst handlar det om då den 

här möjligheten till asynkron kommunikation och det måste också vara så. 

Det är väl grunden i det här med flexibel utbildning. Sedan så kan det vara så 

att man kan vara flexibel vad gäller studietakten och en sådan flexibilitet har 

vi här. Därför att vi har kurser på helfart, vi har kurser på halvfart. Vi har 

kurser på trekvartsfart eller vad det är för någonting. Så det finns det. 

 

Bland respondenterna förekom det också, när de definierar flexibel ut-

bildning att de inte bara tog hänsyn till läraren och studenten. De me-

nade också att exempelvis den administrativa personalen påverkas och 

att en total flexibilitet är svår att uppnå.  

 

 

Att vara en representant i projektet  

 

För några av dem som ingick i projektets arbetsgrupp eller dess styr-

grupp var det en självklarhet att de skulle delta. Med deras ordinarie 

tjänst följde helt enkelt ett deltagande i projektet. Andra respondenter, 

där det i ordinarie tjänst kanske inte var lika klart att de skulle företräda 

sin enhet, såg det ändå som självklart att de skulle vara med, när de till-
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frågades. Inte minst mot bakgrund av de var intresserade och redan ar-

betade aktivt med frågan, vilket här tydliggörs genom följande citat: 

 

Ja, det uppfattade jag det nog som. Fakulteten, de som då var styrande i fakul-

teten. Det var N. N. (min ändring) som var vice rektor, hette det på den tiden. 

Ja det ansågs nog självklart att jag skulle representera. Jag blev tillfrågad och 

jag tackade ja. Jag har ju varit med i ganska många utredningar.  

 

En annan respondent anser att vederbörande var ganska känd i univer-

sitets organisation för att jobba aktivt med de här frågorna, varför detta 

kan ha varit ett motiv till att han bjöds in till att arbeta i projektet. Den-

na respondent vidareutvecklar här sitt resonemang:  

 

Jag ville vara med i den gruppen också därför att jag var då och är fortfarande 

övertygad om att universitets framtida frågor kommer mycket att handla om 

hur vi distribuerar våra program, våra kurser och på vilket sätt vi gör det. Det 

är jag fortfarande helt övertygad om att det är huvudfrågan för universitetet. 

Och kanske en, eller kanske inte bara kanske, utan det är nog en utav de ab-

solut viktigaste, strategiska frågorna. Det har så att säga, det gjorde att jag vil-

le vara med och försöka påverka i den här frågan. Och min ingång i det hela, 

från början så var jag väldigt klar över, jag menar att det här måste universitet 

centralt på ett eller annat sätt ta till sig menar jag. Och då måste man också 

försöka hitta den organisatoriska form där man kan driva de här frågorna på 

ett mera centralt sätt än vad man har gjort tidigare.  

 

Det framkommer också att en del av dem som avslutade projektet 2009 

inte varit med ifrån början, utan kommit in under projektets gång. 

Andra har svårt att riktigt kunna identifiera sin roll i projektet, då de 

utöver sin medverkan i projektet har haft andra roller vid universitetet.  
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De som var med i projektets arbets-/styrgrupp representerade inte bara 

exempelvis sin fakultet. De hade också ett ansvar för att samordna den 

här frågan på den enhet de företrädde i projektet. Så här berättar en fa-

kultetsrepresentant utifrån frågan vilken funktion vederbörande har 

haft, utöver att representera fakulteten: 

 

Ja, det är väl det som har varit huvudsyftet med min medverkan. Ja till del har 

jag väl sett det som att jag har delgivit all den erfarenhet som jag har sedan -

80-talet. Och att jag är aktiv lärare och har under alla år haft distansutbild-

ningskurser.  

 

Samtidigt finns det enheter som skickat olika medarbetare till projektet, 

även om de har haft en huvudrepresentant. Att olika representanter 

medverkat beror på att de har haft olika specialkunskaper vilka har 

kommit väl till pass i relation till vilken fråga som har diskuterats vid en 

viss tidpunkt i projektet.  

 

 

Olika förutsättningar och en variation i arbetsbelastning 

 

I sammanhanget är det också viktigt att lyfta fram att förutsättningarna 

inte var de samma för projektdeltagarna. Utöver att fakultetsrepresen-

tanterna av projektet var finansierade med 15 procent så fanns det någ-

ra fakulteter som motfinansierade med samma procentsats. Att inte alla 

fakulteter sköt till egna pengar visar enligt respondenterna vilken in-

ställningen var till projektet. I en intervju framgår än mer i detalj hur 

dessa skillnader påverkade arbetet med projektet: 

 

Men, det är ju inte lätt att vara representant och sen får du inga… Som N. 

N. (min ändring) han fick ingen tid, han fick ingenting och ingen uppbackning 

ifrån ledningen, ingenting. Han kunde ju inte göra något. Han hade inte möj-
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lighet. Han hade en massa andra arbetsuppgifter. Men alltså han var ju ändå 

med och har dom här tankarna, men har inte kunnat… Han har inte kunnat 

verkställa dom, om en säger så då eller jobbat vidare med dom i så hög grad 

som han ville.  

 

För den här representanten som beskrevs av en kollega blev det att ve-

derbörande fick lägga det vid sidan om sin ordinarie tjänst, vilket gjorde 

att projektet inte hade så väldigt hög prioritet. Detta syns också i närva-

rofrekvensen där det fanns stora svårigheter med att hitta tider för att 

samtliga i projektet skulle kunna närvara. Vid vissa tillfällen var det bara 

två – tre stycken närvarande av hela projektgruppen. En förklaring är 

att tiden för mötena varit bestämda på förhand och därmed kanske man 

redan varit uppbokad i almanackan. Ytterligare en förklaring är att mö-

tena krockat med schemalagd undervisning. Det kan också ha handlat 

om mötenas innehåll vilket en respondent beskriver:  

 

Tycker väl att det skulle ha varit effektivare på något sätt. Det har känts så, 

som att mötena ofta har varit möten, mest för mötets egen skull, på något sätt. 

Vi har liksom inte kommit någonstans, tycker jag. 

 

Samma respondent säger att mötena i alla fall har fungerat som någon 

slags uppsummering och rapportering av vad man var och vad som 

hände. Att alla inte var närvarande kan också ha berott på att det kanske 

var allt för många möten. Detta då en respondent sa att antalet möten 

per år uppgick till mellan tio och femton stycken. Med en sådan mötes-

frekvens kan en viss trötthet ha infunnit sig. Samtidigt framgår det av 

resultaten att det också kan ha varit ett uttryck för en nonchalant in-

ställning till att medverka i projektet.  

 

Styrgruppen tycks ha haft det enklare att hitta passande tider för att träf-

fas. Den främsta förklaringen här torde vara att styrgruppen i jämförelse 
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med projektgruppen inte har haft så många deltagare att ta hänsyn till 

när de bestämt tid för att träffas. Samtidigt så kanske styrgruppen hade 

allt för få möten. Att så kan ha varit fallet framgår med all tydlighet när 

en respondent tillhörande styrgruppen beskriver det så här på frågan 

om hur ofta de träffades: 

 

Oj, oj, oj. Ja, du minnet är kort ibland. Var det en gång i månaden, knappt 

det tror jag. Sista året så kanske var det en två, tre gånger per termin. Det var 

inte mera och det gjorde ju också att det blir ju inget driv i det. Varför det blev 

så, det kan jag inte riktigt svara på. Men det bidrog jag naturligtvis till också. 

Jag drev heller inte de här frågorna, så jag skyller inte heller på någon annan 

där. Utan, nej det var, det kanske var två, tre gånger per termin. Ja, jag 

kommer inte riktigt ihåg,…  

 

När respondenterna tillfrågas om det har gått att förena det vanliga ar-

betet med ett deltagande i projektet visar det sig att en variation finns. 

En respondent ger följande svar: 

 

Ja, men det gör det ju alltid, eftersom det är så hos oss att vi har ju års-

arbetstid och våra tjänster ser ju olika ut ifrån år till år och då har det 

varit 30 procent av min tjänst, av min tid, av 1 700 årsarbetstimmar 

som går till projektet. 

 

Andra deltagare i projektet presenterar inte samma lösning, utan anser 

att intresset för den här frågan gör att det spelar mindre roll att arbets-

veckan överstiger 40 timmar. Det handlar också om ett eget ansvar, att 

helt enkelt sätta gränser för hur stor del av tiden arbetet får ta. Det finns 

också respondenter som till stora delar arbetar med den här frågan i sin 

ordinarie tjänst. Ett exempel är de som är involverade i det program 

som till 100 procent går på distans. 

 



- Resultat och analys - 
 

 16

För få deltagare eller inte? 

 

När frågan ställdes till respondenterna om det var för många deltagare i 

projektgruppen ges en mycket blandad bild. En del respondenter anser 

att det inte kan vara färre om alla fakulteter, lärarutbildningen och Lär-

stöd ska vara representerade. Några av de fördelar vilka följer av att inte 

vara allt för många i projektgruppen är att det är lättare att få till bra 

möten samt tider som passar. Det finns också de respondenter som an-

ser att antalet medarbetare har varit tillräckligt många, men att för lite 

tid avsatts till projektet. I följande citat beskrivs detta mer ingående: 

 

Den där bron eller bryggan mellan Lärstöd och dom har också varit väldigt 

svag och dom kanske har haft för lite tid. Det är svårt att säga om mer tid 

hade hjälpt. Det är heller inte säkert, det kan jag heller inte säga. Men dom 

har inte haft mycket tid om man säger så på sina tjänster.  

 

Det finns också de respondenter vilka har en uppfattning om att det 

skulle ha varit än fler med i projektet. Argumenten för en större pro-

jektgrupp talar om att projektet därmed kanske hade fått en större 

spridning och på helt andra nivåer än vad som nu blev fallet. Vidare har 

respondenterna uppfattningen om att projektet getts en annan tyngd 

om exempelvis dekaner eller ledande personer på fakulteten ingått i 

projektets arbetsgrupp. Samtidigt får vi heller inte glömma bort de re-

spondenter som ansåg att det kanske var för många med i projektet. I 

sammanhanget kan det konstateras att dessa respondenter ansåg att det 

saknades kompetens i form av projektstyrning och projektledning, vil-

ket mer i detalj beskrivs i detta citat: 

 

Det stod nämligen initialt att det skulle tillsättas en erfaren projektledare. Det 

gjorde man inte. Så det är en brist redan från början, när projektet drog igång. 

Ordningen runt det, det vet jag inte. Det låg utanför min sfär då. 
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Även om en annan respondent delar samma uppfattning menar veder-

börande att det är svårt att säga vilken kompetens som saknades efter-

som projektgruppen inte riktigt hade kontroll på vad som skulle åstad-

kommas. Frågan är också om projektet fullt ut verkligen använde den 

kompetens som fanns i projektgruppen. Dessutom menar en respon-

dent att det alltid finns människor som är mer kompetenta och skulle 

kunna vara med i ett sådant här projekt. Det kan vidare konstateras att 

akademisk kompetens i viss utsträckning verkade saknas. Att så var fal-

let framkommer i följande resonemang:  

 

Det hade inte gjort något om de hade varit disputerade lärare, med den förmå-

gan som man har i akademin att kunna formulera sig. Alla var adjunkter el-

ler är adjunkter, alltså lågstatuspersoner i organisationen kan man ju säga. 

 

En lärdom i sammanhanget är att man kanske skulle ha tittat på hur 

andra lärosäten jobbar med de här frågorna, såväl nationellt som inter-

nationellt och den vägen rekryterat extern kompetens till projektet och 

dess styrgrupp. Detta då en respondent berättar om tidigare projekt där 

externa personer engagerats vilket har varit lyckat.  

 

 

Få funderade på att lämna projektet  

 

Överlag har det funnits ett intresse hos respondenterna för frågan om 

flexibel utbildning och följaktligen var det ingen som under projekttiden 

funderade på att lämna projektet. Dock visar resultaten att vissa undan-

tag finns där en och annan respondent tänkte lämna projektet i slutet av 

projekttiden. Anledningen att så inte blev fallet var att projektet på slu-

tet dog av sig självt innan det vid nyår 2009 tog slut. En annan respon-

dent berättar här om sina funderingar: 
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Det gav inte riktigt det jag hade tänkt, men jag funderade aldrig på att hoppa 

av. Jag visste ju då, sista året att det var slut 2009 då. Jag visste ju det då. Vi 

hade ju ett år på oss och det visste jag. Och då kände jag, det är nog lika gott 

det så att säga. Det kändes inte svårare.  

 

Respondenterna hade också förväntningar på projektet, så som att frå-

gan skulle komma upp på agendan och bidra till att förbättringar sked-

de. Så här beskriver en respondent vilka förväntningarna var, men där 

de inte tycks ha infriats: 

 

Men jag hade hoppats på och jag trodde också att nu kan vi ta några steg 

framåt här. Jag trodde det och jag var så att säga också väldigt nöjd med att 

frågan äntligen hade kommit fram så att det var en grupp som satt och disku-

terade den. Det kändes tillfredställande, det gjorde det. Så jag hade nog, jag 

hade lite förväntningar. Det måste jag säga. Men problemet, alltså vi fick ju 

inga resurser, alltså i början. Och mandaten kan man också fråga om. Vad 

var det för mandat som den här gruppen egentligen hade? Det var också väl-

digt… Och jag tror inte den var synlig i huset. Den var osynlig för de allra fles-

ta.  

 

Det fanns också respondenter som inte hade några förväntningar på 

projektet, då man helt enkelt inte trodde på de bakomliggande orsaker-

na till att projektet startade. I mer beskrivande ordalag lyfter dessa re-

spondenter fram en bristande struktur liksom att inga klara mål fanns 

för projektet.  

 

 

Blandad återkoppling ifrån överordnad 

 

I intervjuerna framkommer en blandad bild när det gäller den återkopp-

ling deltagarna i projektet har fått ifrån sin omgivning. Det finns re-
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spondenter som menar att de har känt sig svaga och dåligt respekterade 

samtidigt som de har haft stöd av vissa personer vilket har varit en 

nödvändighet för ett fortsatt deltagande i projektet. Några respondenter 

berättar om en hundraprocentig uppbackning från överordnad vilket 

här exemplifieras: 

 

Vi har ju en chef… Och där har jag, den tidigare chefen hade jag hundrapro-

centigt stöd när det gäller de här frågorna. Men sen har jag så att säga inte 

diskuterat det så mycket med chefen, utan jag har mera skött det själv om jag 

säger så. Nuvarande chefen har jag också väldigt gott förtroende till och så. Det 

är inget fel så. 

  

En annan respondent berättar att omorganiseringen av universitetet till 

fakulteter under projektet hade en betydelse för vilken återkopplingen 

blev från överordnad. Före omorganiseringen var det en stöttning till 

100 procent från överordnad, men efter organisationsförändringen kom 

det att bli en sämre uppbackning.  

 

 

Projektorganisationen 

 

En klar majoritet av respondenterna tycker inte att projektorganisatio-

nen har fungerat tillfredställande. Synpunkter som att det har varit för 

mycket prat och för lite verkstad eller att dess organisation tenderade att 

bli sämre allt eftersom utgör en del av kritiken. Så här berättar en re-

spondent: 

 

Bland annat det jag sa att engagemanget ifrån rektorshåll försvann ju eller 

minskade kraftigt i och med att det blev ny rektor och ny prorektor, så mins-

kade intresset och engagemanget ifrån det hållet. 
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Andra respondenter anser att projektledaren har haft en svår roll, där 

ett bättre stöd kanske hade varit önskvärt. Det finns också respondenter 

vilka anser att projektledaren har klarat av sin uppgift på ett bra sätt då 

vederbörande har varit kompetent, kunnig och drivande i projektet. 

 

Vidare menar kritikerna av projektet att det har varit en otydlighet över-

lag, inte minst när det gäller målen och projektorganisationen. Samtidigt 

finns det respondenter som i stort sett har en motsatt uppfattning vilket 

framkommer i detta citat: 

 

Ja, vad ska man kunna säga. Jag tycker att organisationen har fungerat bra. 

Vi har haft våra träffar och diskuterat problem. Det som jag sett som en pro-

blematik, det har väl varit det att få med sig medarbetarna ute på avdelning-

arna. Det har varit ett visst glapp. Den gruppen som har varit i projekt- och 

styrgruppen som har varit lite frälsta på de här bitarna kan man väl säga. 

Men sen få över det till handling ute på fakulteterna, där har det varit vissa 

barriärer. Så på det sättet kan man säga att gruppen upplever jag har fungerat 

bra, men det har inte fungerat lika bra mellan gruppen och verksamheten. Där 

kan vi se ett glapp. 

 

Några personer som har varit viktigare än andra tycks inte framträda 

överlag, utan nyckelpersoner i projektet har varit de som ingått projek-

tets arbetsgrupp och dess styrgrupp.  

 

Flertalet av respondenterna är överens om att det i grupperingar bildas 

informella grupper. Projektgruppen för Flexibel utbildning utgör inget 

undantag ifrån det nyss nämnda. En respondent berättar att det blev lite 

av två läger i projektgruppen, där en grupp förespråkade att tekniken 

skulle utvecklas. Den andra gruppen såg ett intresse i att ta reda på hur 

medarbetare ute i organisationen jobbade med de här frågorna samt vad 

de efterfrågade och vilket stöd de behövde ha i lärarrollen.  
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Ingen styrgrupp sista året 

 

Styrgruppens huvuduppgift var att se till att rätt inriktning hölls för att 

uppnå projektets målsättning. Därför handlade det om att hela tiden 

stämma av, vilket skedde genom att rapporter kontinuerligt inkom om 

hur arbetsgruppen fungerade. Styrgruppen behövde aldrig under pro-

jekttiden gå in och styra upp arbetet, men däremot se till att hålla farten 

så att man i projektet kunde komma vidare. Samtidigt handlade det om 

att skynda långsamt då vissa saker tog längre tid att implementera i 

verksamheten än vad som det kanske var tänkt ifrån början.  

 

En av de respondenter som tillhörde styrgruppen beskriver att arbets-

klimatet var öppet och någon direkt hierarki tycks inte ha existerat. Så 

här berättar en respondent om hur styrgruppen stöttade projektets ar-

betsgrupp: 

 

Så stöttningen då, det var ju då att stötta med resurser. Men något annat stöd 

förekom inte ifrån styrgruppen. Det var inte så att vi var ute och pushade på så 

att säga, utan de uppdrag som gick ut då, som fick pengar, de löste det här. Så 

där skulle man nog kunna tänka sig att det skulle ha funnits ett bättre enga-

gemang, det skulle jag tro. 

 

Även om styrgruppen är självkritiska och anser att de på ett bättre sätt 

skulle ha stöttat projektgruppen, så tycks inga negativa effekter framträ-

da när styrgruppen togs bort under sista året. Att styrgruppen togs bort 

berodde på att man var medveten om att projektet skulle ta slut 2009. 

Därutöver sågs styrgruppen som överflödig då projektet rullade på av 

egen kraft. En annan anledning till att styrgruppen upphörde var att 

projektet överfördes till Biblioteksnämnden.  
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Projektets flytt till Biblioteksnämnden – både bra och dålig 

 

Sammanfattningsvis ges en blandad bild när det gäller om det var bra 

eller dåligt att projektet flyttades till Biblioteksnämnden från att tidigare 

har legat under universitetsledningen. Det positiva med flytten var att 

det är en bredare representation i Biblioteksnämnden. Dels att alla fa-

kulteter och administrationen är representerade, men även externa re-

presentanter finns i nämnden. Detta öppnar upp för en större spridning 

av frågan och fler synpunkter kan inhämtas. En annan stor fördel av 

vikt är att de som ingår i arbetsgruppen eller styrgruppen oftast har ett 

genuint intresse för frågan och kanske inte alltid ställer de mest besvär-

liga frågorna därför att man inte riktigt vill se det negativa. Vidare hand-

lar det om att det som avhandlas i nämnden kommer också lednings-

gruppen till del. Detta då några av representanterna i Biblioteksnämn-

den även sitter i ledningsgruppen. Därutöver är det också en ekonomisk 

fråga, vilken en respondent beskriver närmare: 

 

Sen är det ju ändå så att den summa pengar som vi får till universitet det är ju 

där vi ska, ja på bästa sätt använda dem i verksamheten. Och sen har vi sam-

tidigt, med all rätt studenternas krav på hur många timmar per poäng som 

man ska ha undervisning. Och för varje arbetsgrupp, om man ska vara riktigt 

elak som vi tillsätter och administration, så minskas den potten, för det är ju 

inga mer pengar det är frågan om. Och därför så få parallella organisationer 

som möjligt eller helst inga alls.  

 

Nu var, som bekant inte alla positivt inställda till att projektet flyttades 

till Biblioteksnämnden. Kritik som framkommit är bl. a. att Biblioteks-

nämnden sysslar inte med utbildningsfrågor, utan har redan många 

andra viktiga frågor att arbeta med. Frågan försvinner helt enkelt lite 

grann i mängden. Därtill har flertalet i Biblioteksnämnden kanske inte 

den insikten som krävs i förhållande till frågans dignitet. Vidare handlar 
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kritiken om att projektet tappade fart helt och hållet när det flyttades 

över samt att det tappade innehåll och möjligheten att påverka för-

svann.  

 

 

Projektets mål – vilka var det nu igen? 

 

I respondenternas försök att beskriva projektets mål ges en stor varia-

tion. Det finns respondenter som har lite svårt att berätta om vilka pro-

jektets mål var, men beskriver övergipande att målen var att öka graden 

av flexibilitet i universitets utbildningar. Utifrån ett sådant mål ställer sig 

respondenter frågande till om de verkligen har lyckats uppnå det, då 

utvecklingen kanske hade inneburit att en ökning av de flexibla under-

visningsformerna skett utan att projektet genomförts. Andra respon-

denter lyfter fram att målen var lite diffusa. Det var inte några riktigt 

klara, precisa och uttalade målsättningar för projektet vilket var en brist. 

Respondenterna ifrågasätter vad de skulle göra, vilket uppdrag hade de 

förutom att stödja de idéer som kom fram i förstudien under år 2006. I 

detta resonemang finns det ett antal respondenter som instämmer. En 

respondent anser att ett mål ska vara mätbart och är samtidigt självkri-

tisk: 

 

Men det är ju en brist att jag som ändå har varit rätt aktiv inte vet sådär var 

målen har varit. Okej, jag vet inte om jag ska kalla det för mål, men en del av 

verksamheten har varit att få igång, aktivera lärare på fakulteterna i form av 

det fakultetsnära stödet, men vad jag ser, så har det inte fungerat så som tänkt 

och då är ju målet inte nått. 

 

Samma respondent berättar här vidare om sina funderingar kring pro-

jektets målsättning: 

 



- Resultat och analys - 
 

 24

… så fanns det särintressen kan jag tycka ibland då bland projektmedlem-

marna om hur målen skulle se ut. Då är det inget projekt vi pratar om. Ett 

projekt ska vara bestämt ifrån början. Det här ska vi göra. Någon bestämmer 

vad målen är. Sen tillsätts projektorganisationen med projektstyrning, projekt-

deltagare som genomför projektet. Det ska inte sittas här nere och fundera på 

om det var rätt mål eller inte eller dividera om sådana småsaker. Det är inga 

småsaker, men det är svårt att komma någon vart om man inte är överens om 

vilka mål man har.  

 

Även om det finns respondenter vars uppfattning är att målen var allt 

för oklara och om de har uppnåtts finns det också de som beskriver att 

projektets mål var att öka andelen som arbetar i verksamheten med 

flexibel utbildning. För att kunna uppnå den målsättningen handlar det 

om att stimulera de olika ämnena och därmed hitta goda exempel så att 

man kan lära av varandra. Vidare finns det respondenter som anser att 

projektets mål har uppnåtts, då det handlat om att få igång en diskus-

sion om hur en organisation för flexibel utbildning ska kunna se ut. I 

diskussionen om projektets mål förekommer det också respondenter 

vilka beskriver att målen för projektet under åren det pågick (2006 – 

2009) var olika från år till år: 

 

Ja det var målet att göra en förstudie och ta fram ett underlag för vidare beslut 

som ska fattas och så. Och då gjorde vi det och sen så var målet att se till att 

dom här besluten effektiviserades utifrån organisationen. Och det var det som 

jag sa, det gjorde ju inte vi. Vi satt ju bara och pratade ett helt år. Jag hade 

inte fattat heller hur man skulle komma vidare med det här. Och sedan under 

2008 så var det, då fick vi ju pengar till det här fakultetsstödet och till mikro-

bidrag. Och det var liksom det som var målet. Och det var ju också då tror jag 

att öka dom flexibla formerna och så, ja. Och sen så nu, är det bara att öka 

graden av flexibla former, var ju det sista. Så lite modifierat, på samma tema. 
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Respondenten ställer sig själv frågande till hur man mäter målsättningen 

för 2009, att öka dom flexibla formerna. Vidare lyfter respondenten 

fram problematiken med att det inte har funnits något riktigt konkret 

mål för projektet att jobba emot. 

 

 

Projektets resultat – att placera frågan högre upp på dagordning-

en 

 

När respondenterna gavs möjlighet att beskriva projektets resultat kom 

flertalet in på att frågan om flexibel utbildning lyfts upp på dagordning-

en. Att medarbetarna ute i organisationen ha börjat prata om flexibel 

utbildning och intressera sig för vilka stora möjligheter det finns med 

exempelvis plattformarna It´s learning och Firstclass. Vidare ser man att 

de fyra filmerna är ett resultat, kanske inte det viktigaste, men de kan 

fungera som inspiration för de som börjar fundera i de här banorna. En 

del respondenter anser att det viktigaste resultatet är insikten om att 

flexibel utbildning är någonting som berör samtliga, så som enskilda 

ämnen, avdelningar, fakulteter, ledningen och det måste därför jobbas 

med den här frågan på samtliga nivåer.  

 

I en utav intervjuerna väcker respondenten en intressant tanke om vad 

som hänt om projektet inte hade funnits. Kanske det hade hänt en mas-

sa saker ändå eller så kanske det inte hänt speciellt mycket. Det är natur-

ligtvis svårt att veta vad som hänt om projektet inte genomförts. Hur 

som helst kan det sägas att konkreta resultat ifrån projektet är att semi-

narier anordnats ute på fakulteterna och konferenser genomförts där 

representanter från Högskoleverket medverkat samt att lärare deltagit i 

utbildningar. Vidare handlar det om de så kallade mikrobidragen som 

en respondent här berättar mer om: 
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Det som jag sa först och som jag tycker har varit lyckat, det var ju utdelningen 

av pengar, även om det blev lite skralt då. Vi skulle ha haft mer pengar. Där-

för att så som jag ser det, det genererar kreativitet. De här pengarna har gene-

rerat tid för lärarna och därmed kreativitet. Men nu blev det lite smalt och då 

blev kreativiteten inte så hög och den… De här olika projekten som generera-

de, man kan kalla dom för subprojekt eller dom var ju helt självstyrande. Det 

här projektet var ju att samla in förslagen och utvärdera och tala om vem som 

skulle göra vad. Det var faktiskt en väldigt bra fas i projektet som jag sa, med 

de här pengarna. Men att få in de här, alla förslagen tyckte jag var jätte intres-

sant och läsa det, för då såg man ju tydligt vilka behov dom såg i sina verk-

samheter.  

 

Det finns också respondenter som anser att projektets resultat är ganska 

magert, då de har svårt att se någon skillnad till följd av att projektet 

genomförts. En förklaring till att någon effekt inte syns kan vara che-

fernas inställning samt att det tar tid att förändra saker och ting. Vidare 

handlar det om att få en kontinuitet i verksamheten. Först då kan ett 

sådant här projekt ge ett fulländat resultat.  

 

Som redan nämnts ser respondenterna de projekt som genomförts med 

hjälp av mikrobidragen, de så kallade goda exemplen som ett resultat i 

projektet. Men här tycks det inte stämma överens med vad som sagts 

ifrån början, vilket en respondent berättar om: 

 

Från början så sas det att det skulle satsas på relativt få, stora projekt. Och 

på några av fakulteterna blev det snarare tvärtom. Det blev vanlig kursutveck-

ling och det vart ju inte meningen. Och det tyckte jag kändes ganska motsägel-

sefullt när man går ut med någon form av direktiv och sedan så gör man inte 

så. För det var klart sagt att det inte skulle gå till vanlig kursutveckling… 

För då blir det ju det att man sprider ut det som vilken budgetpost som helst.  
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Samma respondent menar också att det funnits svårigheter att få till nå-

gon gemensam redovisning av de projekt som fått del av mikrobidra-

gen. Visserligen kom en viss redovisning ske i samband med ett perso-

nalmöte hösten 2009. Därutöver har skriftliga redovisningar lämnats in. 

Respondenten berättar vidare att tanken var att det skulle bli något 

gemensamt vilket hela universitet skulle ha glädje av, men det tror re-

spondenten att det inte har blivit någonting av. Utöver personalmötet 

har ett antal seminarier anordnats, men dit kom de som redan var in-

tresserade av frågan. Följaktligen kom spridningseffekten inte bli den 

som man hade hoppats på när projektet en gång startade.  

 

 

Mikrobidragen – en uppmuntran 

 

När det gäller de så kallade mikrobidragen anser respondenterna att de 

har haft betydelse för dem som fick del av dem. Så här berättar en re-

spondent: 

 

Dom är som små frön och så sår man dem lite överallt. Och så börjar de prata 

och sen så kan de prata om den där konstiga N. N. (min ändring) som har så 

konstiga idéer. Vad handlar det egentligen om? Man får ju ha den här typen 

av rörelse. Då har man uppnått sitt mål. Det är det som är tanken. På det vi-

set tycker jag att de har gjort det. Det märkte man också att det var ganska 

mycket folk den 15 april, trots att folk är väldigt upptagna, så var det ändå 

mycket människor som kom. 

 

Resultaten talar också om att mikrobidragen kan ha fungerat som en 

slags uppmuntran, om att fortsätta arbetet med att vidareutveckla di-

stansutbildning. Samtidigt kanske det skulle ha varit mer pengar avsatta 

för att delas ut som mikrobidrag. Det kan också konstateras att kritik 

finns, att de som sökte vanligen fick en betydligt mindre summa än vad 
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de hade begärt. Det fanns till och med de som tackade nej på grund av 

att det belopp som beviljades var allt för lågt, för att kunna åstadkomma 

någonting bra. Utifrån det nyss nämnda anser vissa respondenter att 

detta var en klar indikation, att man kanske skulle ha arbetet på ett an-

nat sätt, så att pengarna hade kommit till än bättre nytta än vad de nu 

gjorde.  

 

I den här diskussionen om mikrobidragen framkommer också att re-

spondenterna saknar en sammanställning om vad som gjordes i mikro-

projekten. I mer beskrivande ordalag berättar en respondent så här: 

 

Sen så kanske man har saknat en ordentlig redovisning av vad det blev. Vad 

gjorde man med pengarna? Att det skulle vara något redovisningskrav på nå-

got sätt. Det har vi inte sett. Så det borde ligga på nätet samlat eller haft en 

stor konferens där alla hade redovisat. Men det ville man inte ha. Så jag vet ju 

inte. Det vet jag ju inte. Hur det har gått eller hur det gick eller vad det blev.  

 

En annan respondent är inne på att man skulle komma tillbaka om någ-

ra år och se vad det har blivit av det hela. Så här berättar vederbörande: 

 

För att de här personerna som har sökt dom här mikrobidragen och har haft 

mycket goda idéer, ja i vilken utsträckning har dom fått med sina medarbetare 

eller är det dom frälsta redan som redan, förmodligen om man ska vara riktigt 

elak, hade dom gjort det här kanske i alla fall. Dom kanske hade gjort detta 

ändå. Vi vet ju inte, om vi inte hade haft projektet, så har ju sannolikt väldigt 

mycket hänt i alla fall, därför att det hade ju inte stått still, utan man hade ju 

givetvis jobbat med dom här frågorna ändå. Men tack vare projektet, så kan-

ske man fick den här lilla extra gnistan. Sen, tyngden av den gnistan, det är ju 

olika skulle jag tro. 
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Fördelning av mikrobidrag 

 

På frågan om hur mikrobidragen ska fördelas ges en tudelad bild. Fler-

talet av respondenterna väger för och nackdelar med att pytsa ut mindre 

summor jämfört med att några enstaka får mycket pengar. Det finns 

respondenter som anser att eftersom det kallas för mikrobidrag så följer 

det en princip om att en satsning ska ske på många, vilket också gör att 

fler engagerar sig. Detta resulterar i en ökad medvetenhet och kun-

skapsnivån höjs. Men för att få ett verkligt stort genomslag handlar det 

om att satsa på några få, vilka då kan fungera som förebild och leda 

dom andra i organisationen. Några av projektdeltagarna beskiver här 

sina funderingar hur mikrobidragen ska fördelas: 

 

Där står väl egentligen två principer emot varandra. Visst satsar man mycket 

på ett ställe så kan det glänsa rejält, medan däremot lägger man lite på alla så 

kanske det händer något lite överallt. Och vilket som är bäst, jag vet inte. På 

sitt sätt så, ja, det är svårt att svara på. Här blev det att det las ut lite på 

många. Det fanns ju en baktanke att alla hör om det lite grann, så kanske 

dom blir intresserade och kan söka mera medel. 

 

Ja, jag tycker att det var bra att de fick söka. Jag tycker det är bra att få 

konkurrera. Det tycker jag är bra. Då spetsar man till det och man tvingar sig 

att formulera sig. Det är en väldigt svår fråga det där. Ibland så kan man se 

att för att det ska bli någonting, då måste man ha en påse pengar. Smetar man 

ut det på för många så, det blir ingenting. Hellre ett fåtal som verkligen kan ge 

ett resultat, än att smeta ut det. Det blir en krusning på ytan. Så där är jag 

nog av den åsikten att hellre få och bättre, än flera och sämre.  

 

Styrgruppen, som fattade beslut om vilka som skulle tilldelas mikrobi-

drag är självkritiska och menar att ett försök gjordes med att tända allt 

för många gnistor där flertalet av dem slocknade relativt snabbt när 
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pengarna tog slut. Enligt styrgruppen kanske det hade varit bättre att 

fokusera på några få istället för flera.  

 

 

Andra incitament än mikrobidrag 

 

När frågan ställs om det finns andra incitament än mikrobidragen som 

skulle främja betydelsen av flexibel utbildning nämner respondenterna 

bl. a. pedagogiskt stipendium där temat för år 2010 är flexibelt lärande. 

Men pengar tycks vara av största betydelse, vilket en respondent berät-

tar vidare om här: 

 

Ja, pengar är alltid en bra klapp på axeln för att kunna göra någonting. För 

att pengar ger tid. Tid krävs det för att göra någon typ av förändring. Men de 

flesta som gör någonting och gör en förändring tycker ju om att få berätta om 

det. Så att möjligheten till att få berätta för andra ämnen, fakulteter, vad man 

har gjort, det är också positivt. Det är också ett sätt att sprida bra idéer eller 

sprida idéer överhuvudtaget. Det är inte säkert att de är bra för alla, men en 

del i varje fall. 

 

Utöver att ekonomiska medel tycks vara grunden finns det responden-

ter som anser att utbildningar kan vara ett incitament för att främja flex-

ibel utbildning. Det handlar helt enkelt om att genom utbildning stödja 

lärare och forskare till att aktivt delta i tankearbetet kring de här frågor-

na. Alltså att de vilka verkligen vill satsa på de här frågorna ska få rejäla 

resurser till sitt förfogande och möjligheter att utveckla sin kompetens 

genom att exempelvis delta i konferenser där frågor rörande flexibel 

utbildning avhandlas.  
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Några exempel på de ”goda exemplen” 

 

I studerade dokument framgår att 44 projekt sökte medel för en summa 

av sammanlagt 4,3 miljoner kronor. Av dessa 44 projekt kom 20 projekt 

att beviljas medel där 700 000 kronor kom att fördelas. Några exempel 

på ämnen som kom att beviljas medel för att skapa ”goda exempel” var 

fysik, historia, språk (spanska) och avdelningen för juridik (Johansson, 

2010).  

 

Ett exempel på ”goda exempel” vilket respondenterna kommer in på är 

de fyra filmer som gjorts inom ramen för projektet. I en av dessa filmer 

beskrivs bl. a. hur den ettåriga specialistsjuksköterskeutbildningen är 

upplagd för dem som läser på distans. En annan film handlar om krea-

tiv mattematik som är ett kompetensutvecklingsprojekt, vilket framför-

allt vänder sig till lärare som arbetar med mattematikämnet i skolan.  

 

Respondenterna anser att det är med hjälp av dessa filmer som de goda 

exemplen mellan fakulteterna har kunnat spridas. Därutöver har en 

spridning av de goda exemplen skett genom de seminarier och utbild-

ningar som skett. Utöver filmerna lyfter en respondent här fram några 

andra ”goda exempel”:  

 

Om man pratar om vår fakultet nu, så är det ju de här nu som hanterar labo-

rationer på olika sätt. Och jag vet ju att det är en del som är intresserade av 

vad kemiteknik har gjort till exempel då och även i viss mån energi. Men fysik 

och mattematik är ju de som bedriver mest undervisning på det sättet. Det 

finns lösningsmetoder för det här med laborationer även på distans då. 

 

Det finns också respondenter som berättar om att beviljade medel för 

att skapa ”goda exempel” istället kom att användes till vanlig kursut-

veckling. Så här berättar respondenten:  
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Hos oss så var det avdelningarna för språk som fick lite pengar för utveckling. 

Och dom har då utvecklat kurser, men jag vet inte om den kursutvecklingen 

har spridit någonting över hela fakulteten, utan det var mer vanlig kursutveck-

ling, faktiskt. 

 

En annan respondent anser att de goda exemplen har haft betydelse. 

Inte minst när de har genomfört någon utbildningsdag och bl. a. visat 

på goda exempel. Dessutom finns det en fakultet som har haft ett semi-

narium om laborationer på distans vilket också skulle visa på goda ex-

empel. I sammanhanget bör det också noteras att det är många som har 

pratat om de här frågorna och därmed har en diskussion kommit igång.  

 

 

Hur har man arbetat med projektet ute i verksamheten? 

 

Fakultetsrepresentanterna har överlag försökt att nå ut med projektet 

genom att ta kontakt med kollegor. En respondent har varit med på 

prefektmöten och där berättat om vad som händer. Andra representan-

ter har jobbat så här:  

 

Ja, jag har alltså passat på när andra har samlat folk, så har jag bett att få 

tid. Sen har jag ju gått runt på ämnena och hört mig för. Då är det prefekter-

na, avdelningschefer som det hette ett tag. Det är dom jag har kontaktat och 

sen har jag bett att få en tid när dom har haft sina avdelnings- och ämnesmö-

ten. Så att jag har haft, ska vi kalla det för uppsökande verksamhet och för-

sökt på det sättet sprida lite, ja hur man kan göra och framförallt även få till-

baka. Hur skulle ni vilja förbättra, förändra, ha hjälp med?  

 

Vid en annan fakultet har representanten arbetat på ett liknande sett 

som här beskrivits. Därutöver har det förekommit att man blivit om-

bedd att komma samt att seminarier har anordnats och att fakultetsre-
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presentanten funnits till för lärare som önskat diskutera de pedagogiska 

frågorna när det gäller flexibel utbildning.  

 

Även om respondenterna aktivt arbetet med projektet vid sin fakultet är 

flertalet eniga om att projektet inte spreds ut i organisationen i den om-

fattning som hade varit önskvärt. Det märktes inte så mycket ute på fa-

kulteterna som det fanns en förväntan om att det skulle göra. En re-

spondent tänker så här om spridningseffekten: 

 

Det ser jag som en brist med projektet att det inte har nått ut i organisationen 

på ett naturligt sätt. Det kanske det inte ska, när det är projekt, men när frå-

gan är så komplex och berör så mycket,… 

 

En förklaring till att projektet inte nått ut i organisationen som det 

fanns en tanke om kan vara att det var ett internt projekt vilket inte 

hade en ambition att synas externt. Vidare finns det respondenter som 

anser att det var allt för få involverade och det var mer eller mindre en-

tusiasterna som representerade respektive fakultet och var närvarande 

vid projektgruppens möten. Samtidigt har en viss uppmärksamhet skett 

utanför universitets väggar. En respondent menar att några av dem vil-

ka tilldelades mikrobidrag har påverkat de orter där kurser genomförts. 

Därutöver framkommer det att projektet uppmärksammats genom att 

det skrivits diverse artiklar på inslaget.  

 

 

En viss kompetenshöjning har skett och nya erfarenheter 

 

Enligt några respondenter har en viss kompetenshöjning skett, både 

hos dom vilka arbetar ute i verksamheten och hos prefekterna. Detta 

gäller framförallt de som har varit aktiva i projektet. En anledning till att 

det inte har skett en generell kompetenshöjning är, enligt de intervjuade, 
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att projektet inte nått ut i tillräckligt stor omfattning. Det är också svårt 

att definiera att en kompetenshöjning har med själva projektet att göra, 

då det i mer eller mindre grad sker en kontinuerlig kompetenshöjning. I 

sammanhanget bör det också beaktas att det finns respondenter vilka 

har en uppfattning om att projektet inte har bidragit till någon kompe-

tenshöjning. 

 

Utöver att några respondenter anser att en viss kompetenshöjning skett 

genom projektet finns det också deltagare i projektets arbetsgrupp och 

dess styrgrupp som berättar om att de fått nya erfarenheter. En pro-

jektmedlem berättar följande: 

 

Ja, det är väl relationer i så fall, relationsskapande. Alltså dom kontakter som 

jag har fått i projektet. Sen en massa erfarenhet är väl att man faktiskt får 

tänka sig för. Kanske vara mer med ifrån början och säga vad man tycker tyd-

ligare. 

 

En respondent som varit medlem i projektets styrgrupp menar att en 

viktig erfarenhet är att sådana här projekt förankras ordentligt i organi-

sationen. Att det finns en dialog mellan dem som utför den faktiska 

verksamheten och ledningen.  

 

Det finns också respondenter som tar med sig erfarenheter ifrån projek-

tet av ett mera negativt slag, där man anser att projektet skulle lagts ner 

när det inte var kreativt att fortsätta längre. Ett utryck för den bristande 

kreativiteten kan ha varit att det finns respondenter vilka inte tar med 

sig några erfarenheter alls ifrån projektet eller att de har svårt att lyfta 

fram några specifika erfarenheter ifrån just det här projektet. 
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Ledningens intresse var svagt för projektet 

 

Av dem vilka ingått i projektets arbetsgrupp kom flertalet framföra att 

ledningens intresse för frågan om flexibel utbildning har varit mycket 

begränsat, såväl på fakultetsnivå som på ledningsnivå. Ointresset visar 

sig också genom att ingen pratar om dom här frågorna, utan mer ställer 

sig undrande till vad flexibel utbildning är för något. Det som diskuteras 

är ekonomi och forskningsfrågor och i viss grad kvalitetsfrågorna. De 

som finner det intressant, det är den personal som kontinuerligt arbetar 

med frågan ute i verksamheten. Samtidigt framkommer att en variation 

finns i interesse mellan fakultetsledningarna.  

 

En förklaring till att intresset är lågt ifrån ledningens sida kan vara att de 

ändamålsenliga lokalerna ska komma till användning. Ett sådant reso-

nemang kommer den här respondenten in på: 

 

Om man tittar på chefsnivå så tycker jag fortfarande att folk kan sitta och 

värna om campus eller värna om folk. Om du liksom får 30 procent ökat 

söktryck på distanskurser, så ska man svara upp mot det genom att öka 

marknadsföringen, trots att vi bara marknadsför campus. Det är jättefascine-

rande. Vi gör ingen marknadsföring av distanskurser, ändå så har vi 30 pro-

cent mer sökande på lärarutbildningen, söker det, därför att det är det som folk 

vill ha. Och då ska vi svara med, nej vi ska ge dem något annat. Vi tycker det 

är bra som vi alltid har gjort. Helt absurt.  

 

Trots att respondenterna anser att ledningens intresse för frågan är väl-

digt begränsad och att den borde ha en mycket högre prioritet, verkar 

det som att frågan fortlever även efter att projektet tog slut. Men re-

spondenterna saknar att det inte är någon som aktivt driver på frågan i 

ledningsgruppen. En annan respondent lyfter fram ett exempel för att 
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visa på hur skillnaderna är i intresset för den här frågan. Ett intresse 

som verkar skilja sig åt mellan olika lärosätens ledningsgrupper:  

 

Jag har aldrig träffat några höga chefer på några sådana distansutbildnings-

konferenser någonstans, vare sig i Sverige eller utomlands, härifrån detta lä-

rosätet. Från en del andra, t ex i Kalmar… … som var den gamla distansut-

bildningskonferensen som ordandes med Högskoleverket och med utländska fö-

reläsare och allting. Alltså det var en svensk konferens men ändå med ett in-

ternationellt inspel. Så den första jag fikade med var prorektorn ifrån Lund. 

Då fanns det en rektor i Lund och två prorektorer och det finns 40 – 50 000 

studenter. Här i Karlstad hade vi en rektor och fyra dekaner och fyra vicerek-

torer och två prorektorer. … och ingen var där. Då sa den prorektorn, en av 

tre prorektorer eller rektorer i Lund att det är viktigt att vara här och se vad 

lärarna gör och följa utvecklingen och höra vad trenderna är. Ingen här tycker 

att det är viktigt. Jag har aldrig träffat någon. Jag vet inte varför man gör de 

prioriteringarna. 

 

 

Avsaknad av mandat 

 

Överlag verkar det som att projektets arbetsgrupp är överens om att de 

saknade mandat. Projektet fick enligt projektmedlemmarna ingen riktig 

spelplan att vara på, där en förklaring skulle kunna vara att ledningen 

inte fullt ut insåg att frågan var så pass viktig som den faktiskt var. Att 

mandat saknades framkommer med all tydlighet då projektets arbets-

grupp inte fick fatta beslut om vilka som skulle beviljas mikrobidrag. 

Arbetsgruppen fick komma med förslag, men det var styrgruppen som 

fattade det slutliga beslutet.  
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En annan respondent anser att när styrgruppen upphörde inför det sista 

året, där bl. a. prorektorn satt med i, så dog projektet lite grann, vilket 

framgår av följande utsaga: 

 

Ja han sitter ju på en position så högt upp, så han kan ju påverka saker och 

ting va. Och finns det ingen med på den nivån med, så blir det ju alltid det 

här, vad resulterar det i så att säga. Men det är så med många projekt. Även 

många arbetsuppgifter man får, alltså man sitter och ska göra någonting, men 

man har egentligen ingen makt att påverka att det faktiskt blir någonting. 

Den här projektgruppen hade inga maktbefogenheter överhuvudtaget. Och det 

betyder ju, att om inte respektive prefekt eller dekan eller någon har ett eget in-

tresse, så blir det inget resultat egentligen. Men N. N. (min ändring) hade ju, 

men han sitter ju på en viss makt. 

 

En tänkbar förklaring till respondenternas uppfattning kan vara att de 

inte fullt ut har klart för sig prorektors roll i det här sammanhanget. 

Prorektorn satt som ordförande, men skulle inte operativt fullfölja vissa 

arbetssysslor, utan istället ses vara ledningens förlängda arm när det 

gäller hur universitet ska jobba med de här frågorna.  

 

 

Det som har varit bra och dåligt med projektet 

 

När respondenterna ges möjlighet att berätta om vad som har varit bra 

med projektet har en del respondenter vissa svårigheter med att lyfta 

fram något konkret. Men en uppfattning som framkommer är att ansat-

sen var bra med att försöka lyfta upp de här frågorna högre upp på 

agendan. Vidare handlar det om att de som är intresserade av frågan 

gavs möjlighet att träffas och få till en viss spridning av idéer. I insam-

lade data förekommer det också utsagor vilka beskriver att en och 

samma sak var både bra och dålig: 
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… det var bra att det skapades en grupp som fanns när det fanns tentakler i 

systemet här. Det var en god tanke och det trodde jag väldigt mycket på. Det 

visade sig att det inte var tillräckligt eller att det inte resulterade i så mycket 

som jag hade tänkt mig. 

 

Respondenterna har betydligt lättare att lyfta fram det som var mindre 

bra. En del respondenter återkommer till att mandat saknades. Det 

hade varit helt annorlunda om projektgruppen hade fått ett tydligt upp-

drag så som att exempelvis utarbeta ett förslag om hur Karlstads uni-

versitet ska organisera verksamheten för att vidareutveckla flexibel ut-

bildning. Till följd av att mandatet uteblev saknades också det stora in-

tresset hos vissa projektdeltagare, då arbetet i projektet inte hade så väl-

digt stor betydelse. 

 

En annan respondent rankar det här projektet långt ner jämfört med 

andra och tycker att de ekonomiska resurserna kanske kunde ha använts 

på ett bättre sätt. Denna respondent hade en negativ inställning till pro-

jektet vilket vederbörande här berättar vidare om: 

 

Man jagade igenom en massa förslag, jag vet inte, 200 någonting. Och då ska-

par man ju förväntningar hos alla dem som bidrar och tror att det ska få sa-

ker. Varje liten sådan här sak man kommer med, så vill man att det ska 

genomföras, annars så säger man det inte. Och så blir det inte så i verkligheten, 

i alla fall inte i det här fallet. Så därför är jag negativt inställd till just att dri-

va ett projekt på det här sättet och inte ha ett tydligt mål med vad man vill. 

Och det fanns väl egentligen inget intresse från universitetets ledning att driva 

det här. Ni kan väl köra det här projektet ett tag. 
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Projektets legitimitet 

 

Av dem vilka ingått i projektets arbetsgrupp respektive styrgrupp är 

samtliga inte eniga om att projektet hade behövts. En respondent anser 

att flexibel utbildning är en del av den ordinarie verksamheten redan 

idag. Respondenten vidareutvecklar här sitt resonemang: 

 

Jag menar att verksamheten ska vara i flexibel utbildning mera än vad vi har. 

Det har jag också svårt med. Det har vi alla svårt med. Ställa om är svårt, 

dom fyrkantiga rummen till en verksamhet som faktiskt sker på nätet. För att 

om det sker på nätet, så syns det i hela världen. Det är det som är poängen. 

Här syns det ingenstans och ingen jävel kommer att komma hit. Och vi vet att 

studenter kommer dit och ser. Dom måste se verksamheten, se dom den på nä-

tet, då kommer dom hit. Det är campus och e-lärande kurser eller vad det än 

nu är. Så det är ju väldigt viktigt att vi gör den här omställningen och faktiskt 

flyttar verksamheten ifrån så att säga rummet och in i datorn på något vis. 

Och börja där på morgonen.  

  

En annan respondent som ifrågasätter om projektet verkligen behövts 

jämför denna erfarenhet med hur vederbörande skulle ställa sig om frå-

gan ställdes om medverkan i ett nytt projekt. Respondenten skulle vara 

noga med att titta närmare på att det fanns ett väl definierat uppdrag för 

projektet, helt enkelt att det skulle finnas en klar målsättning. Först då 

skulle vederbörande kunna tänka sig att medverka.  

 

För de respondenter vilka anser att projektet har haft sitt existensberät-

tigande handlar det om att projektet kan vara ett sätt att känna av om 

det här fungerar innan det implementeras i ordinarie verksamhet. En 

annan fördel med att först projektsätta en satsning är att det är enklare 

att avsluta det jämfört med om det ingår i den ordinarie verksamheten. 

Därutöver kan projektet fungera som en markering om att den här frå-
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gan är viktig, vilket en respondent vidareutvecklar i följande resone-

mang:  

 

Nej jag tror att när det är vissa speciella satsningar, då tror jag absolut att det 

är viktigt att projektsätta det. För då visar man också med all tydlighet att det 

här är en linje som universitetet har och det här är något som vi ser som viktigt 

och det här är någonting som vi ska betona. … Så den typen av gnistor som är 

över fakultetsgränserna, det tror jag behövs i framtiden.  

 

Projektets betydelse för antalet distansstudenter 

 

När man tar del av utvecklingen (se bilaga 4) ses att antalet distansstu-

denter har ökat, medan andelen campusstudenter har minskat. Den 

spontana reaktionen när jag visar bilden för några av respondenterna är 

att projektet inte har bidragit till en ökning av andelen distansstudenter. 

Istället handlar det om konjunkturens betydelse, att studenter inte vill 

flytta eller att man är yrkesverksam och har familj på en annan ort än 

vad lärosätet är beläget. Ökningen kan också ses som en naturlig tillväxt 

och en möjlighet att hitta en ny marknad genom att vända sig till den 

grupp av människor vilka skulle kunna vara intresserade av att läsa en 

universitetsutbildning på distans. Vidare handlar det om att exempelvis 

Lärarutbildningen har satsat mycket resurser på distansutbildning.  

 

Även om en majoritet säger att projektet inte har haft någon betydelse 

för att andelen distansstudenter har ökat så finns det respondenter som 

hoppas att så är fallet. Någonting som skulle styrka en sådan förhopp-

ning är att andelen studenter vilka läser på distans ökat från ungefär 

1 300 till 1 900 under de åren projektet har pågått. Att denna ökning 

skett beror på fler orsaker än de som hittills beskrivits, vilket en av re-

spondenterna här berättar mer om: 
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Dels så finns det ett stort behov bland presumtiva studenter. Dels så finns det 

väldigt aktiva lärare som med stor iver och ambition driver de här frågorna. 

Det handlar alltså mycket om enskilda personers insatser, det vill jag nog på-

stå. Som har kommit i en tid, då också det här har kunnat bli substans i det. 

Alltså det har kunnat bära frukt på något vis. Det har kommit rätt. Men, 

mycket handlar om enskilda personers insatser och viljor. För det vill jag ju 

ändå säga att vi har en väldigt aktiv distansutbildning, väldigt aktiva distans-

utbildningar.  

 

Det finns också de respondenter vilka anser att en ökad internationali-

sering bidragit till att andelen vilka läser på distans ökat. Vidare kan det 

handla om en ökad medvetenhet hos studenter och människor i all-

mänhet, att det är så här man studerar nu för tiden.  

 

 

Hur stor andel ska läsa på distans? 

 

Med beaktande av att det idag är cirka 30 procent som läser på distans 

av studenterna vid Karlstads universitet ställdes frågan till responden-

terna om det fanns några gränser för hur stor den flexibla utbildningen 

kan bli. Det fanns respondenter som svarade att det inte finns några 

gränser. Andra menade på att universitetets organisation inte skulle 

mäkta med om alla studenter läste på distans, vilket närmare beskrivs i 

följande citat: 

 

För det kräver ju en stor strategisk omställning av lokaler och annat överhu-

vudtaget. Men det är ju en tredjedel redan nu så att visst. Det finns också en 

åsikt här bland många lärare att i en viss ålder så mår studenterna bra av att 

träffas och det här med, ja det normala studentlivet är en väsentlig del av ut-

bildningen. Av tradition har det varit så, men traditionen kanske ändras. Jag 

vet inte. Men jag har svårt att se hur vissa av dom här inslagen i pedagogiska 
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utbildningar och andra typer av utbildningar, där det handlar mycket om um-

gänge och interaktion och så vidare, hur det ska kunna bedrivas helt flexibelt 

utan att man träffar varandra.  

 

En annan respondent menar att universitet måste ställa sig frågande till 

vilken studentvolym man ska ligga på då det påverkar organisationen 

och hur många medarbetare som behövs. Respondenten avslutar dock 

sitt resonemang med att säga att det finns gränser, men tillägger att vill 

vi ha ett livskraftigt universitet även i framtiden, så är den här gruppen 

avgörande för en sådan överlevnad. Samma respondent menar att vissa 

i ledningen är nöjda med den nivå om 30 procent som uppnåtts och 

därför behöver denna grupp av studenter inte bli större. Men någon 

egentlig förklaring har respondenten inte fått till varför denna gräns om 

30 procent är en lagom nivå när det gäller andelen distansstudenter. En 

annan respondent talar om att det finns osynliga regler som talar om att 

30 procent är en lagom nivå. Respondenten vidareutvecklar här sina 

funderingar: 

 

Det kanske är bra nu. Blir det mer så besvärar det för mycket. Tyvärr är det 

ju så att vartenda ämne här vill ha fler studenter, för att många ämnen är ju 

väldigt små eller program är väldigt små. Och enda sättet att få det, det är ju 

liksom att erbjuda det till en större grupp som inte bor här. Samtidigt som 

man kanske säger att det räcker nu, så säger man inte stopp. För då är man 

återigen inne i det här att det bestämmer varje fakultetsnämnd eller till och med 

programmen själva. Det finns ingen styrning utav den här verksamheten. 

Varken att det ska vara mer eller mindre. Och då tror ju jag att den är efter-

frågestyrd och det är ju det studenterna efterfrågar. Därför kommer den ju att 

öka, fast man tycker att den inte borde öka. Många tycker att den skulle vara 

mindre också, men de har heller inte sett. Dom har en massa föreställningar 

om att det är dålig utbildning… … Men jag tror inte att det är någon som 

tänker så här att det kan vara annorlunda om fem eller tio år, så är det tvärt-
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om. Man tar inte den frågan på allvar och det är väl lite det som jag känner 

att kanske man trodde att projektet skulle få upp frågan på agendan. 

 

En respondent anser att klara gränser finns för hur stor den flexibla ut-

bildningen kan bli. Detta beroende på vad man definierar flexibel ut-

bildning som. Jämställs exempelvis flexibel utbildning med distansun-

dervisning, vilket innebär att mycket av det som sker händer utanför 

campus ser respondenten en risk med en sådan utveckling:  

 

För jag ser vikten av att vi ses här och att vi har det här campuset som ändå 

är en smältdegel för den här diskussionen. Men sen kanske det är i framtiden, 

att vi kanske mer och mer kör flexibelt, som jag var inne på tidigare. Man be-

höver inte starta exakt när terminerna startar, med det är en längre process. 

För det har ju med studiemedelsstrukturer och så vidare att göra. Så att det 

kan ju hända att vi har mer flexibel utbildning i framtiden. Det tror jag abso-

lut, men det är frågan i vilken form och hur är den? Hur ser den flexibla ut i 

framtiden? Därför att jag tror inte på att vi ska avveckla campusnivån, utan 

det är väldigt viktigt att vi har studenter här i en levande miljö. Det rör sig ett 

antal tusen studenter här varje dag. Det tror jag, så kommer det att vara om 

fem år, så kommer det att vara om tio år också. 

 

Det kan alltså konstateras att respondenterna har lite olika tankar och 

infallsvinklar när det gäller framtiden om den flexibla utbildningen. En 

del värnar om ett fortsatt aktivt campus, medan andra ser det som att 

studenternas krav och önskemål måste tillgodoses.  

 

 

Projektdeltagarnas slutsatser av projektet 

 

De slutsatser respondenterna drar av projektet är bl. a. att frågan om 

flexibel utbildning inte har den dignitet som den borde ha i universite-
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tets organisation. En annan respondent menar att projektet har genom-

fört sitt uppdrag: 

 

Ja, det tycker jag. I någon mening kan jag tycka det. Ja, vi har försökt att 

kämpa på, streta på. Vi har väl med de oklarheterna och så, så känns det 

inte som att vi går i mål till publikens jubel. Det blir en fjärdeplats kan man 

säga.  

 

Att det funnits oklarheter framgår också i den här respondentens utsa-

ga: 

 

Det måste vara mycket tydligare när man drar igång ett sådant här projekt, 

där man engagerar så många människor initialt och säger att nu ska vi lösa 

alla problem med flexibel utbildning och så blir det liksom, ja tummetott effek-

ten av det. Det är väldigt olyckligt. Det är min slutsats att man, det måste fin-

nas ett äkta engagemang från dem som tillsätter och drar igång ett sådant 

här… Jag menar inte projektledning eller projektdeltagare, för de arbetar ju 

bara på ett uppdrag. Dom som tillsätter måste ha ett engagemang hela vägen. 

 

 

Det framtida ansvaret 

 

Det ansvar vilket deltagarna i projektets arbetsgrupp och dess styrgrupp 

kommer att ta för den här frågan om flexibel utbildning i framtiden va-

rierar kraftigt. Vissa anser att de inte kommer att ta något som helst an-

svar för frågan framöver. Andra menar att de har ett ansvar att på bästa 

sätt förvalta de kunskaper och erfarenheter de fått igenom projektet och 

att ställa dessa till universitetets förfogande. Bland de intervjuade finns 

det också de som även framöver kommer att framföra sina åsikter när 

de här frågorna diskuteras i olika sammanhang. Från en av dem som 

satt i styrgruppen tycks ansvaret vara fortsatt omfattande, även om re-
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spondenten ser ansvaret för frågan mer från universitets horisont än sin 

egna: 

 

Ja, vi kommer ju ta ett ansvar så till vida att det här ligger ju som en viktig del 

för verksamheten, ja då ligger det här ute på fakulteterna. Det är ju återigen 

där som verksamheten ska ske så att säga. Sen kommer vi givetvis att följa 

upp och se om några år, att föra en diskussion också med ansvariga, att hur 

ser ni på flexibel utbildning? Hur ska ni jobba vidare? Vilka områden ska vi 

kanske satsa på? Men de diskussionerna sker ju med fakulteterna. 

 

 

Detta har hänt sedan projektet avslutades 

 

Respondenterna ger en blandad beskrivning av vad som hänt sedan 

projektet avslutades den sista december 2009. Några respondenter me-

nar att det inte har hänt någonting från det att projektet tog slut. En re-

spondent sammanfattar läget så här om vad som hänt från den 1 januari 

2010: 

 

Ja, folk jobbar på. Folk jobbar på. Jag tror att det inte har hänt vare sig mer 

eller mindre mer efter det, utan dem som tycker att de här frågorna är viktiga, 

de som ser det här som intressant och framtidsfrågor, jobbar på ute i fakulte-

terna. Det är jag helt övertygad om. … … Sen så tror jag inte det hade varit 

något annorlunda om projektledningsgruppen hade funnits kvar eller inte. Jag 

tror inte, den form som den fanns i, det tror jag inte.  

 

Men vid vissa fakulteter har det fortsatt att hända saker och ting, vilket 

kanske kan bedömas vara en naturlig fortsättning på projektet: 

 

Att du har kommit in. Det är det enda synliga. Sen hade vi några dagar på 

fakulteten då som delvis presenterade delar av dom här mikrobidragen och det 
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var ju N. N. (min ändring) som arrangerade det. Han var ju en av represen-

tanterna från fakulteterna, den mest engagerade representanten bör tilläggas. 

Om det var del av projektet, det kan jag inte direkt uttala mig om för det är 

svårt att dra gränsen mellan ordinarie verksamhet och så där.  

 

Att projektet i någon form tycks leva vidare bekräftas också genom föl-

jande respondents berättelse om vad som hänt sedan projektet avsluta-

des: 

 

Ja, jag har jobbat mest med, det var den 15 april har jag jobbat med helt och 

hållet och nu ska vi, i morgon sortera ansökningarna och sen ska vi försöka 

diskutera. Och beslutet kommer att fattas av dekanen. Det är 250 000 kro-

nor vi ska fördela.  

 

 

Många olösta frågor 

 

I flertalet av intervjuerna kom respondenterna in på att det finns en 

mängd frågor som inte har fått sin lösning vilka står i relation till flexi-

bel utbildning. Några av de intervjuade menar att en helhetslösning 

måste till och kunna presenteras för denna grupp av studenter för att 

fullt ut kunna dra nytta av de fördelar vilka följer av flexibel utbildning. 

Så här resonerar en respondent: 

 

Det är ännu viktigare för en distansstudent att se en struktur. Se hur man ska 

göra. Därför att, de är ju många gånger och det vet vi, även om vi nu ser att det 

kryper ner i åldrarna, för dom är ju oftast i en annan situation och fas i livet 

med familjer och barn och så vidare. Och då måste man ha en tydlig struk-

tur… 
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Det finns andra respondenter som ställer sig frågande till hur mycket 

ansvar utbildningssamordnaren ska ta och vilket ansvar som den en-

skilde studenten ska ta. En respondent anser att bostadsfrågan måste 

ligga på studentens ansvar. Samtidigt ska man komma ihåg att bara för 

att en utbildning läses på distans kan det finnas moment i en kurs vilka 

förutsätter en fysisk närvaro vid universitetet, så som kursintroduktion 

och kursavslutning. Därför skulle man kunna tänka sig att universitet 

rekommenderar olika boenden, men generellt sett måste det vara så att 

det ligger helt och hållet på studenten att lösa sin situation utanför uni-

versitet. Men i insamlade data framkommer också att respondenter 

verkligen tagit fasta på de praktiska problemen och agerat därefter. Det-

ta genom att ta kontakt med ett hotell och teckna ett avtal vilket innebar 

att studenter kunde få bo där lite billigare. Respondenten berättar vidare 

att hon skickade ut ett paket till de som antagits med en karta över 

Karlstad samt information om busslinjer. Vidare hade respondenten 

ringt runt till hotell och vandrarhem för att ta reda på aktuella priser. 

Allt detta arbete syftade till att underlätta för studenten och måste också 

ses utgöra en viktig del i den helhetslösning som en annan respondent 

betonade var av vikt.  

 

Ett annat problem än de rent praktiska är hur man säkerställer att det 

verkligen är Kalle eller Lisa som går kursen, när den ges på distans. Det 

finns respondenter som saknar tydliga direktiv i den här frågan. Tänk-

bara lösningar som framkommer i intervjuerna är att studenter vilka bor 

utomlands uppsöker ambassader eller polisstationer för att där kunna 

examineras. Dock kan en tydlig problematik här göra sig gällande i form 

av tidsskillnaden mellan Sverige och om studenten exempelvis är på Fi-

lipinerna när salstentamen äger rum.  
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För de studenter vilka läser på distans inom landet kan man tänka sig att 

studenten examineras vid universitetet, vilket tydliggörs i följande utsa-

ga: 

 

Det här att man kommer hit och måste stå för sin examination minimerar 

riskerna för att det är någon annan som ska ha gjort det. Och jag som har 

gjort examinationen måste vara införstådd i hur jag har tänkt och så vidare 

va. Det är ett sätt. Ett annat sätt är ju att göra en salstenta här, men vi har 

väldigt sällan av den arten. Utan vi har, ja hemtentor då där man ska tilläm-

pa innehållet i kursen, kanske på något fall eller något sammanhang och man 

har tillåtelse att använda böcker och så här. Så jag tror att risken att någon 

annan som gör det är väldigt liten. Sedan så ska man lämna in det för bedöm-

ning och då har vi ju urkund. Eller så kan man om det är någonting som man 

tycker ser lite intressant ut, så kan man kopiera och klistra in i googles, så får 

man se om man hittar någon överensstämmelse och det har jag gjort vid något 

tillfälle. Och det har ju inte varit bra för den studenten. 

 

I intervjuerna framkommer också att tentamensavdelningen och stu-

dentcentrum skulle ta ett större ansvar för den här frågan. Så som situa-

tionen är idag tar nyss nämnda enheter ett ansvar för de studenter vilka 

läser på campus. Men det finns respondenter som anser att tentamens-

avdelningen och studentcentrum också skulle ta ansvar för dem vilka 

läser på distans och tenterar exempelvis ute på lärcentrar. Följaktligen 

återstår det en del arbete när det gäller att lösa de här frågorna, så att 

skillnaden mellan att läsa vid campus och på distans suddas ut.  

 

 

Ett regelverk för arbetstiden behövs 

 

Utöver de praktiska problemen och examination som är exempel på 

frågor som idag inte har sin fullständiga lösning, så kom respondenterna 
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också in på frågor om arbetstid, copyright och licenshantering. En re-

spondent väljer att beskriva utvecklingen så här och möjligheten att 

även fortsättningsvis hitta lugn och ro i tillvaron: 

 

Javisst, det är problematiskt. Men det är ju ingenting i den här utvecklingen, 

som inte kommer att föra problem med sig. Det är ju självklart att det kom-

mer att göra det. Men man kan ju se funktionaliteten i det. Om man ser funk-

tionaliteten, så ser man att så här kommer utvecklingen att gå givetvis. Vi sit-

ter hemma och går in, en person som jag identifierar som mig själv, i en tredi-

mensionell värld och gör någonting där, interagerar.  

 

Hemsidorna kommer inte att vara tvådimensionella, utan tredimensionella. 

Och då är det liksom, ja det är klart att det blir problem. Fan, ska jag få 

önska, stäng av skiten. Men jag kan tänka mig att man får lära sig det. Det 

är väl likadant, det var ju problem en gång och börja tillämpa löpande band. 

Likadant är det väl nu. Det får man väl lära sig, att jag jobbar på det där 

universitetet. Men jag har kanske ett hus i glesbygden och när jag har jobbat 

klart, så går jag ut och fiskar och så mår jag lite gott.  

 

Med beaktande av ovanstående citat kan en slutsats vara att läraren mer 

eller mindre alltid måste vara anträffbar, även om det alltid går att 

stänga av uppkopplingen. Den problematik som respondenterna lyfter 

fram är den mellan lärarnas arbetstid och studenternas önskemål om att 

kunna kommunicera med lärarna utanför ordinarie arbetstid. En tydlig 

problematik är att de vilka läser flexibelt kanske endast har möjlighet till 

kommunikation utanför ordinarie arbetstid. Att studenterna ställer krav 

på att läraren ska vara anträffbar utanför ordinarie arbetstid framkom-

mer med all tydlighet i följande exempel:  

 

Jag höll på att arrangera ett möte med en student. Det har inte ett dugg med 

flexibel utbildning att göra. Han ska komplettera en tenta. Och jag har mejlat 
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honom och gett förslag på tider. Han svarar alltså på Kristihimmelfärdsdag såg 

jag, men då var jag bortrest under helgen. Så jag har ju inte läst dem på hela 

helgen. Jag såg dom i måndags då. Men han skickade på Kristihimmelfärds-

dag och trodde tydligen att jag skulle läsa det under helgen också då. Det säger 

lite om inställningen på vad han förväntar sig tror jag. Och det är därifrån, 

hur långt man ska tillmötesgå sådana krav. Det är ett bra sätt, men då kom-

mer lärare att sitta och jobba på kvällar och helger.  

 

Ett annat problem som respondenterna tar upp som en olöst fråga är 

copyrighten. Så här tänker en respondent runt det problemet: 

 

Vad händer om man lägger ut det på nätet nu då? Ja, då säger någon, lägg det 

under It´s learning då, men det går ju fortfarande att sno om man vill, så att 

den frågan,… Det är inte lokalt här, men den frågan är också lite hämmande 

tror jag. Sen är det en del som inte vill lägga ut material, helt publikt av andra 

anledningar. Dom tycker att det inte är tillräckligt bra eller de ska renskriva 

det och så vidare. Det finns många motstånd, men ändå finns det en del som 

gör det.  

 

Samma respondent har också tankar när det gäller problematiken med 

licenshanteringen där kostnaderna kan skena iväg. Där har vissa lä-

rosäten hittat bättre lösningar, men till stor del kan det förklaras av uni-

versitets storlek, där kostnaden kan spridas ut i förhållande till hur 

många studenter som läser kursen.  

 

 

IT-stödet behöver förstärkas 

 

Även om en respondent anser att tekniken är pedagogikens tjänare så 

finns det en klar uppfattning bland respondenterna att IT-stödet behö-

ver förstärkas i förhållande till de behov som följer av flexibel utbild-
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ning. Det finns respondenter som menar att det idag är under all kritik. 

En annan respondent beskriver här sin uppfattning: 

 

Alltså det är ju inte alls anpassat efter de behov som finns. Kurser läser ju 

folk, ja kombinerat med att man arbetar. Och då ligger ju så att säga arbetsti-

den för studierna, de ligger ju på kvällar, helger, somrarna och så vidare. Och 

det klart, då kan man inte ha någon nio till fyra, eller åtta till femverksamhet. 

Så där måste man tänka om. Där är det inte anpassat efter som det ser ut. 

Utan det är återigen anpassat efter de resurser man har. 

 

 

Projekttiden är över – inrätta en permanent enhet 

 

I flertalet av intervjuerna har respondenterna kommit med förslag om 

hur de vill att frågan om flexibel utbildning fortsättningsvis ska hante-

ras. En respondent beskriver här sina funderingar kring frågan om flex-

ibel utbildning: 

 

Egentligen så fanns det en väldig potential i den här gruppen och den behövs. 

Det behövs fortfarande en sammanhållande grupp som representerar lärarna 

och talar om hur läget är. Jag menar att det är allt ifrån hur mycket jobb och 

tid saker tar till hur man skulle kunna, ändra, förbättra, förenkla saker och 

ting. Allting det behöver man få ihop ifrån olika ämnen. Även om det är olika 

ämnen så kan det finnas idéer, tankar och tips som man då kan föra mellan 

ämnena.  

 

Görs ett försök att sammanfatta dessa förslag handlar det om att led-

ningen måste inse att frågan har en sådan dignitet, då det är en tredjedel 

av universitets studenter som är distansstudenter. Mot bakgrund av det 

nyss nämnda ska frågan inte vara något projekt, vilket vanligen brukar 

dö ut när de avslutats. Projekt i allmänhet har en förmåga att starta upp 
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saker och ting. Men med tanke på det som nyss nämndes, att en tredje-

del av studenterna vid universitet läser på distans finns det ett önskemål 

om att inrätta en fristående central enhet som har hand om den här frå-

gan. Enheten eller en respondents förslag om ett flexibelt råd skulle allt-

så inte ligga under exempelvis Biblioteksnämnden. Detta då responden-

terna menar att biblioteket kanske värnar om andra frågor. Det handlar 

helt enkelt om att frågan får en egen arena, där den ges möjlighet att 

utvecklas. Det Flexibla rådet skulle ha mandat att kunna fatta beslut och 

ha en egen budget där en rejäl avsättning av ekonomiska medel gjorts 

ifrån centralt håll. Dock framkommer det med all tydlighet i insamlade 

data att det finns två sätt hur tilldelning av ekonomiska medel ska ske. 

En princip, vilken har fått gehör hos dekanerna handlar om att pengar-

na inte ska lagras upp centralt, utan komma ut i verksamheten där job-

bet görs. Det andra alternativet är det som den här respondenten för ett 

resonemang om: 

 

Jag tycker att det ska finansieras med centrala medel. Jag tror inte att man ska 

lägga ut precis allt på fakulteterna. För när det är frågor som har central bety-

delse, nu menar jag inte i form av viktighet och så, men som har betydelse för 

universitetet som helhet, så borde det kunna, tycker jag, visas genom att man 

tillför centrala medel. För vi har ju sett då om en säger i projektet det här med 

fakulteternas benägenhet att stödja projektet, att man har gjort på olika sätt. 

Alla medel går ut till fakulteterna och så får dom bestämma då liksom. För 

om det är så nu att universitetet uttrycker en vision och en central policy för 

universitets utveckling så borde man också ha medel på central nivå för att se 

till och säkerställa att det här händer.  

 

Vidare skulle det Flexibla rådet ha en direkt koppling till ledningsgrup-

pen och bestå av representanter ifrån de olika fakulteterna, lärarutbild-

ningen, Lärstöd samt prorektor. Fördelarna med en sådan central enhet 

skulle enligt respondenterna vara många. Det handlar om att man ges 
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möjlighet att samla ihop alla erfarenheter, kompetenser, kunskaper, idé-

er och den kraft som finns ute i organisationen. Det finns redan exem-

pel på att kunskaperna spridits även utanför den egna fakulteten då en 

av respondenterna anordnat allmänna seminarier för sina kollegor på 

universitet.  

 

Respondenterna är på det klara med att verksamheten drivs ute på de 

olika ämnena, men att den måste ha stöd från centralt håll. Vidare 

framkommer det i intervjuerna att utöver den centrala enheten så skulle 

det vid varje fakultet/lärarutbildning finnas en enhet, vars främsta upp-

gift är att sprida den här frågan ut till sina ämnen. Den ”lokala” enheten 

skulle innehålla representanter ifrån alla de ämnen vilka tillhör fakulte-

ten. Möjligtvis skulle denna enhet kunna utgöras av nuvarande fakul-

tetsnämnder.  

 

Skulle inte denna centrala enhet upprättas, utan att ansvaret för frågan 

läggs ut på fakulteterna så finns det en uppenbar risk att en massa paral-

lella system växer upp. Det blir heller ingen möjlighet att samla ihop 

den erfarenhet, kunskap och kompetens som finns ute i organisationen. 

Därutöver skulle det Flexibla rådet spara mycket pengar jämfört med 

om varje fakultet skulle utveckla allting inom sin sfär.  

 

Den kritik vilken en respondent framför emot att ett flexibelt råd upp-

rättas är att engagemanget ute i verksamheten skulle avta. Skulle ett flex-

ibelt råd inrättas menar respondenten att endast de som är involverade i 

rådet engagerar sig i frågan. Övriga medarbetare ute i verksamheten kan 

mycket väl tänka att vi har ju ett råd som sköter de här frågorna. Där-

med uppnår vi de mål som är uppsatta för verksamheten och jag som 

medarbetare behöver därför inte engagera mig i den här frågan.  
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Bygg det virtuella huset 

 

När tankarna får dra iväg ytterligare en bit gör en respondent jämförel-

sen mellan kostnaden för att bygga 21-huset på campus och att bygga 

det virtuella rummet. Respondenten anser att Akademiska hus ska byg-

ga de virtuella världarna då detta är så väldigt mycket billigare jämfört 

med att exempelvis bygga 21-huset. Att låta bygga 21-huset anser re-

spondenten i runda tal kostade 250 miljoner kronor och med en av-

skrivning på 50 år och att ungefär 1 000 studenter nyttjar huset varje år 

så blir det följaktligen 50 000 studenter vilka har användning för dessa 

lokaler. Respondenten utvecklar här sitt resonemang där en jämförelse 

sker med den virtuella kopian av den svenska ambassaden i Washing-

ton:  

 

… en svensk ambassad som enligt Olle Westberg när han byggde det kostade 

400 000 kronor. Det var de bästa byggarna från USA som har byggt en ex-

akt kopia av den svenska ambassaden i Washington som finns, möjlig för hela 

jävla världen att komma in och besöka… Alltså man har ett hus för några 

miljarder människor, bara man har en uppkoppling för 400 000 kronor eller 

ett hus för 50 000 studenter som kostar 250 miljoner kronor. Det säger sig 

självt att man skulle behöva ha, låta Akademiska hus, istället för att bygga en 

massa dyra hus, istället kunna göra våra virtuella rum, våra virtuella universi-

tet som vi sen kan skräddarsy, bygga på bästa möjliga sätt.  

 

 

Att synas på den internationella scenen  

 

En respondent nämner att universitetet måste komma ut mer på den 

internationella scenen. Men som läget är idag är detta svårt:  
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Dom blir helt förvirrade när jag säger att jag vill sälja det till Européer, för vi 

är med i EU sedan 15 år och vi ska bygga en European air life long learning. 

Och då vill jag liksom sälja… Ingen som vill hjälpa mig med det. Det finns 

ingen. Och det borde liksom finnas någon som tänker, hur ska jag marknads-

föra en engelskspråkig kurs som går på distans, som kan gå över hela världen? 

Du kan marknadsföra den. Göra en sida på Facebook. Ska försöka hitta 

vissa segment som man gör riktade insatser emot. Få det att gå upp, ansök-

ningarna och det kan ju gå hur bra som helst. Flera tusen studenter på en så-

dan där och dra in miljoner till universitetet, om inte takbeloppet stoppar för-

stås. 

 

En annan svårighet som en respondent nämner är att hela antagnings-

sysmet är uppbyggt för en nationell antagning. Dess konstruktion med-

för att flexibiliteten är ytterst begränsad och gör det nästintill omöjligt 

att anta studenter med kort varsel från olika delar av världen. Har man 

däremot önskemålet att köra en mer traditionell kurs och har klart all-

ting ett och ett halvt år i förväg, så att det löper på i den vanliga proces-

sen, då är det inga som helst problem. Men svårigheterna blir ganska 

uppenbara om det inte följer det antagningssystem som är väl inarbetat 

idag. 

 

 

Respondenterna har fler förslag 

 

Utöver att respondenterna har önskemål om att bl. a. ett flexibelt råd 

inrättas framkommer en rad andra idéer vilka står i nära relation till frå-

gan om flexibel utbildning. En respondent funderar över om inte hus 

tolv på campus skulle göras om till hotell för att även kunna garantera 

distansstudenterna ett boende. Så här beskriver respondenten sina tan-

kar mer ingående: 
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Jag tycker ju att hela hus tolv skulle vara hotell istället. Så att alla som kom-

mer hit kan, ja på nätträffar, en, två, tre dagar är konferenser, så kan man bo 

där. Så har du restaurang högst upp och då vet man. Man kommer hit och lä-

ser en kurs vid Karlstads universitet, boendet ordnat. Du träffar andra som är 

här och läser på distanskurser. Det blir jätte trevligt, utbyte där också i dis-

kussioner. Så att det tycker jag att det skulle vara. Jag tycker att vi skulle ha, 

vi garanterar ju bostad, vad heter det? Bostadsgaranti här i Karlstad för stu-

denter här. Det skulle vi ha för distansstudenter också, så att man ordnade 

med detta. 

 

Ett annat förslag, för att hänga med i utvecklingen i den här frågan är 

att exempelvis en professor arbetar med det han/hon är bra på och inte 

avsätter tid för att exempelvis besvara e-post. Här finns det responden-

ter vilka anser att någon slags mellantjänst måste tillsättas vilka tar hand 

om de arbetsuppgifter vilka inte är de mest centrala i en tjänst som pro-

fessor.  

 

 

Flexibel utbildning – en generationsfråga 

 

I intervjuerna framkommer att alla lärare inte är för den utveckling som 

följer av flexibel utbildning, då de värnar om det personliga mötet med 

studenten. Vidare handlar det om att en del lärare som har ett fåtal år 

kvar till pension kan uppleva det som allt för jobbigt att ta del av den 

nya tekniken. Det finns också ett motstånd att stå framför kameran. 

Samtidigt finns det flera alternativ till att spela in vilket en respondent 

beskriver så här:  

 

Du kan ju göra powerpoint som du pratar till och sen är det bra med det. Du 

behöver inte ens synas själv liksom.  

 



- Resultat och analys - 
 

 57

Samma respondent beskriver också att vissa lärare är rädda för att de 

ska få sparken om de spelar in en föreläsning: 

 

Sen finns det ju folk som tror att dom kommer att få sparken, vilket är helt 

fascinerande. Det är en sådan fascinerande uppfattning att man bara storknar. 

Bara häromdagen så mötte jag en lärare, han var helt övertygad om att han 

skulle få sparken om vi spelade in. Om dom spelar in mig och den inspelningen 

är så himla bra, då behöver dom inte mig, utan då får jag sparken. Jaha, jät-

tebra. Det är ungefär som man skulle gå till en bokförläggare som har skrivit 

en bra bok. Ja då behövs inga mer böcker. Ja, då kan vi sparka den, liksom. 

Det är ju tvärtom! Som inte gör en bra sak, som man inte vill ha kvar längre. 

Hur kan man tänka? 

 

 

Den flexibla utbildningens begränsningar 

 

Av insamlade data framgår att det finns en mängd begränsningar i den 

flexibla utbildningen, såsom att studenterna inte själva kan bestämma 

när de önskar tentera en kurs samt att det är bestämt när en kurs börjar 

och när den slutar. En annan respondent beskriver mer ingående den 

flexibla utbildningens begränsningar: 

 

När jag startar en distansutbildning här, så brukar jag börja med att avliva 

myterna. Det går inte att studera i sin egen takt. … Och under kursens gång 

så är det ett antal deadlines när vissa saker måste vara klara och gör du inte 

den studietakten, så kan det bli svårt. Samtidigt som jag alltid jobbar med 

studiegrupper och gruppen stödjer varandra. Och det är gruppuppgifter rakt 

igenom utom examinationen som är individuell, så, ja. Men jag tror att det 

handlar om att det, det är ett annat sätt att studera. Man behöver inte sluta 

jobba. Man behöver inte flytta hemifrån. Men som distansstudent så får man  
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också tänka sig in i att det går inte och tro att man kan studera när man vill. 

För det kräver tid.  

 

Samma respondent anser att när flexibel utbildning diskuteras måste en 

första utgångspunkt vara att ange de ramar som ska gälla för flexibilite-

ten. Följaktligen handlar det om att allt som sker utanför dessa ramar 

innebär en avsaknad av flexibilitet.  

 

 

Tankar om framtiden för frågan om flexibel utbildning 

 

De tankar respondenterna har om framtiden för flexibel utbildning är 

många. En respondent konstaterar att studenten tycks ha en stor makt 

och att universitetet måste anpassa sig till vad som efterfrågas. I en an-

nan intervju berättar respondenten om hur den flexibla utbildningen 

kan tänkas komma att distribueras framöver: 

 

Då har dom den där plattan. Här kommer all information som du behöver, 

att lagras in. All kurslitteratur som du hämtar in, artiklar, allting. Och då 

innebär det att då kan vi vara väldigt flexibla i undervisningen, men du har 

den här under armen. Men vi har också seminarier. Vi sitter och diskuterar. 

Det är ju också flexibilitet. Du går in och ut i olika grupperingar. Och åter-

igen, det finns inget som säger att höstterminen startar den 27 augusti, utan det 

här är flexibelt året om. Det är en verksamhet som bedrivs jämt. Och det kan 

vara en utveckling som är spännande. Och att du kan följa undervisningen när 

du är ute på, ja praktik. Ja, det finns den tekniska delen. Och för att lösa den 

biten, det klart att då behöver vi mer teknisk support. Samtidigt så går ut-

vecklingen framåt. Samtidigt har du ju personal som blir duktigare och dukti-

gare.  
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En annan respondent konstaterar att universitetet idag inte är organise-

rat för flexibel utbildning. Hittills har organisationen i stort sett kunnat 

konstatera att det behövs kompetenser vilka samverkar på ett annat sätt 

än i den traditionella utbildningen. Vidare framkommer det i en annan 

intervju att framtiden för flexibel utbildning innebär att exempelvis ter-

minsstarter suddas ut. Så här resonerar en respondent: 

 

… det här med terminer försvinner, kursstarter försvinner mer definitivt, så 

där att nu börjar kursen den första september och slutar den 20 januari. Du 

kan gå på mer flexibelt under året, men ta olika utbildningspaket, det vill 

säga att jag skulle vilja börja läsa nu och det är den 3 juni idag. Ja, då kan du 

gå på en kurs, kanske inte mitt i ett kursmoment, men vi börjar en ny kurs, 

som börjar efter midsommar, ja då börjar jag läsa då och så följer man. Det är 

också en möjlighet med flexibel och det passar mig att läsa just nu, för till vin-

tern, så kanske jag ska jobba i Sälen och det är säsongsarbete. Då passar det 

bättre att jobba nu. Och sen har vi andra studenter som är väldigt engagerade 

kanske under sommaren i olika projekt. Kan dom då läsa på vintern? Då har 

du liksom kommit en bra bit längre i flexibiliteten. Kanske kurspaket som du 

kan nyttja, som finns då i maskiner, datorer och att du har case till som du lö-

ser. Till den biten så får du se till att du har seminarier och den mötesdelen 

också. Då har man kommit en bra bit i just det här med flexibel utbildning. 

Då är det flexibelt. 

 

 

Utmaningar som väntar 

 

När respondenterna blickar framåt ser de också att en mängd utma-

ningar finns. Inte minst för universitetets egen överlevnad där flexibel 

utbildning kan anses vara ett viktigt bonuskort i jakten på att locka till 

sig studenter. Det finns också respondenter vilka beskriver att följande 

utmaningar väntar när det gäller flexibel utbildning: 
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Ja, det handlar om att säkerställa kvalitén. Det handlar om att kunna se att 

flexibel utbildning i sin form är precis lika bra som någon annan utbildning. 

Det finns inga gränser där så att säga. Och det måste man kunna säkerställa. 

Tekniken måste kunna säkerställas, pedagogiken måste kunna säkerställas 

och infrastrukturen måste kunna säkerställas. Alltså, det är egentligen de frå-

gor det handlar om. Infrastruktur, vi kan ta emot det här, det finns teknik, 

det finns utveckling. Det finns bra pedagogiska förutsättningar för det och det 

bygger på att vi har kvalitativ bra utbildning. Det är utmaningarna. 

 

En annan respondent ger i sitt resonemang en mer detaljerad beskriv-

ning av infrastrukturens betydelse och beskriver att det kan röra sig om 

videokonferensutrustning, bokningar, Lärstöd, inspelningsmöjligheter, 

lokaler samt ett helt annat stöd till biblioteket och tentamensenheten. 

Följaktligen handlar det om att omställning behöver komma till stånd 

för att fullt ut kunna förverkliga de tankar och idéer som finns om flex-

ibel utbildning. Men mycket har redan hänt. En respondent ger ett ex-

empel, där en omställning skett: 

 

Administrering till exempel. Nu ha ju studietorget kommit. Tidigare så var 

det anslagstavla. Det tog tid. Sen gjorde flera två saker. Dels la man det på 

nätet, dels så hängde man upp det på anslagstavlan. Alltså det tar lite tid och 

fatta att man inte behöver ha de där jävla anslagstavlorna. Man gör allt på 

nätet istället och så slipper man ha en massa pärmar bakom sig, utan pär-

marna finns i datorn o.s.v., o.s.v. 

 

Sammantaget finns det alltså en mängd utmaningar som väntar när det 

gäller att utveckla och lösa de frågor som har med flexibel utbildning att 

göra.  
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Sammanfattande analys och diskussion 

 

I det avslutande kapitlet tas några av utvärderingens resultat upp för att närmare 

analyseras och diskuteras. Dessutom ges en del förslag, bl. a. till hur framtida, lik-

nande projekt bör utvärderas. Avslutningsvis lämnas några reflexioner kring utvär-

deringen. 

 

 

En annan representation och samma förutsättningar 

 

Flertalet av dem vilka deltog i projektets arbetsgrupp kom att vara väl-

digt engagerade och kunniga när det gäller frågan om flexibel utbild-

ning. Ett sådant engagemang har naturligtvis många fördelar. Men en 

uppenbar risk är att de som kan anses vara eldsjälar i ett sådant här pro-

jekt inte riktigt ser nackdelarna med flexibel utbildning, utan endast lyf-

ter fram det som är positivt. En lösning på detta, som kanske inte är ett 

problem, men ändå av vikt att diskutera skulle kunna vara responden-

ternas tankar om att projektgruppen skulle ha varit större, för att där-

med få till en ökad spridning av projektet i organisationen. Så som det 

blev nu kom ett mycket tungt ansvar vila på fakultetsrepresentanterna 

när det handlade om att få ut projektet i organisationen. 

 

Det handlar också om att projektgruppens medlemmar måste få samma 

förutsättningar när det gäller deltagandet. Att som vissa representanter 

endast få ekonomsikt stöd ifrån projektet med 15 procent och ingen 

motfinansierig från fakulteten i motsvarande grad gör projektmedver-

kan mycket svår, även om ens eget intresse är stort för frågan. Det 

handlar också om att de vilka deltar i projektet får ordentlig återkopp-

ling för det arbete som görs i projektet. Att återkopplingen här har vari-
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erat skulle kunna förklaras av omorganisationer där ens chef har bytts 

ut under projektets gång. 

 

 

Stora förändringar i framtida projektorganisationer 

 

Det är uppenbart att respondenterna anser att en annan projektorgani-

sation hade varit önskvärd. Det handlar bl. a. om att projektledaren 

måste tilldelas ett mandat och kunna agera därefter för att skapa en bra 

projektorganisation. Exempelvis skulle projektets arbetsgrupp ha kun-

nat fatta beslut om vilka projekt som skulle ha tilldelats mikrobidrag 

och inte som nu, endast få ge förslag. Vidare skulle man kunna tänka sig 

att projektet fått ett tydligt uppdrag, såsom att utarbeta ett förslag om 

hur universitet ska arbeta med frågan om flexibel utbildning framöver.  

 

Det handlar också om att en ökad tydlighet måste till samt att bron mel-

lan projektet och den ordinarie verksamheten är stabil. Det innebär 

också att styrgruppen enligt mitt förmenande ska finnas kvar så länge 

projektet fortlever. Inte minst för att en stabilitet ska skapas i projektor-

ganisationen. Förvisso kom styrgruppen att ersättas med att projektet 

flyttades till Biblioteksnämnden. Men en del av respondenterna hade ju 

invändningar mot detta, då de exempelvis ansåg att nämnden saknade 

den insikt som krävs i frågan om flexibel utbildning samt att projektet 

mot slutet mer eller mindre dog ut. Mot bakgrund av det nyss nämnda 

kanske respondenternas förslag om ett flexibelt råd skulle kunna sätta 

frågan om flexibel utbildning ordentligt på kartan. 
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Ett klart och på förhand definierat mål är att föredra 

 

Med anledning av att en del av respondenterna hade svårt att berätta 

om vilka projektets mål var måste en lärdom vara att målen är bestämda 

ifrån början. Enligt min bedömning så hade det varit enklare för pro-

jektdeltagarna om projektet hade haft ett mål, istället för att projektet 

som nu hade ett nytt mål för varje år. En tanke är att olika delmål satts 

upp under projektets gång för att underlätta arbetet med att nå huvud-

målet för projektet. 

 

Det underlättar i betydande grad om ett mål är mätbart. I annat fall är 

det svårt att avgöra om det mål som satts upp har kommit att nås. Den-

na svårighet ser också jag när en bedömning görs om projektets mål för 

åren 2008 respektive 2009 har uppnåtts. Målet för 2008 var ju som be-

kant att genomföra de förslag vilka tidigare inkommit. I mer beskrivan-

de ordalag handlade det om att fördela de så kallade mikrobidragen. Då 

alla förslag inte kom att beviljas ekonomiska medel skulle en slutsats 

kunna vara att projektets mål för 2008 inte uppnåtts. Samtidigt kanske 

det måste ses som helt förstårligt att alla förslag som kom in inte höll en 

sådan kvalité att mikrobidrag skulle utgå. Följden av ett sådant resone-

mang blir därför att det är svårt att avgöra om projektets mål för år 

2008 kom att uppnås. Det är också svårt att bedöma om målet för 2009, 

att öka graden av de flexibla formerna i universitets utbildningar har 

nåtts. Precis som en av respondenterna ställer sig frågande till hur man 

mäter ett sådant mål gör jag det samma. Men vid en mer översiktlig be-

dömning har ansträngningar gjorts för att lyckas med att uppnå projek-

tets mål för 2009. Jag tänker här på projektets resultat där flera respon-

denter gav uttryck för att frågan om flexibel utbildning kommit upp på 

dagordningen. Att lärare börjat intressera sig för de olika plattformarna 

är ett viktigt resultat och samtidigt utgör det tydligaste exemplet på att 

målet för 2009 har uppnåtts. Andra resultat vilka här bör omnämnas är 
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att organisationen i stort fått en viss insikt om att flexibel utbildning är 

något som berör alla nivåer. Även de seminarier och konferenser som 

anordnats måste ses vara en viktig del för att uppnå projektets målsätt-

ning.  

 

 

Satsa på de lyckade projekten 

 

Det fanns olika uppfattningar om hur de så kallade mikrobidragen skul-

le fördelas. Om några få skulle få lite mer pengar eller om en spridning 

på flera projekt var att föredra. Genom att sprida ut de ekonomiska 

medlen på flera är min bedömning att fakulteterna kunde identifiera vil-

ka projekt det i framtiden skulle vara värt att satsa vidare på. En sådan 

satsning skulle enligt min uppfattning inte göras på de projekt där mik-

robidragen nu gick till vanlig kursutveckling. För dessa projekt som nu 

resulterade någonting mer än vanlig kursutveckling skulle mikrobidra-

gen ersättas med att en tilldelning av större ekonomiska medel skedde. 

Detta för att främja en vidareutveckling. Exempelvis skulle dessa pro-

jekt fortsättningsvis kunna tilldelas det sökta beloppet, istället för att 

endast få en mindre del vilket ofta nu var fallet.  

 

 

Ett flexibelt råd behövs 

 

Respondenternas förslag om inrättandet av ett flexibelt råd ser jag som 

ett viktigt förslag för att på bästa sätt hantera frågan om flexibel utbild-

ning. Utöver de argument vilka respondenterna lyfter fram med början 

på sidan 51 ser jag det som helt naturligt att ett sådant råd inrättas. Dels 

blir det en fortsättning på projektet och frågan får en egen arena. Där-

utöver måste ett sådant råd anses ha en legitimitet med tanke på den 
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flexibla utbildningens betydelse för rekrytering av nya studentgrupper 

och att det idag är cirka 30 procent vilka läser på distans. 

 

Sammansättningen av det Flexibla rådet är av betydelse, där en naturlig 

koppling måste finnas till universitetets ledning och universitetet i stort. 

En sådan koppling fås genom att exempelvis prorektor ingår i det Flex-

ibla rådet. Det måste också finnas en representation vilken känneteck-

nas av att medlemmarna förövrigt har en viss akademisk tyngd i organi-

sationen. Förutom prorektor tänker jag exempelvis här på dekaner och 

de som är genuint intresserade av frågan. I rådet skulle jag på samma 

sätt som respondenterna gett uttryck för också vilja att samtliga fakulte-

ter samt Lärstöd, administrativ personal och studenter fanns represente-

rade. Med en sådan sammansättning, där det enligt min bedömning är 

frågan om en total representation, är min uppfattning att ett genuint in-

tresse skulle skapas för frågan, från den yttersta ledningen till den per-

sonal som finns ute på ämnena.  

 

 

Några slutsatser av projektet Flexibel utbildning 

 

Vilka slutsatser kan då dras av projektet Flexibel utbildning? Om vi bör-

jar med det som varit positivt kan följande punkter lyftas fram: 

 

• Frågan om flexibel utbildning har kommit högre upp på dagordning-
en. 

• De vilka var intresserade fick möjlighet att träffas och diskutera frå-
gan. 

• Mikrobidragen skapade kreativitet ute i organisationen. 
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Det som i projektet har varit av negativt slag kan sammanfattas i följan-

de punkter: 

 

• Avsaknad av ett fullständigt engagemang för frågan, från ledningsni-
vå och medarbetare ute i organisationen. 

• Projektet hade inget mandat. 

• En otydlighet när det gäller projektorganisationen och målen. 

• Projektet har inte fått det genomslag som det fanns en förväntan om. 
 

Utöver dessa punkter som här presenterats av såväl positivt som nega-

tivt slag önskar jag också lyfta fram att det är svårt att avgöra om pro-

jektet bidragit till att en ökning av de flexibla undervisningsformerna 

skett eller att andelen distansstudenter ökat. Den ökning som skett kan-

ske hade kommit till stånd utan att projektet hade funnits. Projektet 

måste ses som att det har varit en möjlighet att stämma av hur frågan 

om flexibel utbildning ska hanteras i fortsättningen vid Karlstads uni-

versitet. En annan slutsats är att arbetet med flexibel utbildning pågår 

ute i verksamheten, fast i olika grad. I detta arbete handlar det också om 

att lösa en del frågor som är av betydelse för framtiden såsom: 

 

• Ska frågan om flexibel utbildning även framöver ha sin hemvisst i 
Biblioteksnämnden?  

• Ska förslaget om ett flexibelt råd bli verklighet?  

• Hur ska lärarnas arbetstider regleras? 

• Hur ska frågor som studiemedel, antagning och examination hante-
ras? 

• Hur löser vi de praktiska problemen, så som boende etc.? 
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Även om det för mig har varit svårt att avgöra om projektets mål för 

2008 respektive 2009 uppnåtts är min bedömning att projektet har ut-

fört sitt uppdrag, där det kanske främsta resultatet är att frågan om flex-

ibel utbildning har kommit högre upp på dagordningen och diskuteras 

ute i organisationen. 

 

 

Utvärdera redan ifrån början 

 

Under arbetet med denna utvärdering har många tankar och idéer fötts. 

En sådan idé är att när projektgruppen tillsätts är det också lämpligt att 

den som ska göra utvärderingen utses. Ett sådant förslag innebär att ut-

värderingen kan ske kontinuerligt under projektets framskridande. En 

tanke är att den som gör utvärderingen träffar projektmedlemmarna en 

gång per termin. Att som i det här fallet lägga utvärderingen ett halvår 

efter att projektet avslutades innebär att det ställs stora krav på respon-

denternas minne. Det var inte alls ovanligt med uttalanden som:  

 

Det här är över ett år sedan nu. Det är länge sedan. 

 

Andra exempel än detta citat var att respondenterna ställde sig frågande 

till hur var det nu, det kommer jag inte ihåg etc. Sådana uttalande är na-

turligtvis helt förstårliga med tanke på den tid som har förflutit sedan 

projektet avslutades. Men jag vågar påstå, att hade utvärderingen skett 

löpande under den tid som projektet pågick, hade det i betydande grad 

underlättat för respondenterna att komma ihåg rådande förhållanden. 

 

En annan fördel med att den som ska utvärdera projektet tillsätts redan 

i början av projektet är att en bekräftelse kan fås på vad som fungerar 

bra och mindre bra. Följaktligen kan åtgärder sättas in under projektets 

gång för att avhjälpa identifierade brister per omgående.  
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Några avslutande reflexioner kring utvärderingen 

 

Min bedömning är att även om utvärderingen skulle ha omfattat fler 

vilka var involverade i projektet Flexibel utbildning, så är förhoppning-

en att detta dokument kan fungera som ett diskussionsunderlag för 

framtiden när det gäller den här frågan. 

 

En annan förhoppning, även om utvärderingen kan ses vara en avslut-

ning på projektet är att Christensen och Kreiners resonemang stämmer. 

De anser att en sådan här utvärdering kan fungera som en brygga mel-

lan själva projektet och organisationen vid Karlstads universitet. Existe-

rar denna brygga hoppas jag bl. a. att utvärderingen kan ha bidragit med 

viktiga lärdomar inför framtida liknande projekt. Inte minst när det gäll-

er vikten av ett tydligt och mätbart projektmål finns. Vidare handlar det 

om att en i alla delar fungerande projektorganisation med mandat att 

agera finns. Det handlar också om att projektet verkligen når ut med sitt 

budskap fullt ut i verksamheten samt att ett verkligt genuint intresse 

finns för projektet på alla ledningsnivåer. Här har även de vilka arbetar 

ute i organisationen en viktig funktion att fylla, då de ska tillvarata de 

lärdomar som inte minst det här projektet gett (Christensen och Krei-

ner, 2002).  

 

Avslutningsvis är min bedömning att utvärderingens syfte har uppnåtts, 

vilket var att beskriva och förklara de förhållanden som har känneteck-

nat projektet Flexibel utbildning. 
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Bilaga 1: Information om utvärderingen och förfrågan om intervju 

som skickades ut per e-post till respondenterna 
 

Hej! 
 

Mitt namn är Erik Lindholm och jag arbetar som projektassistent åt 

Birgitta Eriksson och Patrik Larsson vid ämnet Arbetsvetenskap. Efter 

att projektledare för projektet Flexibel utbildning varit i kontakt med Bir-

gitta och Patrik ska jag med hjälp av nyss nämnda personer svara för att 

en utvärdering görs av projektet. 
 

Att jag nu skriver till dig beror på att jag undrar om du kan tänka dig att 

bli intervjuad gällande ditt deltagande i projektet? Det är svårt att veta 

hur lång tid intervjun kommer att ta. Men avsätt gärna två timmar, så 

tror jag definitivt att vi är på den säkra sidan. För att underlätta arbetet 

med utvärderingen har jag önskemål om att få spela in intervjun. När 

utvärderingen är klar kommer den inspelade intervjun att raderas och 

de intervjucitat som presenteras kommer att avidentifieras. 
 

I det mail Lena E Johansson skickade ut den 7 april framgår att jag sik-

tade på att vara klar med utvärderingen till Biblioteksnämndens sam-

manträde den 25 maj. Då jag arbetar i ett antal projekt har jag reviderat 

denna målsättning. Min ambition är att under maj försöka hinna 

genomföra de intervjuer jag har tänkt göra. Därför är mitt önskemål att 

du snarast meddelar mig en tid när du har möjlighet att bli intervjuad. 

För egen del passar alla tider från och med 2010-05-07 och framåt. När 

du har hört av dig med en för dig passande tid för intervjun, så åter-

kommer jag med en lokal där vi kan träffas och genomföra intervjun. 
 

Med vänlig hälsning och vi hörs! 
 

Erik Lindholm 
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Bilaga 2: Ett urval av de frågor vilka återfanns i de intervjuguider 

som upprättades för intervjuer med projektdeltagare 

 

Bakgrund 

 

1. Jag skulle först vilja att du presenterar dig. 
 

2. Varför kom du med i projektet Flexibel utbildning? 
 

3. Vid vilken tidpunkt kom du med i projektet? 
 

4. Var det självklart att du skulle representera fakulteten? 
 

5. Vilken har din funktion varit i projektet? 
 

6. Vilken uppbackning har du haft från fakulteten för ditt deltagande i 
projektet? 

 

7. Har ditt projektdeltagande någon betydelse för din egen yrkeskarri-
är? 

 

8. Hur har det gått att förena ditt vanliga arbete med deltagandet i pro-
jektet? 

 

9. Hur har din inställning varit till projektet? 
 

10. Vilka förväntningar hade du på projektet? 

 

11. Har du någon gång funderat på att lämna projektet? 
 

12. Hur använder du konkret de erfarenheter projektet gett i ditt arbete? 
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13. Beskriv kort vad du menar med flexibel utbildning? 
 

Projektets organisation och hur den har fungerat 

 

1. Hur har projektorganisationen fungerat? 
 

2. Vilka personer anser du har haft en central betydelse i projektet? 
 

3. Har projektledaren varit rätt person att leda projektet? 
 

4. Hur har arbetsklimatet varit i projektet? 
 

5. Hur har samarbetet fungerat med dem vilka ingått i projektet? 
 

6. Hur ofta har ni träffats i projektet? 
 

7. Har projektgruppen kunnat träffas när behov funnits? 
 

8a. Har det funnits någon informell organisation i projektet?  

 

8b. Om så är fallet, beskriv denna? 

 

9. Hade projektet tillräckligt många medarbetare? 

 

10. Saknade projektet någon kompetens? 
 

11. Vilket erfarenhetsutbyte har du haft med övriga som deltagit i pro-
jektet?  

 
12. Vilken har betydelsen varit att projektet under 2009 inte hade någon 

styrgrupp? 
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13. Har det haft någon betydelse att prorektor inte fanns med i projek-

tet under 2009? 

 

14. Vad har fungerat bra respektive mindre bra med projektet? 

 

15. Vilka utmaningar har funnits i projektet? 

 

16. Har frågan om den flexibla utbildningen den dignitet som den bor-

de ha i organisationen? 

 

17. Vilken betydelse har det att projektet flyttades till Biblioteksnämn-
den? 

 

18. Hur skulle du vilja att projektet var organiserat? 
 

19. Vad säger du om den här utvecklingen för flexibel utbildning (gra-
fisk bild visas)? 

 

Projektresultat 

 

1. Beskriv kort vad som gjorts i projektet? 
 

2. Vilka har projektets mål varit? 
 

3.  Vilket är det viktigaste resultatet utifrån projektet? 
 

4. Anser Du att projektet har genomfört sitt uppdrag? 
 

5.  Har projektet inneburit erfarenheter som kan komma till användning 
inom andra områden? 
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6.  Har kompetensen vid fakulteten höjts genom projektet?  
 

7.  Beskriv hur ni ökat graden av flexibla former i utbildningarna vid er 
fakultet? 

 

8.  Är du nöjd med den satsning fakulteten gjort på flexibel utbildning? 
 

9.  Vilket gensvar på projektet har ni fått från de olika ämnena inom er 
fakultet? 

 

10. Vilken betydelse har de ”goda exemplen” haft för er fakultet? 

 

11.  Vilka ”goda exempel” vill du lyfta fram som främjar det flexibla lä-
randet? 

 

12.  Vilken betydelse har projektet haft för ökningen av antalet distans-
studenter?  

 

13. Varför har den flexibla utbildningen skördat stora framgångar? 

 

14. Hur ser ni på samarbetet med IT-pedagogerna? 

 
15. Hur säkerställs kvalitén i den flexibla utbildningen? 

 

Relationen mellan projektrepresentant och lärare vid fakulteten 

 

1. Hur har ni konkret arbetat med projektet ute på fakulteten? 

 

2. Hur ser samverkan ut mellan lärarna och den fakultet som du repre-

senterar i de här frågorna? 
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3. Har lärarna vid din fakultet tillräckliga kunskaper om distanspeda-

gogik för att på bästa sätt använda dess fördelar? 

 

4. Blir ansvaret för stort för den enskilde läraren när hon/han använ-

der sig av distanspedagogik som utbildningsform? 

 

Ekonomi 

 

1. Vilken betydelse har de s.k. mikrobidragen haft? 

 

2. Hur ska de s.k. mikrobidragen fördelas? 

 

3. Finns det andra incitament än mikrobidragen vilka skulle manifeste-

ra betydelsen av flexibel utbildning? 

 

4. Har fakulteten skjutit till ekonomiska medel i förväntad utsträck-

ning? 

 

5. Vilka förslag har du till hur en fortsatt satsning på flexibel utbild-

ning ska kunna finansieras? 

 

6. Utvecklingen visar att andelen studenter vilka läser på distans ökar 

vid tre av fyra fakulteter. Anser du att det behövs någon form av 

omställningsstöd för att klara denna utveckling? 

 

Framtid 

 

1.  Vad har hänt sedan projektet avslutades? 
 

2.  Vilka effekter har projektet fått på kort respektive lång sikt? 
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3.a Anser du att projektet Flexibel utbildning behövs eller kan det in-
rymmas i ordinarie verksamhet? 

 

3b. Om projektet Flexibel utbildning ska finnas kvar, vilken plats ska 

det ha i universitetets organisation? 

 

4. Har projektet Flexibel utbildning medfört att förändringar skett i 
andra sammanhang av något slag? 

 

5. Finns det några gränser för hur stor den flexibla utbildningen kan 
bli? 

 

6. Räcker KAUs organisation i nuvarande utformning till för att ge det 
stöd som krävs för den flexibla utbildningens utveckling? 

 

7. Är IT-stödet tillräckligt i förhållande till de behov som följer av flex-
ibel utbildning? 

 

8. Vad tänker du om framtiden för den här frågan? 
 

Övriga frågor 

 

1.  Har projektet i andra sammanhang uppmärksammats? 
 

2.  Hur ser du på förhållandet mellan pedagogik och teknik när det gäller 
flexibel utbildning? 

 

3.  Vilket ansvar har du tagit och tar du för den flexibla utbildningen? 
 

4.  Hur hanteras de praktiska problemen? 
 



Bilaga 2 
 

 7

5.  Om du sätter in det här projektet i ett sammanhang med andra, vad 
hamnar vi då exempelvis vad gäller kvalité etc.? 

 

6.  Har du något ytterligare som du tycker är viktigt att lyfta fram gällan-
de projektet och din syn på frågan om flexibel utbildning i stort? 
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Bilaga 3: Kodschama med exempel på frågor vars svar är koncept vilka ligger till grund för bildandet 

av kategorier 

 
Tabell 1: Ett urval av frågor från intervjuerna där respondentens svar blir koncept vilka bildar kategorier. 

 

Fråga Koncept Kategori 

Vilka erfarenheter har 

projektet gett? 

Erfarenheter är alltid bra. Genomlevda och upplevda ger alltid någon-

ting. Sen var det ger riktigt i alla lägen är svårare att sätta fingret på. Det 

ger insikter både i svårigheter i olika frågor och det ger insikter i också 

hur kanske människor agerar och fungerar och tänker i vissa frågor. Jag 

kan inte säga att det här har gett mig den erfarenheten som har resulterat 

i det här eller det, eller i det va. Men jag skulle inte vara utan dom heller. 

Jag brukar se det som att alla erfarenheter är berikande i någon mening. 

Det ger åtminstone ett bredare batteri utav insikter som kan komma till 

hjälp i tankar och funderingar och agerande. Det vill jag påstå. 

Erfarenhe-

ter. 

Vilket är ledningens 

intresse för frågan om 

flexibel utbildning? 

Nej. Som sagt, som jag sa förut, det diskuteras inte alls och det diskuteras 

inte på nämnden. Det diskuteras inte på utbildningsmöten och förmodli-

gen inte högre upp heller. Det är ingenting som du läser om på nätet eller 

att rektor tar upp på sina informationsmöten. Jag har ju varit på dom i 

alla fall. Så det tror jag inte hon gör eller jag har inte hört det. 

Ledningens 

intresse. 
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Bilaga 4: Grafisk bild över andelen distans- och campusstudenter vid Karlstads universitetA 
 

 
                                                 
A Grafisk bild hämtad från Lena E Johanssons presentation vid seminariet som Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper anordnade den 2010-04-15. 





Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 www.kau.se

En utvärdering av projektet  

Flexibel utbildning

Den här arbetsrapporten är en utvärdering av projektet Flexibel utbildning 
som pågick under åren 2006-2009 vid Karlstads universitet. 

Genom intervjuer med de som medverkat i projektets arbetsgrupp respektive 
dess styrgrupp ges en beskrivning av de förhållanden som har kännetecknat 
projektet, med en koncentration mot de två sista åren av projekttiden.

Resultatet av utvärderingen visar bland annat att frågan om flexibel utbildning 
har kommit högre upp på dagordningen samt att de som är intresserade av 
frågan gavs möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Vidare framkommer, 
att en otydlighet fanns kring projektorganisationen och vilka målen var 
för projektet. Det vittnas även om att projektet inte fick det genomslag i 
organisationen som det fanns en förväntan om.

Flertalet ansåg att frågan om flexibel utbildning behöver ha en egen arena 
varför de hade önskemål om att ett flexibelt råd inrättas. I rådet skulle det 
bland annat finnas en representation som kännetecknas av att medlemmarna 
har en viss akademisk tyngd i organisationen, såsom prorektor, dekaner och 
de som är genuint intresserade av frågan. Det flexibla rådet skulle vara en 
garant för att erfarenheter, idéer och den kraft som finns i organisationen 
även fortsättningsvis skulle kunna tas tillvara.

Sammantaget kan utvärderingen ses vara en beskrivning av vad som har 
gjorts i projektet och fungera som ett diskussionsunderlag när det gäller den 
för Karlstads universitet viktiga och strategiska frågan om flexibel utbildning.
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