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Förord
Vi har inom senioruniversiteten många års erfarenhet av att arrangera
utbildning för seniorer. Det projekt som här redovisas har studerat vad våra
medlemmar i Uppsala Senioruniversitet och i sex samverkande europeiska
senioruniversitet har för synpunkter på programutbud, förutsättningar och
hinder för att delta i olika utbildningsaktiviteter. Men det är inte bara
nuvarande medlemmar som studerats. En enkät som omfattar även dem som
inte är medlemmar och deras intresse av utbildning på äldre dagar har
genomförts.
Studien har lagts upp som ett forskningsorienterat projekt med syfte att få så
sakligt underlag som möjligt för att kunna pröva olika förbättringsåtgärder.
Projektet har skett som ett samarbete mellan sju olika senioruniversitet i sex
europeiska länder under en treårsperiod, inom ramen för den europeiska
federationen av senioruniversitet (EFOS), där Uppsala sedan länge är
medlem, och med anslag för ett Erasmus+ projekt. I den här rapporten görs
därför även jämförelser med situationen i övriga deltagande länder. Som
Erasmus+ projekt har projektet på hemsidan för projektresultat betecknats
med ”Good practice”, en beteckning vilken ges projekt som har skötts särskilt
väl och som kan inspirera andra (http://ec.europa.eu/programmes/
erasmusplus/projects/#search/keyword=EduSenNet).
Syftet med rapporten är primärt att ge ett faktaunderlag för beslut om
förbättringsåtgärder i vår egen nuvarande organisation, men den kan också
vara en källa att jämföra med vid framtida medlemsundersökningar för att få
en historisk överblick. Vår förhoppning är att också andra ”systeruniversitet” i
Sverige och Norden ska få inspiration till att genomföra liknande projekt och
att vi härigenom kan förstärka kontakterna och utbytet av erfarenheter och
tankar kring senioruniversitetens fortsatta utveckling.
Rapporten har tagit fram av Maj Aldskogius, Brittmari Ekholm, Ulla
Myhrman, Björn Odin, Per Olof Osterman och Alice Rinell Hermansson.
Uppsala Senioruniversitets redaktionskommitté har medverkat vid den
redaktionella bearbetningen och Anders Källström har svarat för layout.
Per Olof Osterman
Ordförande Uppsala Senioruniversitet
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1. Introduktion
Björn Odin
1.1 Utbildning av äldre i ett samhällsperspektiv
Vi behöver en ny typ av forskning kring åldrande, där också seniorer själva tar del.
EduSenNet-projektet är ett exempel i denna riktning. Vi seniorer kan bidra även om vi
inte har ekonomiska resurser/forskningsmedel och arbetar långsammare än yngre. Vi lär
oss inte heller på samma sätt som yngre. Vi lär oss inte nya fakta så lätt och kommer inte
ihåg allt som vi gjorde som yngre – men samtidigt har vi en annan förmåga att integrera
ny kunskap med gammal kunskap och tidigare erfarenheter. Denna förmåga hjälper oss
att förstå komplexa situationer och till och med kanske komma med andra alternativa
lösningar och idéer än yngre.
Vi har ännu inte sett några vetenskapliga bevis för att det förhåller sig på det här sättet
med äldres kunskap, men det ﬁnns ett antal indicier från senioruniversiteten. Här behövs
ny forskning!
Arbete har traditionellt mätts i termer av tid − ”Taylorism”. Vad skulle hända om arbete i
stället började mätas i termer av resultat? Kanske skulle det passa oss seniorer bättre om
vi i stället kunde koncentrera oss på goda resultat och inte på använd arbetstid. Många
äldre skulle då kunna tänka sig att fortsätta arbeta även efter nuvarande reglerade
pensionsålder, vilket visade sig i en USU-undersökning (USU-rapport nr 14. 2012). En
diskussion har börjat om den framtida arbetsmarknaden och olika modeller för den, där
kanske även seniorer får en naturlig plats.
Vi behöver ställa nya frågor, som inte baseras på gammalt tänkande och traditionell
uppdelning mellan arbete och vad som nu är ”icke arbete”/pensionering.
Pensionering måste betraktas i ett nytt samhälleligt sammanhang – något som inte längre
är absolut nödvändigt, som det var för alla dem som hela livet arbetat så hårt att de blev
utslitna. För de ﬂesta var det förr omöjligt att fortsätta därefter. Arbetets villkor har
förändrats och så måste också villkoren för ”icke arbete”! De ﬂesta av oss uppskattar att
göra något, att betyda något och att ﬁnna en mening i livet. Nu går många äldre in i en
kris på grund av förlust av ”identitet” vid pensioneringen.
Av projektet framgår att man ofta saknar information om möjligheter till aktiviteter efter
avslutat yrkesarbete. Pensionering kan då innebära mer av en mental förlust än en
tillgång till frihet. Om livet blir för stilla, tycks hjärnan dessutom ha en förmåga att skapa
inbillade faror som inte är lätta att hantera. – ”Om en cykel stannar kommer den att falla”.
Regler och förordningar kring när man ska gå i pension kanske är praktiska ur en
administrativ synvinkel, men begreppet ”äldre” är som koncept en social konstruktion. Vi
bär med oss alla våra kunskaper och erfarenheter genom hela livet, och även om vår ork
kanske avtar med åldern kan inte samhället avstå från att ta tillvara all den kunskap och
erfarenhet som ﬁnns hos hela befolkningen – inkluderande seniorer. Människor över 60 år
inom EU utgör tillsammans mer än 25 procent av hela befolkningen, och andelen ökar i
snabb takt.
Vi seniorer är mer än bara skattebetalare och röstande vid val. En stor politisk utmaning i
varje land är att stärka äldre medborgares kapacitet att hantera nya situationer − att
ﬁnna mening och sammanhang i livet och härigenom skapa en grund för fortsatt god
hälsa.
7

Ett stöd till livslångt lärande skapar en god grund för seniorer att ta aktiv del i alla viktiga
demokratiska och politiska processer i samhället.

Maj Aldskogius, Björn Odin och Alice Rinell
Hermansson presenterar rapport nr 14 år 2012
Foto: Inger Hammer

1.2 EduSenNet-projektet – en beskrivning
Projektet syftar till att söka identiﬁera de speciella behov och förutsättningar som kan
föreligga för äldres lärande.
EFOS (European Federation of Older Students in Universities) sökte och beviljades anslag
för ett Erasmus+projekt med titeln ”Educational Senior Network” i slutet av 2014.
Projektperioden har varat över tre år från december 2014 till oktober 2017. Projektet har
genomförts och avrapporterats i sin helhet på engelska hösten 2017 under titeln
”EDUCATION FOR SENIORS IN EUROPE” (ISBN 978-80-223-4273-5).
Koordinator för projektet har varit Comenius Universitetet i Bratislava/Slovakien där EFOS
president (Nadezda Hrapkova) och generalsekreterare (Katarina Grunwald) är
verksamma. Uppsala Senioruniversitet har medverkat som en av sju deltagare i projektet.
Övriga medverkande har varit senioruniversiteten i Brno/Tjeckien, Chemnitz/Tyskland,
Magdeburg/Tyskland, Groningen/Nederländerna och Alicante/Spanien.
Vid Uppsala Senioruniversitet har arbetet letts av Maj Aldskogius, Brittmari Ekholm, Ulla
Myhrman, Björn Odin (ordf.), Per Olof Osterman och Alice Rinell Hermansson. Denna
grupp har utarbetat föreliggande sammanfattande rapport på svenska från projektet.
Utifrån de resultat som undersökningarna kommit fram till har man sökt ﬁnna nya vägar
för förbättringar av programmen vid de olika senioruniversiteten. Teoretiskt kan projektet
närmast beskrivas som ”Action Research”/aktionsforskning där de inblandade själva
genomför undersökningar och studier av den egna verksamheten för att ﬁnna
förbättringsmöjligheter och pröva olika sätt att genomföra dem.
Arbetet har varit indelat i tre olika faser med sex gemensamma projektmöten i de olika
länderna. Vid mötena har strategier arbetats fram för kommande arbete och
redovisningar samt analyser gjorts av genomfört arbete. Arbetet har inte minst belyst
likheter och olikheter mellan de skilda senioruniversiteten och länderna, för att söka
förstå och tolka undersökningsresultaten. Under den andra fasen genomfördes två
omfattande enkätundersökningar, vilka redovisas separat i denna rapport. Den tredje
fasen har använts för att pröva olika sätt att utveckla verksamheten. Här redovisar vi den
försöksverksamhet som bedrivits vid USU inom ramen för EduSenNet-projektet.
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Under projektet har ett stort antal äldre personer från de sex deltagande länderna svarat
på frågor om behov, möjligheter och hinder för ett livslångt lärande. Det samlade
resultatet ﬁnns tillgängligt i den omfattande slutrapporten på engelska och även på
projektets webbplats (http://edusennet.efos-europa.eu). Det är även möjligt att ta direkt
kontakt med någon i projektets ledningsgrupp för att få utförligare information och svar
på eventuella frågor. I föreliggande rapport står projektets genomförande och de resultat
som framkommit i studien av Uppsala Senioruniversitet i fokus, men givetvis mot
bakgrund av hela projektets resultat.

1.3 Teoretiska utgångspunkter
Följande två teorier har använts som utgångspunkter för projektarbetet; de hjälper också
förhoppningsvis läsaren att förstå:
• Vilken slags undersökning som genomförts inom EduSenNet-projektet; varför och i
vems intresse (Aktionsforskning)
• Vilka ramar/hinder eller möjligheter som ﬁnns för seniorer att ta del i lärande
aktiviteter (Ramfaktorteorin)
Aktionsforskning
Ofta är det som kallas aktionsforskning undersökningar som utförs i direkt anslutning till
eller som en del av en aktivitet, särskilt inom utbildningsområdet, för att förbättra
metoder eller arbetssätt hos dem som är direkt involverade.
”Action research is either research initiated to solve an immediate problem or a reﬂective
process of progressive problem solving led by individuals working with others in teams or as
part of a ’community of practice’ to improve the way they address issues and solve problems”.
(https://en.wikipedia)

Figur 1. Aktionsforskningens olika moment.

Aktionsforskning bygger på den kritiska
pedagogik som lanserades av Paulo Freire som
svar på de traditionella formerna av utbild‐
ning där läraren ”föreläser” och eleverna är
passiva mottagare av information. Hans arbete
utvecklades ursprungligen inom vuxenutbild‐
ningen i Latinamerika. Aktionsforskning är
alltså en form av kollektivt självreﬂekterande
och undersökande som görs för att förbättra
den egna sociala och pedagogiska praktiken.
Aktionsforskning används numera i många
länder både inom skolväsendet och på
universitetsområdet.

Ramfaktorteorin
Många olika strategier har använts för att modernisera och förbättra utbildning. En av
dem som tidigt såg att det inte räckte med att bara se till inlärningsprocessen utan också
till utbildningens ramfaktorer var Urban Dahllöv. Han pekade på behovet av att undersöka
tidsfaktorer, utbildningens organisation och andra ramar och hinder för att bättre förstå
utbildningens resultat. Dahllövs ramfaktorteori har vidareutvecklats av bland andra
Gunnar Berg i den så kallade frirumsmodellen där han poängterar vikten av att också ta
med i beaktande lagar och regelverk, ekonomiska resurser och tidstillgång för att förstå
de ”yttre gränserna” för vad som är möjligt att åstadkomma. Han kunde också genom
empiriska studier identiﬁera de ”inre gränserna” för vad som är möjligt med tanke på
människans egen uppfattning om sina möjligheter att agera på olika sätt.
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Senioruniversitet är inte lika bundet av lagar
och förordningar som oﬀentliga
utbildningsinstitutioner, men vi kan ändå
använda oss av frirumsmodellen för att
bättre förstå varför respondenterna svarar
som de gör vid våra undersökningar inom
projektet och hur man ser på hinder och
möjligheter att delta i olika former av
utbildningsaktiviteter.
Figur 2. Frirumsmodellen.
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2.

De deltagande senioruniversiteten
– likheter och olikheter

Maj Aldskogius
Ungefär samtidigt som EFOS styrelse förberedde en ansökan till EU rörande ett projekt
om utbildning på äldre dagar, genomförde medlemsinstitutionerna en enkät beträﬀande
den aktuella situationen angående utbildning för äldre vid medlemsinstitutionerna med
start våren 2014. Resultatet av hela den studien har publicerats i projektrapporten på
engelska. Här refereras endast situationen i de sju enheter som deltagit i EU-projektet
med några utblickar till de EFOS-medlemsenheter som inte deltagit i projektet.
EduSenNet-partner:
Bratislava, Slovakien, Comenius University, Centre for Continuing Education
Uppsala, Sverige, Uppsala Senioruniversitet
Magdeburg, Tyskland, Otto-von-Guericke-Universität
Chemnitz, Tyskland, Seniorenkolleg an der Technische Universität-Chemnitz
Groningen, Nederländerna, Senioren Academie Groningen- Friesland-Drenthe
Brno, Tjeckien, Vysoké ucení technické v Brné
Alicante, Spanien, Universidad Permanente de la Universidad de Alicante-UPUA
EFOS-medlemmar som inte deltagit i EduSenNet-projektet:
Wroclaw, Polen, Universytet Wroclawski, Universytet Trzeciego Wieku
Graz, Österrike, Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft Karl-FranzensUniversität
Wien, Österrike, EFOS
Dresden, Tyskland, Freunde und Förderer der Dresdener Seniorakademie Wissenschaft
und Kunst
Berlin, Tyskland, Berliner Akademie für weiterbildende Studien s.V.

Stor röd prick: EduSenNet-partner
Liten röd prick: EFOS-medlemmar
som inte deltagit i projektet
Källa: www.efos-europa.eu
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2.1. Senioruniversitetens startår och definition av ”senior students”

• Uppsala Senioruniversitet etablerades 10–20 år tidigare än de andra
senioruniversiteten som ingår i projektet.
• De ﬂesta av de senioruniversitet som ingår i studien har en lägsta åldersgräns på 40
eller 50 år.
• Uppsala och Chemnitz har de högsta minimigränserna men Chemnitz säger sig inte
tillämpa den gränsen i praktiken.
• Graz och Wien har olika minimiålder för män och kvinnor, 45 för män och 40 för
kvinnor.
• Wroclaw och Berlin har inga åldersgränser.

EFOS internationella projektgrupp och styrelse samlad för arbete. Källa: www.efos-europa.eu
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2.2. Senioruniversitetens organisation

• Senioruniversiteten i Bratislava, Magdeburg, Chemnitz, Alicante och Wroclaw utgör
en integrerad del av det reguljära universitetet på orten, övriga samarbetar på olika
sätt med ett eller ﬂera universitet. Chemnitz är en del av ett tekniskt universitet och
Brno har ett nära samarbete med det tekniska universitetet på orten.
• Antal hel- eller deltidsstuderande varierar mellan 586 (Magdeburg), 2 660
(Uppsala) och över 5 500 (Wien) per termin
• Graz, Wien och Wroclaw är de enda som uppger att de har heltidsstuderande. I Graz
och Wien läser dessa studenter tillsammans med ungdomsstuderande för att ta en
examen. I Wroclaw deltar de i speciella kurser för seniorer.
• Bratislava och Brno har krav på genomgången gymnasieutbildning, medan de övriga
senioruniversiteten inte har några sådana krav.

2.3. Åldersfördelning
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• Alla institutionerna har inte kunnat redovisa resultaten enligt den gruppering som
hade föreslagits, vilket gör resultaten lite svårbedömda.
• Uppsala och Magdeburg har en äldre studerandepopulation än övriga enheter. 95
procent respektive 88 procent av de studerande är över 65 år, och 27 respektive 22
procent över 75 år.
• I Alicante är 48 procent yngre än 65 år medan motsvarande siﬀra för Uppsala är 5
procent.
• Chemnitz och Groningen har en topp i åldern 66–70 år och Alicante ännu något
yngre, 51–65 år.
• Graz och särskilt Wien har stora studerandegrupper med en helt annan
åldersfördelning än övriga enheter, 79 respektive 70 procent är 40–55 år.

2.4. Olika typer av studier
Formell
Ej formell
Integrerad
Separat

Utbildning certiﬁerad av staten med diplom och/eller akademisk examen.
Utbildning som inte är certiﬁerad av staten, till exempel deltagande i
universitetsutbildning som inte leder till en examen och i speciella kurser
eller studier för äldre studerande.
Yngre och äldre studerar tillsammans.
Speciell utbildning för äldre studerande.

• Inget av de senioruniversitet som deltar i studien har formell utbildning som leder
till diplom och/eller en akademisk examen.
• Bratislava och Magdeburg har utbildningar där yngre och äldre studerande läser
tillsammans, övriga enheter i projektet har separata utbildningar för yngre och äldre.
• Bratislava, Brno och Alicante är de enda enheterna inom EU-projektet som utfärdar
examensbevis.
• I Wien och Graz läser de äldre studerande tillsammans med de yngre hela
utbildningar som leder till en examen.

2.5. Ämnesområden som seniorer väljer att studera
Alla enheter som deltog i studien skulle redovisa den procentuella fördelningen av
studenter som den terminen studerade olika ämnesområden. I tabellen har en
uppskattning gjorts av den ungefärliga fördelningen mellan ämnesområden. Förmodligen
har alla enheter fått göra ganska vittgående generaliseringar för att räkna ut denna
fördelning i antal undervisningstimmar.

14

• Vid de tekniska högskolorna (till exempel Brno) spelar naturvetenskap en större roll
än vid övriga universitet. Chemnitz kunde inte besvara frågan.
• Ämnen inom humaniora dominerar vid de icke-tekniska enheterna.
• Konst och musik har ett relativt stort utrymme (cirka 20 procent).
• Föreläsningar och workshoppar är de vanligaste studieformerna.
• Flertalet universitet erbjuder ett studieprogram med stor variation av
inlärningsmetoder.
• Studier med både unga och äldre studerande är inte så vanliga.

EFOS presidium (ordföranden Nadia Hrapkova och generalsekreteraren Katarina Grünwald)
i diskussion inför slutarbetet med Edu-Sen-Net. Källa: www.efos-europa.eu
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3. Enkät 1. Möjligheter till och intresse för studier
på äldre dagar för 50+are i Uppsala som inte är
medlemmar i Uppsala Senioruniversitet
Alice Rinell Hermansson
I ett första steg genomfördes en enkätundersökning riktad till seniorer i Uppsala län.
Syftet var att få kunskap om vilka önskemål och behov av studieaktiviteter det fanns bland
äldre personer i allmänhet, oavsett deras bakgrund, boendeförhållanden och mobilitet. Ett
frågeformulär utformades inom Erasmusprojektet. Det översattes till olika språk och
anpassades till förhållanden i respektive deltagarländer. En jämförelse mellan resultaten
av den svenska studien och studierna i andra länder ﬁnns i slutet av detta kapitel och är
författad av Brittmari Ekholm.
Enkäten bestod av två delar. Den första delen handlade om sociodemograﬁska data och
den andra delen var inriktad på intervjupersonernas erfarenhet av och synpunkter på
lärande och utbildning på äldre dagar. Ett informationsblad utformades där studiens syfte
presenterades. Datainsamlingen skedde med hjälp av personer i projektgruppen och
några andra medlemmar i USU.

3.1. Population och urval
Denna studie var explorativ och syftade till att påvisa en del skillnader mellan grupper
och länder utan att göra anspråk på statistiskt säkerställda resultat. Vid datainsamlingen
användes därför ett bekvämlighetsurval. Avsikten var att nå personer som inte redan var
engagerade i USU. Vid dataanalysen visade det sig dock att 42 procent hade varit eller var
medlemmar i USU. Detta berodde förmodligen på att ﬂera av intervjupersonerna bodde i
seniorboenden där många var engagerade i USU.
Intervjupersonerna delades in i fyra grupper:
Grupp A bestod av personer som bodde på seniorboende i Uppsala med tillgång till
service, exempelvis städning och gemensam matsal (Ekeby Hus och Skogsblomman), 54
personer.
Grupp B bestod av personer som bodde på seniorboende i Uppsala utan tillgång till
service (Tornet och Kungsängen 3), 50 personer.
Grupp C bestod av seniorer som besökte seniorrestaurangen Örnen och som deltog i en
studiecirkel i dans för seniorer, 14 personer.
Grupp D utgjordes av seniorer i samhällen som ligger 20–30 kilometer utanför Uppsala
(Gimo, Östhammar och Heby), 28 personer.
Totalt deltog 146 personer i studien. I diagrammen presenteras resultaten i procent för
hela gruppens svar per fråga. Svarsfördelningen i de fyra grupperna framgår av bilaga 1.

3.2 Enkätsvaren från del 1. Demografiska uppgifter.
Samtliga deltagare var svenska medborgare, men 9 procent var födda i något annat land,
de ﬂesta i Finland eller något annat nordiskt land. Nästan två tredjedelar av de 146
personerna var kvinnor. Kvinnornas andel var särskilt hög (86 procent) bland personer
som bodde utanför Uppsala stad.
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Figur 3. Respondenternas åldersfördelning.

Hälften av deltagarna var i åldern 71−80 år, under det att de övriga fördelade sig med en
ärdedel över 80 år och en ärdedel under 71 år. I grupp B var deltagarna något yngre än
i de övriga tre grupperna. Två personer var över 90 år gamla. Åldersfördelningen i de
olika grupperna framgår av bilaga 1.

Figur 4. Utbildningsbakgrund.

Två tredjedelar av deltagarna hade studerat vid universitet eller högskola. Denna andel
var särskilt hög bland personer bosatta i seniorboenden i Uppsala (Grupp A: 87 procent
Grupp B: 72 procent). I grupp D hade 41 procent endast folkskola.
Boendeort och boendeform. Åttio procent av deltagarna var bosatta i Uppsala tätort, 18
procent i tätort utanför Uppsala och 2 procent bodde på landsbygden. 75 procent bodde i
seniorboende, 15 procent bodde tillsammans med anhöriga och 7 procent var
ensamboende.
Fördelningen i de fyra grupperna framgår av bilaga 1.
Endast 11 procent uppgav att de hindrades att delta i studier på grund av handikapp eller
hälsoproblem.
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3.3. Studieverksamhet på äldre dagar
Fråga 1. Studier/ny kunskap bestod av två frågor, dels om deltagarna ansåg att det är
viktigt med studier på äldre dagar, dels om de för närvarande deltog i några studier.
Resultatet framgår av ﬁgur 5. Totalt svarade 77 procent att det var viktigt med studier på
äldre dagar. I grupp D, bland personer bosatta utanför Uppsala, ansåg dock knappt
hälften att det var viktigt. På frågan om deltagarna för närvarande deltog i studier svarade
drygt två tredjedelar nej. Också här fanns vissa skillnader mellan grupperna, vilket
framgår av ﬁgur 5.

Figur 5 visar svaret på fråga 1 som bestod av två delar.

Fråga 2. En öppen fråga handlade om deltagarnas kännedom om vilka
studieorganisationer för personer som är 50+ fanns på deras hemort. De uppgav PRO,
SPF och några andra organisationer.
Fråga 3. Information om studiemöjligheter. På denna fråga uppmanades deltagarna att
välja de tre alternativ som de ansåg viktigast av de sex alternativ som räknats upp i frågan
(ﬁgur 6). Den största andelen hade fått informationen via annonser (25 procent) och
tidningar/tidskrifter (25 procent). Var femte hade fått information genom vänner och
bekanta.

Figur 6. Hur deltagarna fått information om olika studiemöjligheter.
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Fråga 4.1 På frågan om deltagarna kände till Uppsala Senioruniversitet (USU) svarade 77
procent ja. Bland personer bosatta i Uppsala hade nästan alla kännedom om USU (Grupp
A: 96 procent¸ Grupp B: 84 procent), men bland personer bosatta utanför Uppsala var
andelen betydligt lägre (Grupp D: 24 procent).
Fråga 4.2 På frågan om deltagarna i studien var eller hade varit medlemmar i USU
svarade 42 procent ja. Bland personer bosatta utanför Uppsala stad hade endast 14
procent varit medlemmar i USU.
Fråga 5. Fråga 5 gällde vilka studieorganisatörer som skulle passa bäst för vederbörande.
Frågan anknöt till fråga 2 om deltagarnas kännedom om andra studieorganisatörer, och
besvarades med PRO och SPF i första hand. USU kom på tredje plats. En person
kommenterade att valet av studier i första hand beror på innehållet och inte på vem som
är arrangör.
Fråga 6. Olika skäl att delta i studier. Frågan om olika skäl till att man valde att delta i
studier besvarades genom valet av tre av sex föreslagna alternativ (ﬁgur 7). Deltagarna
valde i första hand alternativet att få ny kunskap/information (35 procent). Därefter kom
social samvaro och ökad livskvalitet med var sina 24 procent. I grupp D prioriterades
social samvaro högst (32 procent). Några kommenterade frågan genom att ange andra
alternativ: ”Bra träning för hjärnan”; ”Ett optimalt sätt att använda tiden”; ”Det är viktigt
att göra resor”.

Figur 7. Olika skäl till studier.

Fråga 7. Skulle mer information och större utbud av aktiviteter öka intresset för att delta i
studier? En tredjedel av deltagarna svarade ja på frågan, 26 procent svarade nej och 39
procent svarade vet inte.
Fråga 8. I en öppen följdfråga kunde deltagarna föreslå olika ämnesområden för studier.
Det blev en lång lista av ämnen, varav de ﬂesta redan erbjuds i det programutbud som ges
vid USU. De ﬂesta önskade kurser i språk och litteratur, men också kurser om hälsa,
ﬁlosoﬁ, religion och politik.
Fråga 9. Vad är det som hindrar deltagarna att delta i studier? Här ﬁck de välja tre
alternativ av nio föreslagna (ﬁgur 8). Det är anmärkningsvärt att en så stor andel (30
procent) inte ansåg att de hade något som hindrade dem från att delta i studier. Nästan
lika många uppgav tidsbrist och några svarade att de hindrades av egna hälsoproblem,
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personliga åtaganden eller partnerns hälsa. Hälsoproblemen kunde gälla hörsel och syn,
minnesförmåga och mobilitet. Kostnaderna och brist på transport förefaller vara ett
problem för några få. Några kommentarer till frågan: ”Ibland är jag trött”; ”Jag är rätt
lat”; ”Jag har fortfarande yrkesarbete”; ”Jag har dåligt minne”.

Figur 8. Faktorer som hindrade deltagarna att delta i studieaktiviteter.

Fråga 10. Studieform. Här uppmanades de att välja tre av de föreslagna alternativen i
ﬁgur 9. Det är tydligt att många (46 procent) föredrar att gå på föreläsningar. Därefter
kommer studiecirkel (26 procent) och seminarium (14 procent). Skillnaderna är inte så
stora mellan de fyra gruppernas svarsfördelningar.

Figur 9. Undervisningsformer som deltagarna föredrog

Fråga 11. Betydelsen av social kontakt med lärare och studiegrupp. Den sociala
kontakten med lärare och studiegrupp anses viktig av 58 procent av deltagarna.
Skillnaderna är inte så stora mellan studiens fyra grupper.
Fråga 12. Intresse för nya medier i undervisningen fanns vid denna tidpunkt hos knappt
hälften (47 procent) av deltagarna, men var större i grupperna A och B än i grupperna C
och D. Av kommentarerna framgår att ﬂera inte anser sig ha tillräcklig kunskap inom ITområdet. Några kommentarer: ”Jag klarar inte teknologin”; ”Det räcker som det är”; ”Om
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min syn var bättre…”; ”Vi behöver mer kunskap om IT”; ”Vi lever i ett internetsamhälle”;
”För vissa ämnen vore det bra”.
Fråga 13. Enkäten avslutades med en öppen fråga om vad som skulle kunna underlätta
för deltagarna att komma igång med någon form av studier. Några av svaren återges här:
”Bättre kommunikationer”; ”Bättre hälsa”; ”Någon som kan skjutsa mig”; ”Mer tid”;
”Tillgång till internet”; ”Personlig kontakt med någon annan som är intresserad”; ”Lägre
kursavgifter”; ”Stöd för motivationen”; ”Bättre akustiska förhållanden i lokalerna”;
”Informationsdagar”; ”Det vore bra med ett ’open house’ där lärarna informerar om de
olika kurserna”.

3.4 Jämförelse med resultaten vid övriga senioruniversitet
Som har framgått tidigare är Bratislava, Magdeburg, Chemnitz samt Alicante del av ett
universitet medan Groningen och Brno liksom Uppsala är fristående från de reguljära
universiteten men reguljärt samarbete förekommer. Vid två senioruniversitet (Bratislava
och Brno) är gymnasieutbildning ett inträdeskrav.
Vidare skiljer sig deﬁnitionen av ”senior” åt mellan olika senioruniversitet. Sålunda
varierar åldersgränserna för tillträde från 40 till 65 år som framgår av tabell i ett tidigare
avsnitt. Det innebär att åldern hos studerandepopulationen varierar mellan de olika
senioruniversiteten. Sättet studierna bedrivs på spelar naturligtvis också roll för resultatet
av enkäten. Sammanlagt har 878 personer (varav 146 från Uppsala) från de deltagande
senioruniversiteten svarat på enkät 1.
• I genomsnitt är 2/3 av de svarande kvinnor, med små variationer mellan de
Senioruniversitet som ingår i studien.
• Knappt hälften av de svarande är mellan 61 och 70 år vilket skiljer sig från
Uppsalasvaren där 50 procent är mellan 71 och 80 år (75 procent är över 70 år). Två
senioruniversitet hade även ett litet antal svarande under 50 år (Chemnitz 1 procent
och Magdeburg 6 procent). En stor andel av de som deltagit i studien har
universitetsutbildning (50–74 procent) förutom vid två universitet (Alicante 23
procent och Bratislava 39 procent).
• En stor majoritet, (73–100 procent) är positiva till att studera på äldre dagar,
Bratislava 73 procent, Uppsala 77 procent, Chemnitz 87 procent, Brno 90 procent,
Groningen 93 procent samt Magdeburg 100 procent (!). Skälen för att studera är
likartade hos de svarande, till exempel att förhindra åldrandet, klara vardagligt liv
bättre, upprätthålla sociala kontakter, vara i form mentalt och fysiskt samt hålla sig à
jour med den digitala utvecklingen – allt för att få en bättre livskvalitet.
• Studiehinder kan vara sjukdom, vård av make/maka, brist på grundläggande
färdigheter, förvärvsarbete, tidsbrist, penningproblem samt för långt avstånd från
studieorten. Endast 12 procent av de svarande från Uppsala uppger egna
hälsoproblem som hinder.
• Information om studiemöjligheter får man i regel genom vänner och kolleger,
tidningar, internet, TV/radio och annonser. Bland Uppsalasvaren dominerar
tidningar, annonser och vänner/kolleger (ca 70 procent). I Magdeburg får 86 procent
information via vänner/kolleger medan 69 procent i Groningen får motsvarande
information via internet.
• Studier i form av föreläsningar förordas av 46 procent i Uppsala och 83 procent i
Magdeburg medan seminarier/studiecirklar föredras av 15 respektive 26 procent i
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Uppsala, 62 respektive 27 procent i Magdeburg samt 29 respektive 32 procent i
Alicante.
• Bland ämnen som man föredrar att studera nämns utländska språk av svarande från
samtliga senioruniversitet. Andra önskvärda ämnen är litteratur, politik,
samhällskunskap, juridik, sociologi, Human Relations, religion, ﬁlosoﬁ, internet samt
friskvård. Särskilt i Magdeburg efterfrågades mer av naturvetenskap, teknologi och
ekonomi.
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4. Enkät 2. Uppsala Senioruniversitets medlemmars
synpunkter på verksamheten
Maj Aldskogius
Avsikten med projektets andra enkät var att få information om de egna medlemmarnas
syn på verksamheten för att i framtiden kunna planera verksamheten så att så många som
möjligt ska kunna få nytta och glädje av de olika aktiviteterna oberoende av bakgrund och
levnadsförhållanden.
Både enkätformulär 1 och 2 hade utarbetats av den centrala projektledningsgruppen med
säte i Bratislava och alla deltagande enheter skulle använda samma enkätformulär. Det
översattes till svenska av Maj Aldskogius och redigerades av projektgruppen i Uppsala.
Vissa justeringar måste göras med tanke på lokala förhållanden. Till exempel hade man
förordat att – i vissa fall – samtliga alternativ i tabellerna skulle rangordnas efter hur
viktiga de var för den svarande. Eftersom vi ansåg att det var orealistiskt och onödigt
ändrades det till att endast de tre viktigaste alternativen skulle anges (prio 1, prio 2, prio
3). Enkätformulär 2 bifogas i bilaga 2. Enkäten skickades ut och bearbetades hösten 2016.
Maj Aldskogius presenterade tabellerna i januari 2017 och Björn Odin en engelsk text i
februari 2017 (Learning in later life at Uppsala Senioruniversitetet).
I avsnitt 4.3 har Björn Odin gjort en jämförelse med resultaten från motsvarande enkäter
vid de övriga deltagande senioruniversiteten.

Urval och datainsamling
I september 2016 hade Uppsala Senioruniversitet (USU) 3 810 medlemmar som alla hade
ett medlemsnummer. De äldsta medlemmarna har de lägsta numren och de nyaste
medlemmarna har de högsta numren. För att vi skulle kunna använda resultatet av
enkäten i den framtida verksamhetsplaneringen var det viktigt att vi gjorde ett slump‐
mässigt urval på ett vetenskapligt korrekt sätt. Vi bestämde att skicka ut enkäten till 10
procent av våra medlemmar, det vill säga 381 individer. Bertil Eriksson gjorde ett systema‐
tiskt urval av var tionde medlem sedan man slumpmässigt valt ett startnummer mellan 0
och 9. På det sättet visste vi också att vi skulle få synpunkter både från gamla och nya
medlemmar.
Endast 9 procent av våra dåvarande medlemmar saknade e-post. Vi beslöt därför att
skicka ut enkäten per e-post till de som hade en e-postadress. Utskicket med e-post
gjordes av Bertil Eriksson och Malin Åkerblom på USU:s sekretariat. De utvalda
personerna ombads att fylla i formuläret och skicka det till senioruniversitetets sekretariat
där man hade skapat en särskild e-postadress för detta ändamål. Detaljerade instruktioner
rörande hur man skulle förfara följde med enkäten. Om man ändå inte ville svara på epost ombads man att meddela det till senioruniversitetets expedition så att man där
kunde skicka ut ett formulär på papper med ett frankerat svarskuvert. De 36 personer som
inte hade någon e-postadress plus ytterligare 20 som inte kunde läsa bilagor ﬁck
frågeformuläret per post. Utskick per post och kontroll av svar gjordes av Gudrun
Bäckström och Caare Smith på USU:s sekretariat.
När ett par veckor gått skickades en påminnelse per e-post till de som inte svarat på sin epost och vi ringde till de som hade fått formuläret per post och inte svarat. Efter allt detta
arbete hade vi endast fått 45 procent svar, vilket vi ansåg vara alldeles otillräckligt för att
kunna dra några slutsatser. Vi ﬁck lov att inse att datakunskapen hos USU:s medlemmar
inte var tillräcklig för att kunna hantera bilagor. Vi beslöt därför att skicka ut formuläret +
svarskuvert per post till de 200 personer som inte svarat, och gav dem en ny deadline.
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Efter den aktionen hade vi fått in 80 procent svar, vilket var bra, men trots det var vi inte
helt nöjda. Några frivilliga personer ur USU:s arbetsgrupp för internationell verksamhet
åtog sig att ringa och påminna cirka 10 personer var. 16 personer var bortresta men vi ﬁck
in ytterligare 25 svar så att det totala antalet svar kom att uppgå till 329, det vill säga 86
procent av de tillfrågade, vilket var mer än förväntat.
Av de 52 personer som inte besvarade enkäten har hälften (27 personer) angivit skäl för
det. Här är några typiska exempel:
• Eftersom jag inte deltagit i USU:s verksamhet under ett år känner jag inte att jag har
några värdefulla synpunkter att bidra med till enkäten.
• Jag har varit sjuk mest hela hösten och är det fortfarande. Kan inte fylla i en enkät
som blir informerande. Men jag hoppas kunna återkomma till senioruniversitetet.
• Jag har inte svarat på er enkät, då jag slutat som medlem hos er för att de aktiviteter
som jag var intresserade av var fullbokade. Nu testar jag Aktiva Seniorer i stället.
• Tyvärr för komplicerat för att fylla i.
• Har inte svarat därför att jag inte varit med så länge. Dessutom tycker jag att
enkäter är alltför stereotypa.
• Vill eller kan inte svara.
• Har problem med språket. Har ändå inte varit på någonting.
Maj Aldskogius, Ulla Myhrman och Alice Rinell Hermansson i projektgruppen kodade de
329 svaren och Maria Wold Troell bearbetade alla data så att vi ﬁck tabeller med absoluta
och relativa tal. I varje tabell noterades det inre bortfallet, det vill säga hur många som
inte svarat på den speciﬁka frågan. Endast en fråga hade dålig svarsfrekvens, frågan om
vilka aktiviteter – föreläsningsserier, cirklar, resor och tisdagsföreläsningar – man deltagit i
föregående år. Efteråt har vi förstått att det nog speglar verkligheten – alla medlemmar
deltar inte regelbundet i vår verksamhet.
Svaren på vissa öppna frågor och alla de spontana kommentarer som de svarande
lämnade skrevs ned vid kodningen. Flertalet av dessa kommentarer har noterats i
anslutning till nedanstående analys av svaren på frågorna.
Resultatet av enkäten redovisas i huvudsak i procenttal. Eftersom urvalet gjordes
slumpmässigt så representerar urvalet alla USU:s medlemmar. Maria Wold Troell har
hjälpt till med vissa av de diagram som presenteras i det följande.
Båda enkäterna har presenterats i power-point med svensk eller engelsk text i en rad olika
sammanhang.

4.1. Bakgrundsdata om USU:s medlemmar
Födelseland
93 procent var födda i Sverige och 5
procent utomlands. 2 procent har inte
svarat på denna fråga. Av de som var
födda i annat land angav fem Finland, två
Etiopien och enstaka personer en rad
andra länder: Norge, Estland,
Storbritannien, Tyskland, Polen, Kanada
och Liberia.

Figur 10. USU:s medlemmar efter födelseland.
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Uppsala har en ganska stor andel invandrare och merparten av befolkningstillväxten i
hela Sverige beror på immigration. Många invandrare är nu svenska medborgare och en
hel del har nått pensionsåldern men få är medlemmar i USU. USU:s styrelse har under
många år strävat efter att engagera invandrare i verksamheten och Ulla Myhrman
engagerade sig speciellt i den frågan under sina tre år som ordförande, 2011–2014. Hon
har också som en del i EduSenNet-projektet försökt hitta de rätta kanalerna och de rätta
kontakterna för att engagera invandrare i USU. Det arbetet redovisas i avsnitt 5.2.
Breddning av USU:s medlemskader.
Bostadsort
88 procent av medlemmarna bor i
Uppsala tätort, 5 procent i annan
tätort i Uppland och 4 procent på
landsbygden. 2 procent har inte
besvarat frågan. Från den första
enkäten vet vi att många utanför
Uppsala är tveksamma till att
engagera sig i en verksamhet som i
sitt namn har ordet ”universitet”.
De nordiska länderna har också en
stark tradition av studieförbunds‐
verksamhet, något som inte
Figur 11. Medlemmarnas bostadsort.
existerar i andra europeiska länder.
Dessa studieförbundskurser, som
utgör ett alternativ till USU:s verksamhet, anordnas på olika orter i Uppland. Naturligtvis
spelar avståndet till undervisningsorten och tid och kostnad för resor till Uppsala en
avgörande roll. Med det i minnet är det anmärkningsvärt att 9 procent (det vill säga totalt
ca 350 personer) av de svarande som inte bor i Uppsala ändå är medlemmar I USU.
Boendeform

Figur 12. Medlemmarnas boendeform.

Cirka två tredjedelar bor tillsammans med en anhörig i lägenhet eller hus och en tredjedel
bor ensamma. Andelen som bor i seniorboende, till exempel Ekeby Hus, Kungsängsliljan
eller Kungsgärdet 3, är endast 2 procent.
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Kön

Figur 13. Könsfördelning bland USU:s medlemmar.

Två tredjedelar av de tillfrågade var kvinnor och en tredjedel män vilket överensstämmer
mycket väl med uppgifter för alla USU:s medlemmar under år 2015. 2 procent besvarade
inte frågan. Kvinnor lever generellt några år längre än män. Medellivslängden i Sverige
var år 2015 84 år för kvinnor och 80,4 år för män vilket innebär att vi ligger i toppskiktet
vad gäller medellivslängd tillsammans med till exempel Japan och Schweiz.
Ålder

Figur 14. Åldersfördelningen hos USU:s medlemmar.

Hälften av personerna i urvalet var 71–80 år vilket överensstämmer väl med annan
statistik över USU:s medlemmar som visat att medelåldern är 74 år. 2 procent av dem som
besvarat enkäten var över 91 år, 11 procent var 81–90 år och endast en person var yngre
än 60 år. USU:s medlemmar är betydligt äldre än medlemmarna hos våra
samarbetspartner inom EFOS, vilket framgår av avsnitt 2.
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Högsta utbildning

Figur 15. Utbildningsnivå bland USU:s medlemmar.

Nära 90 procent av de som besvarade enkäten hade en akademisk examen vilket ställer
ganska stora krav på kvaliteten på USU:s föreläsningar och studiecirklar. 8 procent angav
att de hade gymnasieutbildning, fackskole- eller folkhögskoleutbildning. Av de 3 procent
som hade angivit annan utbildning fanns en oﬃcer samt några ﬁlosoﬁe och medicine
doktorer som nog inte bara ville inordna sig i kategorin ”universitetsutbildning”.
Sysselsättning utöver USU

Figur 16. Medlemmarnas sysselsättning utöver USU.

Mer än 25 procent av de svarande har endast angivit ett alternativ och lika många har
angivit ett annat alternativ än de som gavs i tabellen. Procentsiﬀrorna är här beräknade
på dem som svarat. Trots att medelåldern är hög var det fortfarande några personer som
arbetade deltid eller heltid. Av dem som arbetade heltid fanns faktiskt en person som var
över 90 år, kanske en forskare eller egen företagare? Hobbies var det alternativ som totalt
ﬁck ﬂest röster om man lägger ihop alla i alternativ 1,2 och 3, men som första alternativ
dominerade omsorg om barn/barnbarn. Föreningsliv och arbete som volontär sysselsätter
många, något som inte är lika frekvent i andra länder.
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Exempel på annan sysselsättning:
• Träning, motion, sport, gymnastik, gym, promenader, golf, dans, cykling (21 svar)
• Hus, hem, trädgård, sommarställe (15 svar)
• Kultur (ﬁlm, teater, konserter, akvarell, gitarr, museer, konstgallerier, TV) 11 svar
• Umgänge med vänner (9 svar)
• Resor (7 svar)
• Läsa, skriva (7 svar)
• Forskning, släktforskning (6 svar)
• Hund (3 svar)
• Jakt, fågelskådning, båt, översättande, utlandsboende, bridge, handarbete (enstaka)

4.2 USU:s utbildning – åsikter och erfarenheter
Digitala hjälpmedel (%)

93 procent av USU:s medlemmar hade en dator men 18 procent behövde hjälp för att
använda den. Knappt hälften hade en Ipad, två tredjedelar en smartphone och en
tredjedel en annan mobiltelefon. När det gällde Ipad och smartphone var det betydligt
färre som behövde hjälp för att hantera dem, 4 respektive 7 procent.
Som beskrivits i inledningen till avsnitt 4 under rubriken Urval och datainsamling, hade vi
missbedömt medlemmarnas datakunskaper, särskilt när det gällde att hantera bilagor.
Många kunde inte skicka tillbaka svarsformuläret per mail. Det visade sig också att en del
inte kunde ta ut frågeformuläret på papper. Kanske hade de ingen skrivare?
Senioruniversitets datakurser upphörde för några år sedan. Kanske är det dags att
återuppta dessa kurser och även anordna kurser i användandet av Ipads och smartphones.
En av de svarande har också önskat en genomgång av moderna appar. Visserligen kan
många utnyttja barn och barnbarn för att få hjälp men om de inte ﬁnns på nära håll skulle
nog många vara tacksamma för att via USU kunna skaﬀa sig de kunskaper som blir allt
mer nödvändiga för att man ska kunna fungera i dagens samhälle.
Hur kom du i kontakt med Uppsala Senioruniversitet?
Nära tre ärdedelar ﬁck sin information om USU via familj eller vänner men totalt cirka
20 procent ﬁck den via Internet eller USU:s broschyr. Kanske hade man hört talas om USU
och gick in på nätet för att se hur man kunde bli medlem. Under många år har ingen
reklam för USU gjorts eftersom man tidigare inte manuellt kunnat hantera ett större antal
medlemmar. Nu när det mesta digitaliserats gäller inte detta på samma sätt.
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Figur 17. De flesta får information om Uppsala Senioruniversitet via familj eller vänner.

De som fått sin information på annat sätt än alternativen ovan har bland annat svarat:
• Letade efter pensionärsföreningar i Uppsala
• Via Folkuniversitetet
• Information om USU genom mitt tidigare arbete
• Kommer inte ihåg. USU har väl alltid funnits?
• Genom Senioruniversitetet i Umeå
Vad är ditt motiv för att delta i USU:s aktiviteter?

Figur 18. Att få ny kunskap är ett starkt motiv för att delta i Senioruniversitetets aktiviteter.

De motiv för att delta i USU:s aktiviteter som man hade att välja mellan är delvis
överlappande. De ﬂesta av de svarande har angivit ”Att få ny kunskap” som första, andra
eller tredje alternativ. Därefter kommer ”att använda min fritid till något värdefullt”, ”att
utveckla mig själv” och ”att få bakgrundskunskaper om aktuella ämnen” vilket också
avspeglas i medlemmars deltagande i föreläsningsserier och cirklar. Att träna färdigheter
(körsång, akvarellmålning etcetera.) och ”att möta människor” har angivits i mindre
utsträckning hos oss än i andra länder.
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Under ”annat” har nämnts:
• Att delta i USU:s resor
• Att fräscha upp gamla kunskaper
• Nu för gammal. Orkar inte
• Verkar som AV-tekniker
• För att träﬀa alla sorters människor
När deltog du i din första aktivitet inom USU?

Figur 19. Tidpunkt för första aktiviteten inom USU.

USU har haft en stark tillströmning av nya medlemmar under senare år och cirka 80
procent av de tillfrågade har deltagit i sin första aktivitet för mindre än 10 år sedan, och
en tredjedel för 2–4 år sedan. Många har också varit aktiva under en lång följd av år. Har
man en gång börjat fortsätter man åtminstone med någon aktivitet, till exempel Min
musik, där många angivit att det är det enda de till sist deltar i för att lyssna till olika
slags musik och kanske avsluta med lunch med andra deltagare. Flera svarande har
angivit att de inte hunnit delta i någon aktivitet än.
Har de aktiviteter som du deltagit i inom USU motsvarat dina förväntningar?

Figur 20. USU:s medlemmar är mycket positiva till de aktiviteter de deltar i.

30

För totalt 88 procent av medlemmarna hade de aktiviteter som de deltagit i fullständigt
(30 procent) eller i ganska hög grad (58 procent) motsvarat förväntningarna, vilket måste
betraktas som mycket positivt. De 6 procent som inte svarat på frågan är i huvudsak nya
medlemmar som inte hunnit delta i något, men tycker att programmet ser mycket bra ut.
Bland de 5 procent som är mindre positiva ﬁnns en del som inte kommit med på den
aktivitet som de velat delta i. Endast någon enstaka person har angivit att aktiviteterna
inte alls motsvarat förväntningarna (0 procent).
Om du inte deltagit i USU:s aktiviteter, vad har skälet varit?
Skälen till att man inte deltagit i någon aktivitet varierar naturligtvis, men tidsfaktorn
dominerar (tidsbrist 33 procent och tiden har inte passat mig (31 procent). Även seniorer
har många tider att passa. Personliga skäl (19 procent) och inget intressant ämne (18
procent) kommer också relativt högt följt av hälsoskäl (12 procent). Att priset för
aktiviteten är för högt (5 procent) anges mera sällan hos oss än i andra länder.
De som angivit annat skäl har bland annat svarat:
• Inte fått plats, fullbokat. För få platser! (9 svar)
• Ålderdomssvaghet. För gammal (2 svar)
• Ny medlem
• Tiden sammanfaller med gympan!
• Har tillräckligt med aktiviteter
• Makes sjukdom
• Slöhet
Planerar du att delta i någon av USU:s aktiviteter höstterminen 2016 – vårterminen
2017?
Över 80 procent anger att de vill fortsätta att vara aktiva i USU medan 5 procent har
svarat nej. Kanske de äldsta i urvalet? En del av de som varit med längst och de som
nyligen blivit medlemmar har svarat vet inte.
Om nej på ovanstående fråga, varför?
De få personer som har svarat att man inte avser att delta i USU:s aktiviteter nästa år har
angivit en rad olika skäl, till exempel att ämnet som intresserade inte ﬁnns i utbudet. och
att man inte kommit med på det man anmält sig till. Ett annat skäl som anförts är att om
åhörargrupperna blir alltför stora är det svårt för alla att se powerpoint-presentationer.
Tidsbrist och svårighet att komma till undervisningslokalen har projektgruppen försökt
hitta en lösning på genom att testa och genomföra ett delprojekt inom EduSenNet
rörande försöksverksamhet med att ﬁlma och lägga ut på nätet alla tisdagsföreläsningar,
ett projekt som drivits av P O Osterman och som redovisas i avsnitt 5.1. Försöket har
under hösten 2017 utökats med ytterligare en föreläsningsserie.
Andra kommentarer:
• Inte kommit med ﬂera gånger. Jag har bara anmält mig till enstaka kurser,
föreläsningar etcetera. Kan ej delta i tisdagsföreläsningar (barnvakt). Vill inte betala
årsavgift och inte antas ﬂera år i rad.
• Makes hälsoskäl
• Gammal och svag (2 svar)
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Vilka av USU:s aktiviteter har du deltagit i under föregående läsår 2015–2016? (i
procent)

Vid första anblicken av tabellerna över hur många aktiviteter som man deltagit i 2015–
2016 blev vi besvikna över svarsfrekvensen. I USU:s reguljära statistik redovisas ett stort
antal deltagare i USU:s aktiviteter. Men på den här frågan var det alltså många som inte
svarade. Vi hade kunnat gå in i medlemsregistret för att kontrollera vad de svarande
faktiskt hade deltagit i, men det skulle ha krävt mycket tid. Det mest troliga är att en hel
del medlemmar är mycket aktiva och deltar i många aktiviteter medan andra inte är
särskilt aktiva alls.
Flertalet svarande i vår enkät vet till exempel inte hur många tisdagsföreläsningar man
deltog i 2015–2016 men 46 procent har deltagit någon gång, 65 procent har deltagit i en
eller ﬂera föreläsningsserier, de ﬂesta av dessa i två serier men 22 procent i tre eller ﬂer
serier och 9 procent i ett okänt antal. 29 procent har deltagit i en eller ﬂera studiecirklar
och 16 procent i någon resa eller studiebesök. De som inte svarat på frågan har troligen
inte deltagit i någon aktivitet och det gäller nog också för många av de som inte svarat
alls på enkäten.
Bertil Eriksson på USU:s sekretariat hade statistik över samtliga medlemmars deltagande i
olika aktiviteter ht 2016. Den statistiken visade mycket riktigt att en tredjedel av USU:s
medlemmar inte deltog i någon aktivitet alls hösten 2016. Andelen var något högre bland
män än bland kvinnor. Föreläsningsserierna är mest populära men många deltar också år
efter år i samma studiecirkel. Tisdagsföreläsningarna är något populärare bland männen
än bland kvinnorna, medan föreläsningsserierna, studiecirklarna och resorna attraherar
något större andel av kvinnorna.

Figur 21. Fördelningen mellan män och kvinnor i olika aktiviteter, totalt för hela Uppsala
Senioruniversitet.
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Har du tidigare år, det vill säga före hösten 2016, deltagit i ﬂer eller färre
aktiviteter?

Figur 22. Förändringar i medlemmarnas aktivitetsgrad.

De ﬂesta (54 procent) anger att de deltar i ungefär lika många aktiviteter varje år, medan
9 procent avser att bli mer aktiva än tidigare. Några har också angivit som skäl att de inte
känt till USU tidigare. Andra blir äldre och tröttare och vet inte hur de kommer att känna
sig nästa år. 16 procent av de svarande har angivit att de deltagit i ﬂer aktiviteter tidigare,
troligen de som varit medlemmar längst. De som inte svarat kan tänkas vara nya
medlemmar.
Vilka av följande ämnen intresserar dig mest?

Figur 23. Intresseområden.

Det ämnesområde som de ﬂesta prioriterade högst var litteratur, konst och musik med
samhällsvetenskap och juridik (inkl. psykologi och sociologi) i andra hand och i tredje
hand religion, ﬁlosoﬁ och historia tätt följt av naturvetenskap, teknik och medicin.
Ekonomi ﬁck få röster, förmodligen eftersom USU haft mycket sparsamt med föreläsningar/
kurser i ekonomi. Inom ”annat” återfanns följande önskemål:
• Politik, samhälle (5 svar)
• Världen i dag (2 svar)
• Miljö (2 svar)
• Textil
• Bio
• Yoga
• Resor
• Praktiska kurser: akvarell, olja
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När föredrar du att USU:s aktiviteter äger rum?

Figur 24. De flesta är nöjda med att aktiviteterna ligger på dagtid vardagar. Men många kan också
tänka sig andra tider.

USU:s aktiviteter har traditionellt anordnats vardagar på dagtid, kl. 9–17. Nästan alla som
besvarade enkäten (hela 97 procent) svarade att de föredrog den tiden och angav inget
alternativ. Som andra alternativ angav 30 procent kvällstid på vardagar och som tredje
alternativ dominerade veckoslut. Koncentrationsstudier och sommarkurser har många
gånger diskuterats men angavs endast av 12–13 procent vilket ändå är cirka 400 personer
av totala antalet medlemmar. Kanske värt ett försök med någon aktivitet på annan tid än
den nu dominerande?
Här lämnades många konkreta förslag, till exempel:
• Vardagar på dagtid som nu (kl. 9–16 bäst). Inga alternativ! (många svar)
• Tidigare lagda eftermiddagsföreläsningar
• Salong eller liknande hellre dagtid till exempel kl. 14–16 eller kl. 15–17. Kvällstid
inte passande för mig. Gå genom stan en kväll är inte kul.
• Veckoslutskurser en lördag-söndag i maj eller början av juni kan nog uppskattas av
en del som vill ha sällskap.
• Sommarkurs måndag–fredag, till exempel en vecka i slutet av augusti. Gärna ett
ﬂertal kurser för det är ett stort glapp mellan sista kursdag på våren och första för
cirklar och serier på hösten. Äldre kan tycka att sommaren känns lång och ”inget
ordnas” som är någorlunda billigt. Tomma skolmatsalar, tomma gymnastiksalar med
ﬂera lokaler ﬁnns att tillgå. Kommunen borde kunna ge bidrag till friskvård för aktiva
pensionärer.
Hur lång tycker du att en föreläsningsserie ska vara?

Figur 25. Hela 80 procent av de tillfrågade tycker att dagens föreläsningsserier är lagom långa.
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Hösten 2016 anordnade USU 22 olika föreläsningsserier. Var och en av dessa omfattade
12 lektionstimmar. Hela 80 procent av de tillfrågade tyckte att 12 lektionstimmar per
termin, det vill säga 6 x 2 timmar, är optimalt för en föreläsningsserie, men 14 procent
ansåg att den kunde vara kortare. Kanske beror det på ämnet? Endast 2 procent ansåg att
en föreläsningsserie borde vara längre, till exempel 16 eller 30 lektionstimmar.
Hur lång tycker du att en studiecirkel i språk ska vara?

Figur 26. Åsikterna om språkcirklarnas längd varierar; knappt hälften tycker att nuvarande längd är
bra.

Studiecirklar i språk omfattar i regel 24 timmar per termin, det vill säga 2 timmar per
vecka i 12 veckor. Här var det totalt 28 procent som tyckte att språkcirklarna borde vara
lite kortare och knappt hälften (45 procent) som tyckte att nuvarande längd var bra.
Många av dem som inte svarat (28 procent) angav att de inte deltagit i någon studiecirkel
i språk och därför inte ville ha någon synpunkt på omfattningen.
Antalet studiecirklar som USU anordnade hösten 2017 var hela 68 stycken, varav ﬂertalet
(två tredjedelar, 46 cirklar) i nio olika språk på olika nivåer: arabiska, engelska, franska,
grekiska, italienska, latin, ryska, spanska och tyska.
Hur lång tycker du att en studiecirkel i annat ämne än språk ska vara?

Figur 27. Flertalet medlemmar är nöjda med nuvarande längd på studiecirklarna i andra ämnen än
språk.
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När det gäller studiecirklar i andra ämnen än språk har ﬂertalet (61 procent) angivit att
längden är bra som det är i dag (6x2=12 timmar) medan 7 procent ville ha färre och 10
procent ville ha ﬂer timmar per termin. 18 procent har inte besvarat frågan.
Under hösten 2016 anordnades 22 studiecirklar i andra ämnen än språk.
Religion, ﬁlosoﬁ och historia
4 st
Litteratur, konst och musik
11 st
Samhällssvetenskap och juridik
3 st
Naturvetenskap, medicin och teknik 4 st
Hur viktiga tycker du att följande faktorer är för dig?
Bland viktiga faktorer nämns i första hand hörbarheten i lokalen. Därnäst kommer
möjligheten att se bilder, avståendet till undervisningslokalen och möjlighet att ta sig dit
via allmänna transportmedel. Förekomst av hörslinga framhålles av naturliga skäl endast
av dem som använder hörapparat men möjlighet att se bilder är viktigt för alla, eftersom
de ﬂesta föreläsare använder powerpoint-presentationer i dag. Tiden för resan var mindre
viktig och kostnaden för resan nämndes nästan inte alls. På den här frågan hade många
skrivit kommentarer.

Figur 28. Viktiga faktorer är att enkelt kunna ta sig till undervisningslokalen och att där
höra och se bra.

Om läget
• Parkeringsmöjligheter (4 svar)
• Helst inne i Uppsala city = gångavstånd (2 svar)
• Bor centralt, promenerar gärna, hör utmärkt
• Centralt inte så viktigt i Uppsala, gäller mera Stockholm.
• Bor i Vänge. Avståndet till undervisningslokalerna är relativt långt, tar relativt lång
tid och är relativt dyrt. Men det är ändå inga viktiga faktorer för mig. Så är det bara
och inga av dessa faktorer skulle hindra mig att ta del av USU:s aktiviteter.
Om lokalen
• Trivsamma lokaler med rymliga sköna sittplatser
• Gott om plats och inte för obekvämt
• Inomhusklimatet viktigt
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• Tillgänglighet till platser. Till exempel kan biografsalonger som är rätt moderna
användas mera. Spegeln (ej Slottsbiografen med dåliga stolar och mörk entré).
• Att lokalen är stor. Sittvänliga stolar, bra hörbarhet, bra ventilation, bra ljus, säker ur
rörelsesynpunkt, det vill säga inga trappsteg (som på Slottsbiografen), lätt att
utrymma för äldre personer med viss rörelsenedsättning.
• Lokalens utformning, till exempel bekvämlighet
• Möjlighet att anteckna, det vill säga ljus o stöd för anteckningsblock
• Ljusare sal om man ska måla
Övrigt
• Socialt umgänge viktigt
• Föreläsarens pedagogiska förmåga
• Lärarens/föreläsarens förmåga att hålla intresset vid liv
• Att föreläsaren förstår att använda mikrofonen och har ett tydligt språk
• Diskussionsvänlig atmosfär
• Intressant föreläsare
• Att det är kul!
Hur viktiga tycker du att följande faktorer är?

Figur 29. Ämnet för föreläsningarna har högsta prioritet bland medlemmarna.

Tre faktorer står ut bland svaren: ämnet prioriteras av totalt 96 procent av de svarande, i
andra hand kommer föredragshållaren (totalt 82 procent) och i tredje hand dagen och
tiden (totalt 74 procent). USU har många skickliga föreläsare som är intressanta att lyssna
till. Kostnaden har inte så stor betydelse hos oss som i andra länder (totalt 13 procent),
åtminstone inte så länge vi kan behålla de låga avgifter vi har i dag. Det är tydligen inte
heller så viktigt om en vän deltar eller inte (totalt 13 procent svar). Efter några år som
medlem träﬀar man ofta någon man känner på varje aktivitet som man deltar i. Den
sociala aspekten påverkar tydligen inte valet av aktivitet hos oss. Den som är tillräckligt
intresserad av en aktivitet anmäler sig till den även om man inte får med något sällskap.
Kommentarer:
• Alla föredragshållare/cirkelledare jag hört har varit toppen!
• Att det är en bra lokal, helst inne i city, till exempel stadsbiblioteket, skolmatsalar
direkt efter skolbarnens lunch i centralt liggande skolor, UKK. Reginateatern,
Norrlands nation med ﬂera
• Pedagogiken
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4.3. Jämförelse med resultaten från övriga senioruniversitet
Av jämförelser med resultaten från de andra deltagande senioruniversiteten kan vi bland
annat se följande mönster:
• För det första ﬁnns det tydliga skillnader mellan de olika universiteten när det gäller
såväl organisation, ekonomi och historia, som de studerandes ålder. Detta är en viktig
orsak till varför man svarar olika på många frågor. Det får i sin tur konsekvenser för
vad man vid varje enskild institution sätter fokus på vid sitt förbättringsarbete eftersom
man måste utgå från den speciﬁka kontext, den situation och de problem man har vid
respektive universitet.
Exempelvis är åldersfördelningen mycket olika. I Alicante och Bratislava är mellan 43
och 45 procent av medlemmarna under 65 år. I Groningen är motsvarande andel 24
procent medan den i Uppsala är så låg som 5 procent. (I Bratislava har 52 procent av
de studerande deltidsarbete, och lägsta åldern för medlemskap är 40 år).I Bratislava
och Magdeburg sker utbildningen samordnad mellan äldre och yngre studerande och i
Bratislava, Brno och Alicante utfärdar man examensbevis.
Fyra av de sju medverkande senioruniversiteten (Bratislava, Magdeburg, Chemnitz och
Alicante) är organisatoriskt en del av ortens universitet. Bratislava och Groningen har
utbildningen spridd på vardera fyra olika orter
• För det andra ﬁnns det ett antal situationer och problemområden som upplevs likartat
vid de olika institutionerna. Här ﬁnns möjligheter att även efter projektet i fortsatt
samarbete inom EFOS lyssna på och lära av varandra för att förbättra programmen.
De ﬂesta verkar föredra utbildning dagtid på vardagar och är mycket positiva till det
egna utbudet av utbildning. Humaniora är genomgående det mest populära
ämnesområdet utom vid de tekniska universiteten i Brno och Chemnitz där
naturvetenskap och datorkunskap har en stark ställning.
• För det tredje blir det tydligt att det på sikt kan fordras ekonomiska insatser som inte
institutionerna själva kan åstadkomma utan stöd och förståelse från politiker och andra
beslutsfattare. Uppsala har hittills klarat sig bra ekonomiskt tack vare de stora
frivilliginsatserna av ett åttiotal medarbetare och möjligheter till relativt låg hyra av
möteslokaler inom kommunens ”Träﬀpunkter”. Problem kan dock uppstå gällande
såväl administrativa som lokalmässiga kostnader vid de snabbt växande medlemsantal
som senioruniversiteten i Europa uppvisar.
• Gemensamt är också att det ﬁnns många som skulle vilja följa olika program men som
av olika skäl inte kunnat göra det. Intresset är stort för fortsatta studier högt upp i
åldrarna och de ﬂesta anser att livslångt lärande bidrar till hälsan och det sociala
engagemanget. Många uppger att det ﬁnns hinder för deltagande, såsom kostnader,
avstånd eller hälsoproblem. Här ﬁnns dock vissa skillnader. Exempelvis uppger färre av
USU:s medlemmar kostnadsproblem än vid andra universitet. USU har också ﬂer
deltagare utan direkta hälsoproblem som ett svårt hinder (trots ofta högre ålder) än
vid andra institutioner. Svårigheter med kollektiva transportmedel till och från
studieplatsen är dock genomgående ett problem för många. De som bor på långt
avstånd önskar ibland någon form av decentraliserade program som alternativ
möjlighet.
• Genomgående är att det viktigaste motivet för att delta i senioruniversitetens
verksamhet är att få ny kunskap/lära sig nytt och att träﬀa och diskutera med andra
och därvid även utveckla sina sociala kontakter.
• Flertalet seniorer är öppna för att använda ny teknik och internet men önskar hjälp för
att successivt tillgodogöra sig nya tekniska rön och färdigheter.
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Josef Hauer från Groningen i engagerat samtal med Maj Aldskogius och Brittmari Ekholm vid ett
EFOS-möte. Källa: www.efos-europa.eu

39

5. Försöksverksamhet i Uppsala inom ramen för
EduSenNet
5.1 Filmade föreläsningar tillgängliga via Uppsala Senioruniversitets
webbplats – ett pilotprojekt för att nå nya grupper av seniorer
Per Olof Osterman
Sammanfattning
22 föreläsningar som hölls vid Uppsala Senioruniversitet (USU) under 2016 ﬁlmades.
Syftet var att underlätta deltagande för de medlemmar som av olika skäl hade svårt att
inﬁnna sig i föreläsningssalen. Filmerna lagrades på en server under 14 dagar och kunde
ses med streamingteknik men inte laddas ned och sparas. Medlemmarna kunde ta del av
ﬁlmerna genom att logga in på ”Mina sidor” på USU:s webbplats. Det ﬁlmande teamet
mötte olika slags tekniska problem som löstes efter hand och 21 av ﬁlmerna kunde visas,
varav ﬂertalet med utmärkt kvalitet. I medeltal loggade 56 medlemmar in för att se varje
ﬁlm. 15 procent var 80 år eller äldre. Andelen kvinnor motsvarade ungefär deras
deltagande i föreläsningarna på plats. I ett seniorboende tittade 5−20 medlemmar
gemensamt på ﬁlmerna på storbildsskärm och dessutom tittade många där individuellt.
Filmning av utvalda föreläsningar fortsätter nu som en reguljär verksamhet vid USU.
Projektets syfte
Projektets syfte var att rekrytera nya grupper av medlemmar till USU genom att
underlätta deltagande i de erbjudna föreläsningarna. Målgrupperna var
• Medlemmar med funktionsnedsättning som har svårt att komma till
föreläsningssalen
• Medlemmar som bor långt från Uppsala
• Medlemmar som är tillfälligt upptagna eller bortresta
• Medlemmar som deltagit i föreläsningen men som vill repetera vad som sagts
Metod och teknik
USU:s styrelse godkände pilotprojektet i november 2015. Beslutet grundades på en analys
av de organisatoriska, tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Bland annat sändes en
enkät och ett avtalsförslag till 67 tidigare föreläsare om hur de ställde sig till att bli
ﬁlmade utan extra ersättning. Av de 61 procent som svarade var 90 procent positiva. Två
föreläsare svarade att de kunde ställa upp mot extra ersättning och endast två var helt
avvisande till att bli ﬁlmade.
Teknik
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Powerpoint-bilderna från talarens laptop lades in i kamerans videoﬁlm via trådlös
överföring mellan de laptops som talaren och ﬁlmaren disponerade. Videosignalerna från
ﬁlmkameran digitaliserades med hjälp av en Black Magic converter. Ljudet hämtades från
hörsalens ljudanläggning eller via mikrofon. Totala kostnaden för utrustningen var ca
50 000 SEK. Den producerade videoﬁlmen laddades ner på en server (Vimeo) där den
kunde ses under 14 dagar via streamingteknik men inte laddas ner och sparas.

Filmbild från en föreläsning. Bilden visar föreläsare och powerpoint-bild samtidigt, Filmproducenten
kan välja att visa filmen på detta sätt eller att fylla bildrutan med enbart föreläsare eller enbart powerponit-bild.

Träning av ﬁlmteamet
Simon Ydhag vid MedfarmDoIT, Uppsala universitet, gjorde en ovärderlig insats i starten
rörande val av utrustning, träning av ﬁlmteamet och hjälp vid uppkommande tekniska
problem.
Medlemmarnas tillgång till ﬁlmer
Två slags föreläsningar ﬁlmades, dels år 2016 alla 16 av senioruniversitetets
Tisdagsföreläsningar, som ges varannan tisdag och som ingår i medlemsavgiften, dels
hösten 2016 sex föreläsningar i en föreläsningsserie om den biologiska evolutionen. Alla
medlemmar kunde logga in via ”Mina sidor” på USU:s webbplats och se
Tisdagsföreläsningarna. Tillträde till ﬁlmer rörande serien om evolutionen kunde enbart
ses av de som betalat den särskilda avgiften för serien men också här via inloggning på
”Mina sidor”.
Avtal med föreläsarna
Ett skriftligt avtal slöts med föreläsarna. Detta reglerade användningen av det ﬁlmade
materialet, bland annat att ﬁlmerna endast var tillgängliga 14 dagar och inte möjliga att
spara.
Uppföljningsmetoder
Scanning av medlemskort används för deltagare i Tisdagsföreläsningarna. Medlems-ID,
kön och ålder för de som deltog på plats är därför registrerade. Ingen sådan registrering
skedde för deltagarna i serien om den biologiska evolutionen. Registrering gjordes av alla
som loggade in och startade visning av respektive ﬁlm. Våren 2016 gjordes en enkät till de
40 medlemmar som bodde på seniorboendet Ekeby Hus. Dessa medlemmar tittade på
ﬁlmerna gemensamt på storbildskärm men också i många fall individuellt i hemmet.
Antalet som tittade gemensamt registrerades.
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Resultat och erfarenhet
Tekniska problem
Tekniken med hopkoppling av olika enheter visade sig mer komplicerad och känslig än
väntat och att ﬁlmningen ägde rum i två olika föreläsningssalar var en extra utmaning.
Filmteamet mötte olika slags problem varav många rörde ljudupptagningen. De
deltagande volontärernas engagemang var emellertid stort och man lärde sig både
hantering av teknik och att skapa ﬁlmer med hög kvalitet mot slutet av försöksperioden
och de som såg ﬁlmerna uttryckte sin stora uppskattning.
Tisdagsföreläsningarna
I medeltal loggade 65 (30–96) individer in för att se respektive ﬁlm. Av de som deltog i
föreläsning på plats var det i genomsnitt 10 procent som också loggade in för att se ﬁl‐
men.
Av de 3 800 medlemmarna i USU år 2016 var 2/3 kvinnor. I Tisdagsföreläsningarna
deltog i genomsnitt det året 240 medlemmar per föreläsning och av dessa var 61 procent
kvinnor. Av de som loggade in för att se ﬁlm var i genomsnitt 59 procent kvinnor.
Föreläsningsserien om den biologiska evolutionen
192 medlemmar betalade den särskilda avgiften för att delta i denna serie. Vi vet inte
exakt hur många som deltog på plats varje föreläsning men vanligen är 10−15 procent
frånvarande. I medeltal 34 (23–51) individer loggade in för att se respektive ﬁlm. I
medeltal 18 procent av de betalande deltagarna såg alltså ﬁlmerna.
Åldersfördelning hos dem som såg ﬁlmerna
Denna kunde enbart beräknas för de som såg ﬁlmer från Tisdagsföreläsningarna och
siﬀran var liknande på vår och höst. Omkring 15 procent var 80 år eller äldre, den äldsta
93 år.
Filmer visade på seniorboendet Ekeby Hus
Vid detta boende tittade 5−20 medlemmar på ﬁlmerna tillsammans med användande av
stor skärm. Dessutom tittade många boende på ﬁlmer individuellt i hemmet. Den enkät
som genomfördes besvarades av 70 procent (28) av de 40 medlemmarna på Ekeby Hus.
Vid tiden för enkäten hade endast 4 ﬁlmer gällande Tisdagsföreläsningar blivit tillgängliga
för visning. 16 av 28 skulle inte sett föreläsningen om den inte ﬁlmats. 20 ville att USU
skulle fortsätta ﬁlma föreläsningar och 15 att man skulle ﬁlma även föreläsningsserier.
Framtidsperspektiv
Filmning av föreläsningar har uppskattats av medlemmarna och är nu en etablerad
verksamhet vid USU. Filmningen möjliggör för de medlemmar som inte kan närvara på
plats att ta del av verksamheten och tillåter medlemmarna att ta del av föreläsningen på
tid som de önskar. Statistiken visar också att medlemmar använder ﬁlmerna för att
repetera vad som sagts på en föreläsning där de deltagit. Huruvida nya generationer
seniorer kommer att ha andra prioriteringar när det gäller önskan om att delta i
föreläsningar på plats versus att ta del via ﬁlm är oklart. Hösten 2017 gavs en
föreläsningsserie om ”Tillståndet i världen hösten 2017”. Filmer från denna serie kunde ses
av deltagarna men också via en särskild, något lägre ersättning, av medlemmar som inte
deltog på plats. Serien hade 108 reserver som inte fått plats samt 100 deltagare som
enbart såg ﬁlm. Endast sex av dessa medlemmar är gemensamma. Det betyder att för en
grupp medlemmar är den sociala samvaron och att höra föreläsaren på plats viktigare än
att bara ta del av innehållet och för andra överväger fördelarna med att se ﬁlmerna enbart
och på tid man själv väljer.
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I ett gemensamt utvecklingsprojekt kommer Senioruniversitetet Norrköping vårterminen
2018 att kunna visa de ﬁlmade tisdagsföreläsningar som USU ordnar. Erfarenheterna från
detta projekt blir vägledande för bedömning av möjligheterna att sprida de ﬁlmade
föreläsningarna till andra senioruniversitet i landet.
Övriga medverkande i projektet
Filmteamet: Lasse Sunnås, ledare, Bengt Everitt, Bo Olsson, Anders Lundström
Webbplatsfunktioner: Bertil Eriksson

5.2 Breddning av USU:s medlemskader
Ulla Myhrman
Ett delprojekt av EduSenNet avser rekrytering av ﬂera medlemmar med annan etnisk och
kulturell bakgrund.
En särskild arbetsgrupp, i fortsättningen kallad rekryteringsgruppen, har haft till uppgift
att arbeta med detta projekt. I rekryteringsgruppens arbete deltog Ellinor Lindström, Ulla
Myhrman (ordf.), Per Olof Osterman och Ingrid Åberg.
Gruppen har haft som målsättning att rekrytera nya medlemmar från den aktuella
målgruppen som deltagare i serier och cirklar, som funktionärer eller som lärare/
cirkelledare. Diskussioner har också förts om möjligheter att i senioruniversitetets
program inkludera ﬂera ämnesområden som kan engagera nya medlemmar.
Under arbetets gång har kontakter tagits med ﬂera föreningar och med många individer:
• diskussioner har förts med ordföranden i den Svensk-Eritreanska föreningen
• diskussioner har förts med ordföranden i Svensk-Etiopiska föreningen
• diskussioner har förts med ordföranden i den Sudanesiska invandrarföreningen
• diskussioner har förts med kommunikationsdirektören för Svenska kyrkan
• kontakt har sökts med ordföranden i den Eritreanska kvinnoföreningen
• kontakt har sökts med chefen för språkskolan i Uppsala
• kontakter har också tagits med ﬂera företrädare för olika verksamheter inom
Uppsala universitet och SLU.
Inga av dessa initiativ har givit några mätbara resultat.
Efter kontakt med ordföranden för föreningen Families for International Friendship
inbjöds rekryteringsgruppens sammankallande att delta i ett styrelsesammanträde i
föreningen och som ett resultat av styrelsens diskussioner gavs möjlighet att skicka ut mejl
till alla föreningens medlemmar med information om USU och ambitionerna avseende
rekryteringen av nya medlemmar. Sådan mail skickades både på svenska och engelska.
Flera personer i Gottsunda kontaktades under hösten 2015 och detta resulterade i ett
möte med den internationella handläggaren på Studieförbundet Vuxenskolan som bland
annat arbetade med invandrare i Gottsunda. Genom henne ﬁck USU möjlighet att delta i
Gottsundadagen som anordnades i november månad 2015 och som var ett omfattande
arrangemang med medverkande från ett stort antal föreningar. USU hade ett bord med
informationsmaterial och ﬂera personer från USU deltog under dagen och kunde samtala
med många av besökarna.
Under hösten 2016 startade en ny studiecirkel i arabiska med en lärare av sudanesisk
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härkomst. Med ambitionen att underlätta rekryteringen till denna cirkel och till andra
aktiviteter ansöktes om medel till Scholarships för att stödja nya deltagare ekonomiskt.
Styrelsen anvisade en summa på upp till 5 000 kr att ställas till förfogande för denna
verksamhet. Ingen ansökan om bidrag inkom dock.
Huruvida ovanstående insatser har resulterat i någon ökning av antalet medlemmar i USU
från den aktuella målgruppen är svårt att mäta men arbetsgruppens intryck är att
eﬀekten har varit mycket begränsad. Vid ett sammanträde i styrgruppen för EduSenNet
under hösten 2016 föreslogs därför att en annan strategisk insats skulle initieras. En
satsning skulle göras på en musikserie med musik från hela världen. Per Olof Osterman
och Ulla Myhrman diskuterade förslaget med Ulf Johansson Werre som gav sitt stöd för
detta och lovade delta vid några tillfällen. Under hösten och våren togs namn på
presumtiva medverkande fram. Arbetsgruppen för serier och cirklar och Per Olof
Osterman slutförde planeringen av serien som genomfördes under hösten 2017.
Sammanfattningsvis kan konstateras att rekrytering av personer med annan etnisk och
kulturell bakgrund är ett komplicerat projekt och att resultaten av alla olika insatser är
svåra att mäta.

Ingrid Åberg och Karin Carlsson informerar om USU:s verksamhet i Gottsunda.
Foto: Inger Hammer
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6. Vad kan vi lära av projektet?
Björn Odin
Kortfattat och i punktform kan vi sammanfatta följande erfarenheter från projektarbetet:
• Både EFOS och USU har som ett av sina mål att också bedriva någon form av
forskning. EFOS har bland annat till syfte att genomföra gemensamma projekt och
att stimulera forskning inom ämnen som är relevanta för äldre. USU har bland annat
till syfte att stimulera olika former av verksamhet som har forskningsorienterad
inriktning.
Forskningsorienterad verksamhet har hitintills inte bedrivits i någon större omfattning
även om goda exempel ﬁnns. (Se exempelvis USU-rapporterna 3, 4, 5 och 14). Genom
projektets uppläggning har det varit möjligt att ﬁnna lämpliga arbetsformer utan att
det funnits egentliga forskningsresurser annat än de som ERASMUS+ kunnat erbjuda
för att täcka resekostnader och vissa genomförandekostnader. Varje lands
projektledningsgrupp har arbetat utan ersättning på frivillig basis, men med ett stort
antal arbetstimmar nedlagda - enbart för USU ca 2000 arbetstimmar. Intresset har
bibehållits delvis genom inriktningen mot ”aktionsforskning”, där avsikten är att inom
den egna organisationen åstadkomma förbättringar.
• Samarbete mot ett gemensamt projektmål för samtliga medverkande
senioruniversitet har lett till att de gemensamma överläggningarna/seminarierna
kring arbetet och dess resultat blivit konkreta och handlingsinriktade. En nackdel har
varit att inte alla EFOS medlemmar av olika skäl kunnat medverka i projektet.
• Gemensamma projektmöten med kritisk granskning, uppföljning och utvärdering har
stärkt kvaliteten i projektarbete och resultatbeskrivningar. Här har också tydligt visat
sig hur olika vetenskapliga förhållningssätt och traditioner behövt ventileras. Även
om sådana skillnader inte alltid gått att överbrygga, så har i alla fall förståelsen
sinsemellan ökat. Exempelvis har USU:s arbete med urval av respondenter för
enkätundersökningen bland egna studerande lyfts fram som ett sätt att säkra
representativiteten, något som vissa andra institutioner delvis förbisett.
• Många seniorer i projektländerna har medverkat på olika sätt. Antalet respondenter
har varit mer än 4000 och i många senioruniversitet har inte bara
projektledningsgruppen varit aktiv. Vid exempelvis USU har mer än 30 medlemmar
på olika sätt till och från varit engagerade.
• Vid varje medverkande senioruniversitet har minst en förbättringsåtgärd/innovation
prövats och beskrivits. Vid USU har två sådana nya verksamheter/projekt initierats
och genomförts för att senare kunna ingå i den reguljära programverksamheten.
• Den gemensamma slutrapporten kunde arbetas fram enligt tidsplan med en väl
genomförd koordinering även om det ﬁnns vissa skillnader i olika länders sätt att
redovisa statistik. Slutrapporten ger ett gemensamt och starkt faktaunderlag.
Rapportens innehåll kan härmed användas på såväl EU-nivå som nationell och lokal
nivå för att påverka politiker och andra beslutsfattare, för att medvetandegöra och
stärka senioruniversitetens roll i samhället.
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Björn Odin kommenterar resultatet av projektet under det avslutande mötet i Groningen. Källa:
www.efos-europa.eu
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Rapporter från Uppsala Senioruniversitet
1
2
3

4

5
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22

Uppsala Pensionärsuniversitet 1979–1989 (1989)
Uppsala Pensionärsuniversitet 1989–1994 (1994)
Anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala. Rapport från en forskningscirkel
inom Uppsala Pensionärsuniversitet. Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling
och Nils Hellzén (2001)
Vad hände egentligen den tid vi själva var unga. Redovisning av ett
studiecirkelarbete höstterminen 1999–vårterminen 2000.
Cirkelledare: Per Malmberg (2002)
Att bli och vara pensionär – en ljusnande framtid? Pensionären – en
enastående resurs. Rapport från två studiecirklar hösten 2001
sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius (2002)
Äldre – en resurs på arbetsmarknaden. Rapport från ett idéseminarium i
Uppsala den 27 augusti 2003 anordnat av FoU-centrum äldre och Uppsala
Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO, Uppsala.
Sammanställd av Maj Aldskogius, Birgitta Hedman och Rune Hedman
(2003)
Uppsala Pensionärsuniversitet 25 år 1979–2004 (2004)
Seniorerna – en tillgång här och nu! Seminarium med anledning av
25-årsjubileet 2004 (2004)
Färöarna. Rapport från en studiecirkel och studieresa 2006 (2007)
Uppsala Senioruniversitet 30 år. Åren 2004–2009 (2009)
Herrarnas kokbok. Rapport från studiecirklar i Matlagning för herrar
2005–2008 (2010)
Uppsala Senioruniversitet – en framåtblick. Rapport från USU:s
Visionsgrupp 2011 (2011)
Kvinna och konstnär. Rapport från studiecirkel om kvinnors konst 2010
(2011)
Äldres rätt till lika villkor i samhället. Ett forskningsorienterat projekt inom
Uppsala Senioruniversitet (2012)
”Tag och skriv”. Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga (2012)
Entusiasm och engagemang. Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet
(2013)
Equal Opportunities for Senior Citizens. Report from a conference (2013)
Uppsala Senioruniversitet 35 år. Åren 2009–2014 (2014)
Fokus på Mellanöstern. Ur Uppsala Senioruniversitets program
2011–2015 (2015)
Jorden vi ärvde – vad gör vi med den? Mark – vatten – mat — miljö (2016)
Från Big Bang till människa – En föreläsningsserie om den biologiska
evolutionen (2017)
Utbildning på äldre dagar. Uppsala-delen av EU-projektet EduSenNet

Rapporter kan beställas från USU:s sekretariat: 018-24 35 01 eller usu@usu.se.
En del av rapporterna kan laddas ner på www.usu.se.

