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1. Inledning
Vuxnas lärande har under senare år uppmärksammats alltmer, såväl i den
politiska retoriken om utveckling och tillväxt som inom samhälls- och
beteendevetenskaplig forskning. Återkommande utbildning och livslångt
lärande är begrepp som känns igen sedan flera årtionden och nu tycks vuxnas
lärande ha blivit ett återkommande och samlande begrepp i offentliga texter
av olika slag som berör utbildnings- och utvecklingsfrågor. Den kraftigt
ökade volymen på vuxenutbildningen i Sverige och de stora offentliga
ekonomiska satsningar som gjorts på området, inte minst under den senaste
tioårsperioden, har gjort vuxenutbildning till ett angeläget forskningsområde.
Inte minst är det de förment ökade kompetens- och kvalifikationskraven i
arbetslivet som förefaller skapa ett stort intresse för vuxenutbildning och
vuxnas lärande. I direktiven för Arbetslivsdelegationens arbete (SOU
1999:69) framhålls att förväntningarna på individerna ständigt ökar
beträffande yrkesmässig kompetens, ansvarstagande, mångkunnighet,
flexibilitet, kreativitet och social kompetens. Individens ansvarstagande för
den egna situationen i arbetslivet framhålls som avgörande.
Ett integrerat synsätt på arbete och lärande, både i praktikens
utvecklingsprocesser och i den teoretiska förståelsen, har börjat göra sig
gällande. Ett föränderligt och komplext arbetsliv antas göra lärande i arbetet
närmast till en nödvändighet (Abrahamsson m.fl., red. 2002; Boud &
Garrick, eds. 1999; Ellström 1996; 2002; Garsten & Jacobsson, eds. 2004;
Svensson & Åberg 2001).
Regeringens proposition från 2001 om vuxnas lärande och utvecklingen
av vuxenutbildningen (Prop. 2000/01:72) anger ett högt ställt mål för vuxnas
lärande:
Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin
kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning. (Prop.
2000/01:72, s. 14)

Den strategi som anvisas i samband med detta mål innebär att individens
lärande och kunskapssökande ska stödjas bl.a. med hjälp av utvecklade
pedagogiska arbetsformer, vägledning och ändamålsenliga lärmiljöer.
Samhället, arbetsgivarna och enskilda aktörer sägs gemensamt ansvara för att
olika individers och gruppers behov av utbildning tillgodoses. (Prop.
2000/01:72)
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Möjligheterna till utbildning och lärande i arbetslivet skiljer sig kraftigt
åt mellan olika sektorer, branscher och grupper. Medan kompetensutveckling
i olika former hör till vardagen för somliga grupper hör det till ovanligheterna
för andra. De som redan har en god formell utbildning är de som också får
vidareutbildning i olika former, medan de med en svag formell kompetens i
betydligt lägre grad får del av utbildning och kompetensutveckling (se t.ex.
SCB 2003). Statistik från SCB visar också att det framförallt är
personalutbildning som de högt utbildade deltar i mer än de lägre utbildade.
Av de högutbildade deltog 2002/03 ca 48 procent i personalutbildning. För
personer med gymnasieutbildning var andelen ca 31 procent och för dem
med enbart grundskola var andelen endast ca 13 procent (SCB 2005).
Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999) beskriver denna ojämlikhet
och argumenterar för en vuxenutbildning som är riktad mot arbetslivet:
Medan de välutbildade delar på det välstånd som kunskapsekonomin
genererar, kommer många andra, främst korttidsutbildade och invandrare,
att förbli bundna vid avsomnade industrier och arbetsplatser som erbjuder
dålig lön, osäkerhet, få förmåner och få tillfällen till kompetensutveckling.
Vuxenutbildning, personalutbildning och kompetensutveckling på
arbetsplatser är därför ekonomiskt, fördelningspolitiskt och socialt
betydelsefulla komponenter i den strategi för kunskapslyft och livslångt
lärande som Sverige valt för att möta det framtida kunskapssamhället.
(Rubenson, Tuijnman och Wahlgren 1999, s. 10)

Trots att stora offentliga resurser har ägnats åt att höja utbildningsnivån och
trots att utbildning och kompetens är ständigt närvarande honnörsord i den
politiska retoriken om utveckling och tillväxt, tycks det som om utbildning
och arbete i mångt och mycket existerar som två åtskilda ’system’, utan några
väl fungerande förbindelser mellan sig.
Att det återstår mycket att göra i gränssnittet mellan utbildning och
arbete framhålls också av Svenskt Näringsliv och KK-stiftelsen (2006) som
utifrån en undersökning av svenska företags kompetensbehov menar att det
behövs ett nära och ständigt pågående samarbete mellan utbildningsväsendet
och näringslivet, framförallt på lokal nivå.
Det är knappast så att behoven i arbetslivet och på arbetsmarknaden, eller
de övergripande målen för vuxenutbildningspolitiken, behöver artikuleras
tydligare. Snarare finns det sociala och ekonomiska mekanismer som utgör
hinder och som behöver identifieras och angripas om man vill utveckla
möjligheterna för lärande i arbetslivet.
Den fråga som alltför sällan ställs är hur – närmare bestämt – utbildning
kan bli en verklig kraft till förändring i arbetslivet och på arbetsmarknaden?
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Vilka frågor och politikområden berörs? Finns det några andra strategier än
de hittillsvarande för hur det ska gå till? Går det att finna någon annan och
effektivare organisering kring behoven?
John Field (2000) uppmärksammar hur livslångt lärande blivit ett centralt
begrepp på den politiska agendan, i synnerhet i västvärlden. Utvecklingen
och implementeringen av konkreta åtgärder för att befrämja livslångt lärande
ligger dock inte i fas med det politiska språket och de uttalade politiska
ambitionerna på området, menar Field. Han skriver:
Of course, a degree of distance between policy rhetoric and policy
achievement is inevitable. Between conception and delivery lies a series of
mediating institutions and actors, and lifelong learning has been no
exception to this general rule. It is also true that no government is likely to
tax its voters in order to provide the resources required to match the level
of problems identified by the very same government. (Field 2000, s. 249)

Förutsättningarna för lärande och utveckling i en lokal och regional kontext
och på arbetsplatsen hänger samman med mer övergripande förutsättningar
på samhällsnivån. Det är inte bara den nationella politiken och de nationella
institutionerna som avgör förutsättningarna. Den konkurrensinriktade globala
kapitalismen driver inte nödvändigtvis utvecklingen mot ett livslångt lärande
som inkluderar alla och som skapar ökad jämlikhet i arbetslivet (Brown,
Green & Lauder 2001; Brown & Lauder 2001; Coffield 1999; Lloyd & Payne
2002).

1.1 Avhandlingens tema
I avhandlingen diskuteras utbildningspolitik och utbildningsplanering inom
området vuxnas lärande. Den institutionella bakgrunden är att det i Sverige
har skett en långtgående decentralisering inom utbildningspolitiken och
utbildningsplaneringen. Kapitel 2 ger en översiktlig bild av den historiska
utvecklingen av vuxenutbildningspolitiken från 1960-talet och fram till idag.
Utvecklingen kan, förenklat, beskrivas som en förändring från ett ’topdown’-perspektiv – där besluten fattas på nationell nivå och via myndigheters
direktiv implementeras lokalt – till ett ’bottom-up’-perspektiv – där såväl
innehåll som form till stor del bestäms i den lokala miljö där verksamheterna
äger rum.
Staten styr med övergripande mål, med ekonomiska medel samt med
uppföljning och utvärdering. Det är sedan kommunerna själva som i hög grad
avgör hur man utifrån egna förutsättningar arbetar med vuxenutbildning och
vuxnas lärande. Det finns ett betydande utrymme för lokala och regionala
initiativ till utveckling och förnyelse av arbetssätt och organisationsformer.
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Nya idéer och koncept för organisering och ledning av offentliga
verksamheter har gjort betydande insteg, inte minst från 1980-talet och
framåt, som bygger på ’bottom-up’-perspektivet och ’marknadstänkande’.
Krassa ekonomiska realiteter och insikter om att även offentlig verksamhet
behöver underkastas stränga effektivitetskrav har skapat öppenhet för nya
lösningar. Offentlig förnyelse, inte bara inom utbildningsområdet utan mer
generellt, har i själva verket länge varit ett centralt tema. Detta bottnar inte
minst i en erfarenhet av ’ostyrbarhet’ från centralmaktens sida (Lindensjö &
Lundgren 2000).
Den ekonomiska krisen och den kraftigt förhöjda arbetslösheten under
1990-talet föranledde en omfattande offentlig satsning på vuxenutbildning i
Sverige – det s.k. Kunskapslyftet – vilket beskrivs närmare i kapitel 2.
Kommunernas vuxenutbildning tillfördes nya resurser för att bättre rusta
människor för arbetsmarknadens krav, men också för att reformera
vuxenutbildningen. I och med detta har kommunerna också fått en roll som
’mäklare’ av olika möjligheter för vuxnas lärande.
Diskussionen om det livslånga och livsvida lärandet1 understryker
sambanden mellan olika politikområden och behoven av samspel mellan
formellt, icke-formellt och informellt lärande2 För kommunerna har denna
utveckling inneburit att ansvaret inte bara gäller att erbjuda vuxenutbildning
av god kvalitet utan också omfattar att erbjuda vägledning, validering m.m.,
som knyter an till det icke-formella och det informella lärandet. För att förstå
kommunernas delvis nya roll beträffande vuxnas lärande räcker det inte att
enbart utgå från politikområdet utbildningspolitik, som i första hand
förknippas med det formella lärandet, utan ett vidare perspektiv är
nödvändigt, som inkluderar fler politikområden (Statskontoret 2003).
I propositionen om vuxnas lärande (2000/01:72) sägs att ett uttalat syfte
med Kunskapslyftet, förutom höjd samlad utbildningsnivå, är att förändra
1

Enligt Skolverket (2000) återfinns det livslånga lärandet inte enbart i det formella
utbildningssystemet från förskola till vuxenutbildning och återkommande utbildning.
Genom begreppet det livsvida lärandet vill Skolverket betona att lärande sker i flera
olika sammanhang och inte enbart inom det formella utbildningssystemet.
2
Enligt Skolverkets (2000) definitioner är formellt lärande den utbildning som sker
inom det formella utbildningsväsendet, såsom förskola, ungdomsskola, gymnasium,
kommunernas vuxenutbildning och grundläggande högskoleutbildning. Icke-formellt
lärande är organiserad utbildning som ligger vid sidan av det formella
utbildningsväsendet men som är knutet till en speciell lärandesituation. Hit hör delar
av folkbildningen, arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning m.m. Informellt
lärande är inte bundet till en specifik utbildningssituation med ett tydligt syfte, men
kan spela en betydelsefull roll för individens kompetensutveckling. Det informella
lärandet sker i stor utsträckning i miljöer som arbetslivet, fritiden och familjen.
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och utveckla vuxenutbildningen och att detta också har skett i många
kommuner. I texten sägs vidare:
Den stora utmaningen för kommunerna är nu att utveckla en
kärnverksamhet som man bedriver i egen regi så att den även
fortsättningsvis blir ett attraktivt alternativ både för individen och för
arbetslivet. Ett sätt att nå dit är en ökad samverkan såväl med den privata
som med den offentliga sektorn. Det pågår en omfattande utbildning och
kompetensutveckling inom ramen för personalutbildning. Kommunal
vuxenutbildning skulle kunna spela en större roll i detta sammanhang. De
formella förutsättningarna för detta finns redan idag inom
uppdragsutbildningen men det är ett område med hög utvecklingspotential.
(Prop. 2000/01:72, s. 50)

Det är kring denna utmaning som avhandlingen rör sig, på ett praktiskt och
ett teoretiskt plan. Propositionen (2000/01:72) pekar på behovet av att
kommunerna bygger en infrastruktur för vuxnas lärande3, vilket innebär att
bygga nätverk och skapa former för samarbete mellan kommunala
förvaltningar, med statliga myndigheter och institutioner, folkbildningen,
utbildningsanordnare konsultföretag, parterna på arbetsmarknaden,
handikapporganisationer m.fl.
Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun innebär att staten anger
mål och ramar, medan det är kommunerna som har att arbeta med lärande
och kompetensutveckling, i samspel med folkhögskolor, studieförbund, andra
utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackliga organisationer m.fl. Staten kan i
vissa avseenden utöva en starkare styrning med särskilda villkor beträffande
finansiering, så som har skett under Kunskapslyftet.
Samverkan är ett återkommande tema inom politiken för vuxnas lärande,
liksom inom regional utvecklingspolitik och arbetsmarknadspolitik. I
regeringens proposition (2001/02:04) om tillväxt och livskraft i hela landet
framhålls kommunernas strategiska betydelse som byggare av infrastruktur
och nätverk för vuxnas lärande. Enligt regeringens bedömning vid tiden för
propositionen behöver kommunerna lägga större vikt vid det regionala
utvecklingsperspektivet vid utvecklingen av gymnasieskolan och den
kommunala vuxenutbildningen. Det finns en förväntan på kommunerna att
skapa nätverk, att involvera nya aktörer, att möta individerna med ett
flexibelt stöd för lärande och utveckling.
3

Under senare år har behovet av infrastruktur för vuxnas lärande ofta påpekats i
offentliga texter av olika slag. Med infrastruktur avses närmast samarbete mellan
olika aktörer och en kedja av olika resurser, personella, sociala, pedagogiska tekniska
m.m. som omger den vuxne i lärandet.
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De intentioner som staten ger uttryck för beträffande vuxnas lärande ska
fångas upp hos kommunerna som har att försöka realisera ’den nya politiken’
i en operativ verklighet. Det är kommunerna som är nyckelaktörerna i
implementeringen av politiken, även om andra aktörer utgör viktiga resurser
som man förväntas samverka med.
I avhandlingen behandlas möjligheter och problem förknippade med att i
en regional kontext, i samverkan mellan ett antal kommuner, arbeta med
utbildningsplanering utifrån de förutsättningar som här beskrivits översiktligt.
Går det att ’trampa upp nya stigar’ och bryta gamla institutioners dominans
(Torfing 2001)? Kan de agenter som arbetar med utveckling av
vuxenutbildningen – i interaktion med varandra och över tid – transformera
befintliga strukturer (Archer 1995)? Att samverka över politiska och
organisatoriska gränser för att organisera sig kring identifierade behov är i
praktiken inte någon lätt uppgift (Hjern 2001). Det är förenat med stor
komplexitet att bedriva ett reform- och utvecklingsarbete som förutsätter
samverkan mellan ett flertal politiskt styrda organisationer (Pressman &
Wildavsky 1984).
Ett traditionellt planerings- och implementeringsperspektiv kan
kompletteras och kontrasteras med vad jag valt att kalla ett evolutionärt
lärandeperspektiv, där reform- och utvecklingsarbete förstås som interaktiva
och inkrementella lärprocesser, med inspiration bl.a. från Majone och
Wildavsky (1984), Lundvall (ed. 1992), Brown och Duguid (1996) och
Asheim (2001).
Det handlar om att beskriva och analysera ett utvecklingsarbete både till
formen och till innehållet. Det regionala exempel som avhandlingen bygger
på behandlas dels med avseende på initiering, organisering och etablering,
d.v.s. en processuell och organisatorisk aspekt. Vidare behandlas frågan om
vad som egentligen är det innehållsligt eller kvalitativt nya i uppdraget, och
vilka hinder och dilemman på mikro- och makronivå som är förknippade med
implementeringen av detsamma. Det studerade fallet beskrivs och analyseras
i förhållande till intentionerna med den reformerade nationella politiken för
vuxnas lärande. Samspelet mellan policynivån och praktiknivån diskuteras,
liksom samspelet mellan strukturer och agenter över tid. Det studerade fallet
får då tjäna som en illustration hämtad från en praktisk verklighet.

1.2 Det studerade fallet – REKO
Avhandlingen beskriver och analyserar ett utvecklingsarbete i nätverksform i
Örebro län, där kommunerna i länet börjat samarbeta kring den nya politiken
för vuxnas lärande och börjat bygga en gemensam infrastruktur. Detta sker
genom nätverket REKO – Regionalt Kompetensforum i Örebro län.
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Nätverket kan uppfattas som en försöksverksamhet med regional samverkan
på området. Bakgrunden till nätverkets tillblivelse är möjligheten som hösten
2001 öppnade sig för landets kommuner att söka pengar hos Skolverket för
att utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande. Utvecklingsrådet Örebro län4
tillsammans med FoU-centrumet APeL5 tog då initiativ till ett gemensamt
utvecklingsprojekt för de tolv kommunerna.
Nätverket har haft finansiering genom statliga medel från Skolverket som
tilldelats kommunerna i Örebro län för uppbyggnad av en infrastruktur för
vuxnas lärande. Nätverket har också haft projektmedel från den av regeringen
inrättade Delegationen för regional samverkan om högre utbildning6 och från
Länsstyrelsen Örebro län.
Som mål för projektet angavs bl.a. att utveckla samverkansformer för
olika regionala aktörer, samt skapa forum för och att utveckla metoder och
redskap för samverkan och samordning. Nätverket har under de första åren
till stor del handlat om att skapa en gemensam förståelse av behov,
möjligheter och utmaningar inom området vuxnas lärande. Hos de enskilda
kommunerna finns en insikt om att det är svårt att leva upp till de höga
förväntningar som kommer till uttryck från nationellt håll beträffande
möjligheterna för vuxna till utbildning och lärande.
Redan då nätverket bildades hösten 2001 restes frågan om hur
kommunernas uppdrag kring vuxnas lärande skulle kopplas till det regionala
tillväxtarbetet. I Örebro län hade en strategisk satsning på att skapa lärcentra i
kommunerna inletts under 1990-talet och regionala medel hade avsatts för
utveckling av flexibel utbildning. I flera av kommunerna innebar detta ett
närmande till det lokala näringslivet och ett ökat samarbete med andra
aktörer, men det saknades en systematik i samarbetet – dels mellan aktörer på
den lokala nivån, dels mellan den lokala och den regionala nivån.

4

Utvecklingsrådet Örebro län är ett för Sverige unikt partnerskap, som arbetar med
visioner och strategier för att öka investeringarna och konkurrenskraften i regionen.
Utvecklingsrådet är också tillväxtprogrammets partnerskap. I rådet ingår
representanter från näringslivsorganisationer, kommuner, landsting, universitet,
länsstyrelse samt andra statliga myndigheter och intresseorganisationer.
5
APeL (www.apel.nu) är ett FoU-centrum i Lindesberg med inriktning mot
arbetsplatslärande.
6
Regeringen inrättade en delegation med uppgift att stimulera regionalt samarbete
mellan universitet eller högskolor och kommuner, landsting, länsstyrelser eller
motsvarande organ. Delegationen förfogade över 50 mkr årligen under perioden
2002-2004, sammanlagt 150 mkr, för att stimulera samarbete om högre utbildning
som syftar till att skapa hållbar tillväxt i regionen och samtidigt främja rekryteringen
till högskolan.
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Kommunernas representanter i nätverket – en person från varje kommun
med ansvar för utvecklingen av vuxnas lärande – utgör själva kärnan i
nätverket. Vidare deltar, i begränsad utsträckning, ett antal representanter för
regionala organ. Det har också under en period funnits en organisation med
lokala resurspersoner som arbetat med REKO-frågorna i kommunerna.
Nätverket har vidare haft några stödjande resurser i form av personer,
närmare bestämt en processtödjare, en projektledare, en utredare och en
doktorand (jag själv). Andra lokala och regionala kontaktpersoner har ibland
deltagit i träffar och möten.
Fyra mer övergripande syften med samverkan inom ramen för nätverket
kan identifieras. Dessa är:
•

Skapa en gemensam förståelse av innebörden och konsekvenserna av
byggandet av en ny infrastruktur för vuxnas lärande. Skapa en
gemensam bild över området och ett gemensamt språk kring
utveckling och lärande.

•

Påverka befintliga föreställningar och strukturer regionalt och lokalt,
genom dialog med politiker, med aktörerna i nätverket samt med
företag och organisationer.

•

Effektivisera kommunernas vuxenutbildning genom att samordna
utbildning för att kunna erbjuda ett bredare utbud och nå fler
människor.

•

Utveckla innehåll och form av vuxenutbildning i vid bemärkelse, för
att nå nya målgrupper och starta ett förnyelsearbete med
metodutveckling.

Nätverkets inriktning, verksamhet och utveckling kommer givetvis att
beskrivas mer utförligt i senare kapitel. Mycket har hänt ’under resans gång’
och REKO utgör ett illustrativt exempel på såväl möjligheter som svårigheter
med att skapa en regional organisering för samverkan och utveckling.

1.3 Syfte och forskningsfrågor
I avhandlingen beskrivs och analyseras nätverket och dess arbete mot en
utbildningspolitisk bakgrund. REKO kan beskrivas som ett försök att
åstadkomma organisatorisk och pedagogisk innovation på regional nivå inom
området vuxnas lärande. Detta har sin grund i den decentralisering som ägt
rum på utbildningsområdet och den nya politiken för vuxnas lärande.
Beskrivningen och analysen tar hjälp av två olika perspektiv på
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utvecklingsarbete och implementering av reformer – perspektiv som är både
kontrasterande och kompletterande.
Å ena sidan har vi ett traditionellt planeringsperspektiv på policy- och
implementeringsprocesser och å andra sidan har vi ett evolutionärt
lärandeperspektiv, där dessa processer förstås som interaktiva och
inkrementella lärprocesser. En diskussion förs om agent och struktur – om
samspelet mellan en handlingsnivå och en institutionell nivå. En
samhällsvetenskaplig analysmodell utvecklad av Margaret Archer (1995) ger
vägledning för diskussionen. Denna modell tar fasta på samspelet mellan
agent och struktur över tid och de möjligheter respektive begränsningar som
finns för att agenternas interaktion ska transformera strukturerna.
Nätverket REKO har haft och har en ambition att förändra befintliga
strukturer och utveckla nya sätt att planera och organisera för vuxnas lärande.
Arbetet ska inte bara reproducera det redan befintliga, utan också utveckla
något kvalitativt nytt. Mot bakgrund av denna ambition är syftet med
avhandlingen att ge kunskap om i vad mån arbete i ett regionalt nätverk kan
bidra till en förnyelse av former och innehåll beträffande planeringen och
organiseringen för vuxnas lärande, samt vilka begränsningar och möjligheter
som ett nätverksbaserat arbetssätt ger i detta sammanhang. Närmare bestämt
kommer jag att belysa nätverkets arbete och utveckling utifrån tre frågor som
behandlar olika, men ändå sammanhängande, aspekter. Dessa är:
•

Hur har nätverket vuxit fram, organiserats och etablerats, och
vilka faktorer har främjat respektive hindrat denna
utvecklingsprocess?

•

Hur kan nätverket förstås i förhållande till den omorientering av
utbildningspolitiken som skett under senare år, och som innebär
ett nytt uppdrag för kommunerna inom området vuxnas lärande?

•

Vilka begränsningar och möjligheter finns för att genom regional
samverkan påverka och förnya planering och organisering lokalt
och regionalt inom området vuxnas lärande?

Tidigare forskning som specifikt behandlar den här typen av processer finns
inte i någon större utsträckning. Kunskapsbasen är därför alltför begränsad
för att formulera mer specifika hypoteser eller forskningsfrågor.

1.4 Avhandlingens disposition
Kapitel 2 beskriver översiktligt utvecklingen inom vuxenutbildningen och
politiken på området i Sverige sedan 1960-talet. Kapitlet beskriver hur såväl
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synsätt och värderingar som planering och organisering förändrats. I kapitel 3
presenteras ett antal teoretiska perspektiv som kan bidra till förståelsen av
reform- och utvecklingsarbete generellt, inom politiken för vuxnas lärande
och i det studerade fallet. Kapitlet struktureras med hjälp av en distinktion
mellan policy- och implementeringsprocesser som planering respektive som
lärande. Dessa perspektiv återkommer i analys och diskussion i senare
kapitel. Kapitel 4 är ett metodkapitel, där jag presenterar metodologiska
utgångspunkter och ansatser i studien samt redogör för tillvägagångssätt,
materialinsamling och olika delstudier.
Kapitel 5-8 är främst emiriskt orienterade kapitel, som beskriver och
analyserar nätverket i olika avseenden. Kapitel 5 beskriver framväxt,
organisering och utveckling. Här ligger tyngdpunkten vid organiseringen och
formen. Kapitlet är strukturerat utifrån tre huvudsakliga faser i utvecklingen.
I kapitel 6 beskrivs nätverkets arbete främst utifrån deltagarnas egna
upplevelser. Kapitlet är strukturerat i ett antal analytiska teman som lyfter
fram olika aspekter av arbetet. I kapitel 7 beskrivs kortfattat de huvudsakliga
konkreta resultaten av nätverkets arbete på olika områden. Kapitel 8
behandlar förändringen över tid i nätverkets arbete och inriktning.
Beskrivningen och analysen utgår från de tre huvudsakliga faser i
utvecklingen som presenteras redan i kapitel 5.
Kapitel 9 är ett sammanfattande analyskapitel, där nätverkets arbete och
utveckling, som beskrivs i kapitlen 5-8, diskuteras och analyseras med hjälp
av de teoretiska och metodologiska perspektiv som presenteras i kapitel 3 och
4. I det avslutande kapitel 10 diskuteras kortfattat de huvudsakliga resultaten
i relation till frågeställningarna i avhandlingen. Kapitlet innehåller såväl en
praktiskt orienterad som en teoretiskt orienterad diskussion. Möjligheten att
sammanföra de båda övergripande perspektiven planering och lärande i en
mer integrerad modell – analytiskt och strategiskt – diskuteras. Även den
interaktiva forskningsansatsen diskuteras något i kapitlet. Vidare för jag upp
några angelägna frågor för fortsatt forskning på området.
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2. Vuxenutbildningspolitikens förändrade
landskap
För att förstå dagens diskussion om vuxnas lärande och vuxenutbildning är
det nödvändigt att något se tillbaka i historien och inte minst beakta de stora
utmaningar för vuxenutbildningen som en kraftigt förändrad arbetsmarknad
har skapat. De vägledande idéerna om vuxenutbildningen, beträffande såväl
innehåll och syfte som organisering och styrning, har växlat under de ca 40 år
som gått sedan vuxenutbildning på allvar började göra sig gällande som en
sektor av utbildningsfältet och utbildningspolitiken i Sverige. De vägval som
gjorts i historien har betydelse för de förutsättningar som råder idag.
I föreliggande kapitel beskrivs vuxenutbildningens utveckling i Sverige
översiktligt, med avseende såväl på inriktning som organisering. I kapitlets
senare delar diskuteras kopplingen mellan arbete och lärande samt idén om
ett ’kompetenssamhälle’, som under senare år ibland framställts som närmast
en universallösning på en lång rad ekonomiska och sociala problem.

2.1 Vuxenutbildningen – politik i förändring
Från 1960-talet och fram till idag har politiken för vuxenutbildning och de
organisatoriska lösningarna på området genomgått flera större förändringar.
Området vuxenutbildning tycks i Sverige under lång tid ha präglats av viss
otydlighet och osäkerhet, både beträffande den politiska styrningen och den
praktiska organiseringen.

2.1.1 Utbildningsreserv och organiseringsproblematik
Under 1960-talet kom vuxenutbildning att etableras som en viktig del av
utbildningsfältet och utbildningspolitiken, vilket bekräftades av 1967 års
vuxenutbildningsreform (Prop. 1967:85). Gymnasieutredningens betänkande
(SOU 1965:60) framhöll vuxenutbildningens roll som en kompletterande
utbildningsinstitution. Den s.k. utbildningsreserven, d.v.s. personer i åldrarna
21 till 30 år som saknade gymnasieutbildning lyftes fram som en viktig faktor
utifrån nationalekonomiska överväganden. Arbetsmarknadens utveckling
ansågs kräva en satsning på gymnasial vuxenutbildning (Rubenson,
Tuijnman & Wahlgren 1999).
Propositionen 1967:85 om vuxenutbildningen framhåller att huvudvikten
av de ökade insatserna bör ligga vid vuxenutbildning som bidrar till att
främja framstegstakten i svensk ekonomi. Detta, menar Rubenson, Tuijnman
och Wahlgren (1999), bottnade i ett humankapitaltänkande som sedan början
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av 1960-talet fått starkt genomslag i hela OECD-området. En utgångspunkt
var att efterfrågan på vuxenutbildning var stor och att problemet egentligen
bara bestod i att bygga ut studiemöjligheterna. Den reserv av personer som
önskade och som var tillräckligt studiebegåvade för att tillgodogöra sig
gymnasieutbildning skulle också rent praktiskt kunde göra detta. Detta ligger
i linje med en genomgripande demokratisering som ägde rum under 1950och 1960-talet och som uttrycktes som lika rätt till utbildning oavsett social
bakgrund, kön och bostadsort (Rubenson, Tuijnman & Wahlgren 1999).
Under efterkrigstidens första decennier var det en allmän bedömning att
arbetslivet tenderade att bli alltmer kvalificerat över tiden, inte minst genom
den ekonomiska tillväxten och de teknologiska framstegen (le Grand,
Ryszard & Tåhlin 2002). Detta synsätt på arbetslivet och arbetsmarknaden
kom att benämnas ’uppgraderingstesen’ och torgfördes av inflytelserika
ekonomer och sociologer (se t.ex. Bell 1973; Kerr m.fl. 1960; Parsons 1960).
Enigheten var stor beträffande behovet av en utbyggd kompetensinriktad
vuxenutbildning i Sverige. Det rådde däremot olika mening om hur den bäst
skulle organiseras. Folkbildningen, med folkhögskolor och studieförbund,
hade expanderat kraftigt som ett resultat av 1947 års folkbildningsreform.
Däremot var den kompetensgivande vuxenutbildningen svagt utbyggd, även
om det fanns korrespondenskurser, kvällskurser (kvällsgymnasium) och
liknande. I slutet av 1950-talet tillkom vissa kommunala initiativ som med
stöd av Statens kompletteringsgymnasium kom att ta över verksamheten
(Rubenson, Tuijnman & Wahlgren 1999).
Yrkesutbildningsberedningen (SOU 1966:3) föreslog att särskilda
vuxenutbildningsinstitut skulle inrättas på varje gymnasieort, där man skulle
samla inte bara den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen utan
också kurser för vuxna motsvarande gymnasieskolans yrkessektor och
arbetsmarknadsutbildningen. Beredningen ville markera vuxenutbildningens
särart och på så sätt undvika framtida gränsdragningsproblem. Detta var ett
radikalt förslag som skulle ha inneburit en ny struktur där områdena
utbildning och arbetsmarknad integrerades, menar Rubenson, Tuijnman och
Wahlgren (1999).
Gymnasieutredningen (SOU 1965:60) var dock mer försiktig och
föreslog att kommunerna skulle vara huvudman för den kompetensgivande
utbildningen, för att underlätta samordningen med ungdomsutbildningen,
med lärare som kunde tjänstgöra både på ungdomsgymnasiet och
vuxengymnasiet. Förslaget utgick således från skolans behov av integration
och samordning och bortsåg i hög grad från gränsdragningsproblematiken
inom vuxenutbildningen, menar Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999).
Skolöverstyrelsen var skeptisk till utredningens förslag och framförde
oro beträffande möjligheterna att tillgodose de vuxnas utbildningsbehov och
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att beakta deras studiesituation med en organisatorisk tillhörighet inom
ungdomsutbildningen. Skolöverstyrelsen varnade i detta sammanhang för att
vuxenpedagogiken inte skulle bli något annat än de traditionella metoder som
dominerade ungdomsutbildningen (Rubenson, Tuijnman & Wahlgren 1999).
Trots dessa invändningar blev Gymnasieutredningens förslag styrande
när den kommunala vuxenutbildningen inrättades i och med 1967 års reform.
Vuxenutbildningen kom nu att utgöra ett särskilt policyområde, med
särskilda enheter för vuxenutbildning inom såväl utbildningsdepartementet
som Skolöverstyrelsen. Planeringen av hela den statliga vuxenutbildningen
samlades nu under tre huvudområden, nämligen folkbildning, kommunal
vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Rubenson, Tuijnman och
Wahlgren (1999) menar att 1967 års reform lade grunden till en
gränsdragningsproblematik som fortfarande söker sin lösning. Den
administrativa lösning som valdes när den kommunala vuxenutbildningen
skapades förde vuxenutbildningens eventuella särart i bakgrunden.

2.1.2 Fördelningspolitik och ett demokratiskt arbetsliv
Under 1970-talet kom fördelningspolitiska aspekter att starkt prägla politiken
för vuxenutbildning, och den tidigare så vägledande idén om att tillgodose
behoven hos en studiebegåvad grupp vuxna tonades ner, menar Rubenson,
Tuijnman och Wahlgren (1999). Nu var det inte längre begåvningsreserven
som stod i centrum utan de resurssvaga grupperna i samhället.
En rad propositioner under första halvan av 1970-talet syftade till att
underlätta för människor med kort och bristfällig skolgång att höja sin
bildningsnivå. Kulmen, menar Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999),
var proposition 1975:23, som resulterade i en rad åtgärder för att nå de
eftersatta grupperna, en fast organisation för uppsökande verksamhet,
särskilda vuxenutbildningsstöd och en kraftig utbyggnad av studieförbundens
cirkelverksamhet. Det särskilda vuxenutbildningsstöd som inrättades gav
förbättrade möjligheter för korttidsutbildade att bedriva kompetensinriktad
vuxenutbildning på heltid.
Schuller och Bengtsson (1977) argumenterar starkt för återkommande
utbildning som en kraft för ökad social jämlikhet, när de något efter 1975 års
reform analyserar sakernas tillstånd beträffande vuxenutbildningen i Sverige.
De konstaterar att den efterobligatoriska utbildningen har expanderat enormt
under de senaste två årtiondena, men att det är svårt att mäta vilken inverkan
denna expansion har haft för att skapa större social jämlikhet. Trots det ser de
återkommande utbildning som ett medel att rätta till de brister som det
gängse utbildningssystemet, trots expansionen, inte klarar av att hantera. Det
handlar om en oförmåga att möta ungdomars föränderliga behov, att möta de
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potentiella vuxenstuderandes behov, att bidra till större social jämlikhet, att
skapa en ram inom vilken teori och praktik kan integreras och en okänslighet
och likgiltighet i förhållande till förändringar i arbetslivet.
Schuller och Bengtsson (1977) argumenterar för återkommande
utbildning, både utifrån effektivitetsaspekten, d.v.s. i vilken utsträckning som
olika metoder att använda resurser på leder till måluppfyllelse och utifrån
jämlikhetsaspekten, d.v.s. en jämnare och rättvisare fördelning av materiella
och icke-materiella nyttigheter. De ser flera fördelar med återkommande
utbildning: Det kan skapa motivation och förändring, det gör det möjligt att
hoppa på det ’utbildningståg’ man en gång hoppat av, man ser själv värdet av
utbildning, det ger möjligheter till handledning, m.m. Det är, menar de, dock
otillfredsställande med återkommande utbildning som bara innebär en
anpassning till förändrade omständigheter i arbetslivet och samhället. De ser
det som en konservativ position att se strukturer – t.ex. teknologiska och
sociala – som givna och att bara förstå och anpassa sig till dem.
Många förändringar i arbetslivet, menar Schuller och Bengtsson (1977)
innebär mindre, och inte större, behov av kunskaper och färdigheter p.g.a.
långt driven specialisering och elementära arbetsmoment. De hänvisar här till
Braverman (1974) som menade att det skedde en ’degradering’ i arbetslivet i
samband med kapitalismens utveckling. Argumentet bör, enligt Schuller och
Bengtsson, därför inte främst vara att det behövs återkommande utbildning
för att möta kraven i arbetslivet, utan att det måste finnas möjligheter för
människor att lära sig bedöma individuella och kollektiva behov och att
informera sig tillräckligt för att kunna delta aktivt i besluten om vilka
förändringar som bör stödjas och vilka som bör förkastas.
Reformerna, och inte minst betoningen av studieförbundens verksamhet,
bör förstås mot bakgrund av den rättvise- och demokratidebatt som fördes i
Sverige i början av 1970-talet, menar Rubenson, Tuijnman och Wahlgren
(1999). Demokratisering av arbetslivet och en rättvisare fördelning av
välfärden var två huvudpunkter i den kritiska samhällsdebatten. Vid
tidpunkten var humankapitaltänkandet inte särskilt framträdande inom
utbildningspolitiken. 1960-talets utbildningseufori var över och istället var
det en annan aspekt av arbetslivet som fokuserades, nämligen den
ekonomiska demokratin.
Kursändringen inom vuxenutbildningen bör sättas i samband med det
reformarbete som genomfördes på arbetslivets område, som syftade till att
öka arbetstagarnas inflytande över arbetsförhållandena. Utöver arbetslivet
stod också folkrörelserna i förgrunden. Reformerna byggde på en strävan att
koppla vuxenutbildningen närmare till folkrörelserna, för att stärka både
demokratin och det civila samhället. En vägledande föreställning var att
vuxenutbildningen skulle leda till ett större inflytande för individen både över

24

Kapitel 2 – Vuxenutbildningspolitikens förändrade landskap

sitt eget liv och över samhällsutvecklingen (Rubenson, Tuijnman &
Wahlgren 1999).
Även decentralseringsidéer gjorde sig starkt gällande under 1970-talet.
De var en del av tidsandan. Den politiska styrningens former inom
utbildningsområdet började på allvar förändras, bort från styrning genom ett
grundligt utrednings- och planeringsarbete, stora nationella, korporatistiskt
präglade, reformbeslut, centralt initierad och byråkratiskt kontrollerad
implementering och omfattande regelverk (Lindensjö & Lundgren 2000).

2.1.3 Kompetenskrav och oklar politisk styrning
Avsikten var att 1975 års reform skulle utgöra början på en långsiktig
fördelningspolitisk satsning. Utvecklingen kom emellertid att gå närmast i
motsatt riktning och de fördelningspolitiska ambitionerna har successivt
uttunnats (Rubenson, Tuijnman och Wahlgren 1999). Under 1980-talet kom
istället tankarna om en höjning av kvalifikationsnivån i arbetslivet tillbaka
med förnyad kraft. Analyser påvisade att industriarbetet befann sig i
omvandling, från rutinarbete till mer intellektuellt krävande uppgifter (le
Grand, Ryszard & Tåhlin 2002). Denna förändringsprocess påvisades bl.a. av
Piore och Sabel (1984) samt Kern och Schumann (1984). Sedan mitten av
1980-talet har frågan om personalutbildning och arbetskraftens kvalificering
stått i förgrunden (Rubenson, Tuijnman och Wahlgren 1999).
I Sverige kom under 1980-talet utbildningspolitiken också att kraftigt
påverkas av det försämrade statsfinansiella läget, vilket ledde till krav på
effektivisering inom vuxenutbildningsområdet och större samplanering
mellan kompetensgivande vuxenutbildning och gymnasieskola (Rubenson,
Tuijnman & Wahlgren 1999). Flera utredningar framhöll kravet på en
närmare koppling mellan de olika delarna av den efterobligatoriska
utbildningen (se t.ex. Prop. 1983/84:116; Prop. 1984/85:100; SOU 1982:29;
SOU 1986:2).
En viktig del i 1980-talets politiska strategi för återkommande utbildning
var att skapa en samlad policystrategi för hela området, med samordning inte
minst mellan Skolöverstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen. Ett sådant
centralistiskt beslutssystem var dock inte gångbart i en tid som präglades av
decentraliseringstänkande, menar Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999).
De menar också att frågan om samordning ganska ensidigt tycks utgå från ett
administrativt och tekniskt perspektiv, där man bortser både från kulturella
och administrativa skillnader mellan olika vuxenutbildningsformer, liksom
från skillnader som har med fysisk miljö och utrustning att göra.
Ambitionen att genom vuxenutbildningen skapa ett rättvisare samhälle
med en jämnare resursfördelning mattas av under 1980-talet, liksom
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betoningen av folkbildningen och dess roll för demokratin. Nu är det åter
vuxenutbildningens betydelse för den ekonomiska utvecklingen som
framträder tydligt, fast i ett mer mikroekonomiskt perspektiv, med inspiration
från OECD, menar Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999).
Den teknologiska omvandlingen anses föranleda en översyn av relationen
mellan utbildning och ekonomi. Tankegången är att det finns ett behov av
kontinuerlig utbildning av den existerande arbetskraften och att lärande är
något som inte sker bara i utbildningssituationer utan också i andra
sammanhang, inte minst i anslutning till arbetsplatsen. För att möta
näringslivets ökande krav på utbildningsinsatser möjliggör regeringen för den
kommunala vuxenutbildningen att arbeta med s.k. uppdragsutbildning i
propositionen 1984/85:195 (Rubenson, Tuijnman & Wahlgren 1999).
Decentraliseringssträvandena fortsätter dock, och förstärks, under 1980talet, vilket hänger samman med en vidare, internationell, förändringsprocess
där den politiska styrningen förnyas och nya mått och steg tas för att klara av
att styra alltmer omfattande utbildningssystem, menar Lindensjö och
Lundgren (2000). Vid sidan av decentralisering var valfrihet, effektivitet och
produktivitet framträdande begrepp i tiden. Ett exempel som de nämner på
decentraliseringsivern i Sverige var riksdagens beslut 1984 om
försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrning i nio kommuner och
tre landsting.
En viss oklarhet och obestämdhet beträffande vuxenutbildningens roll
och uppgift tycks ha präglat politikområdet under 1980-talet. Ellström (1987)
urskiljer och diskuterar dels alternativa sätt att utforma ett system för
återkommande utbildning och dels alternativa teoretiska tankemönster eller
visioner rörande organisation och styrning av ett system för återkommande
utbildning. Extrempositionerna är i Ellströms modell å ena sidan ett
centraliserat-planstyrt system och å andra sidan ett decentraliserat-adaptivt
system.
Med utgångspunkt i en jämförelse mellan rationalistisk respektive ickerationalistisk organisationsteori påvisar Ellström (1987) ett släktskap mellan
å ena sidan ett centraliserat-planstyrt system och en rationalistisk,
utbildningsteknologisk vision om organisationers sätt att fungera och å andra
sidan mellan ett decentraliserat-adaptivt system och en pluralistisk-interaktiv
vision om organisation och styrning.
Begreppet återkommande utbildning framstår, menar Ellström (1987),
som abstrakt och det är svårt att avgöra vad det innebär i praktiken. Två
kännetecken är dock att det omfattar all efterobligatorisk utbildning och att
det bygger på fördelning över hela livscykeln, med varvning av studier och
annan verksamhet. Detta kräver en ökad samverkan mellan olika
utbildningsanordnare. Det finns, menar han, ett beroende mellan systemet för
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återkommande utbildning och omgivande samhälls- och arbetsliv. Han ser ett
visst spänningsfält inbyggt i begreppet, mellan återkommande utbildning som
planerad utbildningsreform med organisatorisk inriktning och återkommande
utbildning som ett spontant framväxande mönster i enskilda individers
utbildningsgång. En ökad betoning på de senare innebär ett närmande mellan
begreppen återkommande utbildning och livslångt lärande.
Ellström (1987) menar att en förskjutning mot det senare redan har skett,
genom bristen på reforminitiativ och den ökande tendensen hos individer mot
varvning av arbete och studier. Det är ändå, menar han, viktigt att hålla isär
de båda innebörderna av återkommande utbildning, eftersom de medför olika
strategier och ställer olika krav på strategimakare och administratörer. Det
handlar om planering och implementering respektive utveckling och
samordning utifrån uppfattade tendenser.

2.1.4 Livslångt lärande i olika betydelser
Begreppet livslångt lärande har under olika perioder delvis betytt olika saker,
vilket delvis redan har framgått. Rubenson (1996; 2004; 2006) talar om en
första respektive en andra generation av livslångt lärande. Den första
generationen livslångt lärande, med en humanistisk utgångspunkt, fungerade
som en vägledande princip för omstruktureringen av utbildningssystemet,
från slutet av 1960-talet och under 1970-talet. Det civila samhället ansågs ha
en stark roll, medan såväl staten som marknaden i hög grad var frånvarande.
Med inspiration bl.a. från UNESCO var förväntningarna närmast utopiska
beträffande effekter, inte bara på utbildningsplanering utan också på
samhället i stort. Jämlikhet, självförverkligande och demokratisering var
ledord i diskussionen. De praktiska uttrycken för de nya vägledande idéerna
var emellertid få.
Den andra generationen av livslångt lärande, som framträder från mitten
av 1980-talet behandlar frågan i ett nytt politisk-ekonomiskt perspektiv, där
utvecklingen av humankapitalet, för att stärka konkurrenskraften genom ökad
produktivitet, är det tongivande. Utgångspunkten är nu ’ekonomistisk’
snarare än humanistisk (jfr Gustavsson 2000; 2002). Mikro- snarare än
makroekonomiska perspektiv är i fokus. OECD och EU-kommissionen ger
bränsle åt diskussionen och utvecklingen. Den vägledande tankegången är att
den teknologiska utvecklingen skapar nya utbildningsbehov och att den
utvecklade kompetensen hos arbetskraften i sin tur förbättrar produktiviteten.
Begreppet livslångt lärande förlorar nu således sitt utopiska ursprung och ges
en smal tolkning, centrerad kring ekonomins behov av kvalificerad
arbetskraft (Rubenson 1996; 2004; 2006).

27

Kapitel 2 – Vuxenutbildningspolitikens förändrade landskap

Rubenson (1996) menar att vare sig det ena eller det andra perspektivet
har ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt förutsättningarna för att förverkliga
livslångt lärande. Huvudproblemet med andra generationen livslångt lärande
är, enligt Rubenson, att den försummar att kritiskt granska hur
uppväxtförhållanden, etnisk och social bakgrund, tidigare skolgång och
arbetsförhållanden skapar mycket olika förutsättningar för livslångt lärande.
På 2000-talet har diskursen om livslångt lärande åter blivit annorlunda.
Rubenson (2004; 2006) menar att ekonomiska överväganden fortfarande är
den främsta drivkraften, men att det ’ekonomistiska’ paradigmet i den tredje
generationen av begreppet livslångt lärande framträder i en ’softversion’.
Europeiska Kommissionen (2000) har lyft fram två likvärdiga syften med
livslångt lärande, nämligen att befrämja ett aktivt medborgarskap och att
befrämja anställningsbarheten. Det är inte minst för att kunna kombinera
ekonomisk tillväxt med social sammanhållning (social cohesion) som det
anses viktigt med livslångt lärande.
De tre generationerna representerar olika föreställningar om hur det
livslånga lärandet kan implementeras, menar Rubenson (2004; 2006). Den
första generationen tillmätte det civila samhället en stark roll, medan den
andra generationen upphöjde marknaden, tonade ner statens roll och närmast
försummade det civila samhällets roll. På 2000-talet har den tredje
generationen fört med sig en förskjutning i de institutionella arrangemangen.
Det rör sig om ett delat ansvar, som innebär att marknaden fortfarande har en
central roll, men att såväl individens som statens ansvar har synliggjorts mer.
Näringslivet har fått en ledande roll när det gäller att definiera vilka
kunskaper och färdigheter det offentliga utbildningssystemet ska producera.
Samtidigt har livslångt lärande i hög grad kommit att beskrivas som ett
individuellt projekt, med stort eget ansvar för individen.

2.1.5 Anpassning till skolans nya förutsättningar
De tilltagande styrnings- och samordningsproblemen resulterade i en
grundläggande omstrukturering av vuxenutbildningsfältet i och med 1991 års
utbildningsreform (Prop. 1990/91:68; Prop. 1990/91:82). Vuxenutbildningen
upphör nu att vara ett eget policyområde. Nu skulle kommunerna inte längre
få öronmärkta statliga anslag för vuxenutbildningen, utan detta skulle
inlemmas i det allmänna anslaget till det kommunala skolväsendet.
Folkbildningen fördes samtidigt ut ur den statliga administrationen och fick
sitt eget styrorgan. Arbetsmarknadsutbildningen hade redan tidigare brutits ut
ur Skolöverstyrelsen och förts över till Arbetsmarknadsverket. Detta var i
linje med det decentraliseringstänkande som var vägledande för synen på
relationen stat – kommun – institution – individ. Istället för direktstyrning
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skulle statens mål uppnås genom målstyrning i kombination med en utbyggd
utvärdering (Rubenson, Tuijnman & Wahlgren 1999).
Vuxenutbildningen kom under början av 1990-talet således att ganska
okänsligt anpassas till den stora och övergripande förändringen av skolans
styrning. Det tycks som om politiken präglades av osäkerhet och delade
uppfattningar, menar Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999). När OECD
granskar det svenska utbildningsväsendet konstateras att en sammanhållen
politik för vuxenutbildningen inte tycks prioriteras av regeringen.
Decentraliseringen hade, enligt OECD, resulterat i en rad intressanta
innovationer beträffande organisation och styrning medan de saknade spår av
innovationer beträffande pedagogisk förnyelse (OECD 1995). Enligt
Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999) kom 1991 års reform i praktiken
att skapa otydlighet och ytterligare försvåra situationen istället för att utgöra
en lösning på vuxenutbildningens styrnings- och samordningsproblem.

2.2 Decentralisering och målstyrning
1990-talets skolreformer var i ett historiskt perspektiv både omfattande och
snabba, menar Lindensjö och Lundgren (2000). Den politiska styrningen och
ansvaret över skolan förändrades. Staten skulle fortsättningsvis ange mål och
riktlinjer för skolan, genom skollagen och läroplaner, men inte själv vara
huvudman för verksamheten. Kommunen skulle ansvara för att verksamheten
genomförs enligt beslut från riksdag och regering och vara arbetsgivare för
skolans personal. Vidare skulle kommunen ha stor frihet att organisera
verksamheten, fast med krav på att använda utbildade lärare och krav på att
erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna utbildning inom kommunen.
Ett nytt statsbidragssystem infördes, där kommunerna får ett generellt
anslag från staten för skolan, baserat på beräkningsmodeller för olika
skolformer och kommunernas skiftande strukturella och demografiska
förhållanden. En ny myndighet – Skolverket – ersatte Skolöverstyrelsen.
Skolverkets två huvuduppgifter blev utveckling av skolan samt uppföljning,
utvärdering och tillsyn av skolans verksamhet (Lindensjö & Lundgren 2000).
Den nya styrmodellen byggdes i grova drag upp på två ’pelare’. Den ena
var målstyrningen och den andra var resultatutvärdering och redovisning.
Grundtanken var att skolutveckling skulle ske genom att uppföljning och
utvärdering skulle ge underlag för beslut om förändringar. Den nya mål- och
resultatstyrningen ställde också nya krav på läroplanernas utformning. De
kunde inte längre utformas så att de blir direkt styrande för verksamheten.
Målen skulle utformas så att de kan konkretiseras och preciseras på lokal nivå
(Lindensjö & Lundgren 2000).
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Kommunen skulle själv upprätta en skolplan och sedan var det upp till
lärarna, exempelvis i sina arbetslag, att utifrån de centrala målen och den
kommunala skolplanen ställa upp preciserade mål för sin verksamhet i en
lokal skolplan. Skolorna skulle också själva följa upp och utvärdera sin
verksamhet. Styrmodellen byggde sålunda på samspelet mellan de tre
nivåerna stat – huvudman – skola, med målstyrning och utvärdering som
bärande begrepp. Reformerna var, menar Lindensjö och Lundgren (2000), ett
uttryck för att en traditionell socialdemokratisk politisk hållning, som innebar
att den nationella politiska ledningen – på grundval av största möjliga enighet
och efter konsultationer med organiserade intressen – skulle avgöra skolans
mål, innehåll och organisation, höll på att luckras upp.
Den nya strategin presenterades i termer av decentralisering, avreglering,
lokal självständighet eller förnyelse. Den nationella politiska ledningen skulle
svara för formulering av skolans övergripande mål, men de som lokalt hade
ansvar för verksamheten fick stor självständighet beträffande val av medel.
Verksamheternas företrädare skulle också ansvara inför den lokala politiska
ledningen. I detta ligger en dubbel styrkedja. Dels styr staten genom
läroplaner, kursplaner och betygskriterier direkt mot lärare och rektorer, dels
styr staten över kommunerna (Lindensjö & Lundgren 2000).





 GU|U GR 

Förändringarna inom skolan och utbildningspolitiken bör ses som en del av
en betydligt vidare diskussion och förändringsprocess beträffande politisk
styrning och organisering av offentlig verksamhet. Stig Montin (2004) ger en
intressant översikt över den kommunala förnyelsediskussionen från 1970talet och fram till idag. Efter kommunreformens fullbordan vid mitten av
1970-talet formulerades problemet som ’för lite demokrati och för svag
politisk styrning’, menar han. Kommunsammanslagningarna hade gett färre
förtroendevalda och tjänstemännens betydelse i kommunpolitiken hade ökat.
Vid mitten av 1980-talet formulerades problemet som ’för lite effektivitet
och för mycket politisk detaljstyrning’. Ett effektivare politiskt och
administrativt ledarskap efterfrågades och managementideologier, som
importerats från det privata näringslivet, fick starkt genomslag. I slutet av
1980-talet formulerades problemet på ett annat sätt, nämligen som ’för
mycket politik och för mycket offentlig sektor’. Detta, menar Montin, var
föranlett av minskande ekonomiska resurser och en ekonomisk kris som
förutspåddes. Produktionen av offentliga tjänster skulle i möjligaste mån
skiljas från politiken.
I takt med att antalet externa entreprenader ökade och kommunernas
resurser krympte formulerades sedan problemet under 1990-talet som att
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’kvaliteten måste säkras’. Olika kvalitetskriterier diskuterades och infördes.
Ett annat värde som lyftes fram var ’samverkan’, inom kommunen och
mellan kommunen och andra offentliga organ. Även ’en ny politikerroll’
efterfrågades, där politikerna skulle vara medborgarnas företrädare snarare än
verksamheternas. En annan problemställning under 1990-talet var ’för svagt
civilt samhälle’. Det civila samhället lyftes fram som något gott, i kontrast till
statligt tvång och till marknadens osäkerhet, menar Montin.
Under 1990-talet och inte minst i början av 2000-talet har ’demokrati’
åter blivit ett viktigt värde i det kommunala förnyelsearbetet, enligt Montin.
Andra former av demokratiskt deltagande än den formella representativa har
kommit att uppmärksammas alltmer. Idén om ’samverkan’ mellan offentliga
och privata aktörer får ett starkare genomslag, inte minst inom det
utvecklingspolitiska området.
Montin (2004) anger ett antal tidstypiska nyckelord från 1970-talet och
framåt:
1970-tal

1980-tal

1990-tal

•
•
•
•
•
•

Sektorsuppbyggnad
Planering
Medborgardeltagande
Medbestämmande
Politisk decentralisering
Partivitalisering

•
•
•
•
•
•

Effektivitet
Nytt ledarskap
Målstyrning
Avreglering
Resultatenheter
Brukarinflytande

•
•
•
•
•
•
•

Valfrihet
Marknadsorientering
Kvalitetsutveckling
Samordning och samverkan
Frivilligisering
Brukarinflytande och brukaransvar
Ny politikerroll
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2000-tal

•
•
•
•

Demokratisering
Samverkan
Partnerskap
Nätverk

2.2.2 Nätverk och partnerskap
Kommunerna har blivit alltmer beroende av att interagera och samverka med
sin omgivning för att klara av att lösa de uppgifter som de är ålagda. Ingen
aktör, varken staten, kommunerna eller någon annan har resurser eller
kompetens att realisera sina mål på egen hand. Detta är en förklaring till
varför det bildas nätverk och partnerskap av olika slag (Montin 2004). Att
styra genom nätverk istället för hierarki kallas ofta för ’governance’ i
forskningslitteraturen (se t.ex. Andersen & Burns 1996; Kjaer 2004; Pierre &
Peters 2000; 2005; Rhodes 1997).
Offentlig-privata partnerskap har under senare decennier blivit ett relativt
vanligt fenomen eller institutionellt arrangemang. Partnerskap tenderar att
vara mer handlingsorienterade och flexibla än de mer reguljära politiska
institutionerna och upplevs ofta skapa nya möjligheter, lösningar och
resurser. De kan beskrivas som dynamiska organisationer, där en komplex
interaktion mellan olika parter, inom olika institutionella ramar och
politikområden, kan äga rum (se t.ex. Bailey, Barker & MacDonald 1995;
Billett & Seddon 2004; Mörth & Sahlin-Andersson, red. 2006; Osborne, ed.
2000; Pierre, ed. 1998).
Inom den kommunala näringspolitiken har det blivit vanligt med
organisationer för samverkan mellan olika aktörer. Näringspolitiken har
antagit en karaktär av fleraktörsområde, där kommunen – i egenskap av
näringspolitisk aktör – spelar en central roll. Detta kan beskrivas som lokal
demokratisk korporatism (Olsson 1995). Arbetsmarknads- och näringspolitik
– inklusive den sedan drygt tio år EU-integrerade regionalpolitiken – liksom
det av FN initierade arbetet med Agenda 21 för det hållbara samhället, är
exempel på politiska fleraktörsområden där kommunerna har att hantera
ganska komplexa processer av planering och genomförande (Bro m.fl. 1998;
Olsson, Jakobsson & Röjmalm 2001; Olsson, red. 2005).
Den svenska regionalpolitiken har länge inneburit en nära samverkan
mellan offentliga och privata aktörer, med blandade organiseringar, som
sannolikt varit bra för effektiviteten men som samtidigt skapat svåra
förutsättningar för den politiska demokratin att operera i (Johansson 1991).
Partnerskap har blivit något som förespråkas och t.o.m. krävs både inom
EU:s regionalpolitik och den svenska regionalpolitiken. Regionala
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partnerskap för utveckling och tillväxt, exempelvis genom EU:s
strukturfondsprogram eller regionala tillväxtprogram förefaller vara ett
koncept som alla – inklusive kommuner och landsting – tror på och ganska
okritiskt anpassar sig till (Olsson, Jakobsson & Röjmalm 2001).
Kommunal planering som en mångaktörsverksamhet förstärktes under
1990-talet, menar Montin (2004). Kommunerna började arbeta alltmer
processinriktat tillsammans med andra aktörer i utvecklingsprojekt inom
olika områden. Att skapa förutsättningar för lokal utveckling blev en allt
viktigare uppgift, inte så mycket att själv planera framtiden. Inom
arbetsmarknads- och näringspolitiken ökade kommunernas betydelse under
1990-talet. En viktig orsak till detta är den nationella ekonomiska
omstruktureringen och globaliseringen av ekonomin.
Den kraftigt ökade arbetslösheten under 1990-talet medförde ett ökat
kommunalt ansvar för sysselsättningen. Samarbetsformerna har efterhand
vidareutvecklats och blivit alltmer koncentrerade till den regionala nivån,
bl.a. med regionala partnerskap som arbetat med regionala tillväxtavtal
(Montin 2004).

2.2.3 New Public Management
New Public Management – NPM – är en samlande benämning på
förändrings- och förnyelseprocesser beträffande den offentliga sektorns
styrning, organisation och ledning. NPM hämtar inspiration från det privata
näringslivet och tar sin utgångspunkt i en kritik av det offentliga samhället,
som anses vara alltför byråkratiskt (Klausen & Ståhlberg 1998).
Några huvudpunkter i NPM-tänkandet som Klausen och Ståhlberg
(1998) lyfter fram är att:
•

Den offentliga sektorn är för stor och stora delar av den
offentliga serviceproduktionen borde skäras ner, privatiseras
eller organiseras som i den privata sektorn.

•

Den offentliga sektorn är ineffektiv och har dålig ledning. Man
kan lära mycket av det privata näringslivet i detta avseende.

•

Relationen mellan tjänstemän och politiker borde präglas av att
politikerna begränsar sig till att fatta de politiska besluten och
överlåter detaljstyrningen och genomförandet till förvaltningen.

Inom NPM-tänkandet förespråkas mer marknadslika former för den
offentliga serviceproduktionen, med köpare-säljare-relationer, decentraliserad
planering, privatiseringar, konkurrens mellan olika utförare av tjänster
(offentliga, privata, föreningsdrivna), enligt Klausen och Ståhlberg (1998).
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Snarare än en demokratisk kontroll ska det vara en ’marknadskontroll’ på
serviceproduktionen. Det ska vara en klar åtskillnad mellan politisk
respektive administrativ ledning, mellan de som beställer respektive de som
producerar de offentliga tjänsterna. Mål- och resultatorientering är det som
gäller, med genomskinliga budgetar och ekonomisystem och med fokus på
’output’, uttryckt i kvantitativa termer.
Processen är inte särskilt intressant, utan det är resultatet som räknas.
Organisationer betraktas inte som några tillitsbaserade system utan mer som
opersonliga nätverk av ekonomiska kontrakt. Ledningen ska vara
professionell, entreprenöriell, visionär och strategisk. Ledningsprinciper och
begrepp hämtas från det privata näringslivet. Organisationen ska vara flexibel
och IT-användningen väl utvecklad (Klausen & Ståhlberg 1998).
NPM-föreställningarna beträffande den offentliga serviceproduktionen
bygger bl.a. på klassiska ekonomisk-liberala föreställningar, på PublicChoise-skolan, på klassisk Taylorism och byråkratiteori och på nyare
inriktningar med rötter i dessa. För att förstå varför genombrottet för NPMidéerna äger rum under 1980- och 1990-talen behöver man först beakta den
starkt decentraliserade nordiska välfärdsstaten som utgör ramen för
förändringsidéerna, enligt Klausen och Ståhlberg (1998).
Den nordiska välfärdsmodellen karaktäriseras bl.a. av en hög grad av
decentralisering från staten till kommunerna på ett antal tunga områden som
utbildning, sjukvård och socialtjänst, men med ett stort mått av central
reglering och få valmöjligheter för medborgarna. Alla medborgare ska ha lika
rätt till offentliga tjänster utan betalning och det finns en strävan att i viss
utsträckning utjämna sociala skillnader genom omfördelning av välståndet.
Klausen och Ståhlberg (1998) menar att NPM kan förstås i ljuset av
nyliberala, marknadstillvända politiska strömningar, med en kritik mot en
expanderad välfärdsstat, men också som ett bud på hur välfärdstaten kan
räddas om den leds in på en ny väg.
Vilka NPM-influerade förändringar kan vi då se i svenska kommuner och
landsting? Montin (1998; 2004) nämner mål- och resultatstyrning, vilket
innebär att politikerna anger övergripande mål och anger en kostnadsram.
Genom kontinuerlig uppföljning och målbaserad utvärdering ska resultaten
bedömas. Vidare införs ofta resultatenheter med eget kostnadsansvar och
ibland även intäktsansvar. Entreprenader på olika verksamheter (alternativa
anordnare) är ett annat exempel.
Den s.k. beställar-utförarmodellen (på politisk nivå) innebär att
beställande nämnder och deras kanslier organisatoriskt separeras från
produktionsorganisationen. Beställar-utförarmodellen kan också inskränka
sig till tjänstemannanivån och innebär då att enskilda resultatenheter eller
förvaltningar köper tjänster av varandra inom kommunen. Detta kan också

34

Kapitel 2 – Vuxenutbildningspolitikens förändrade landskap

betraktas som ett internt köp-och-säljsystem. Det som är vanligast
förekommande beträffande dessa förnyelsemodeller är att kommunerna ägnar
sig åt målstyrning och inför resultatenheter (Montin 1998; 2004).
Montin (1998; 2004) menar att NPM-filosofins genomslag i de svenska
kommunerna delvis hänger samman med politiska framgångar för de
borgerliga partierna, men att även kommunernas besvärliga ekonomiska
situation är en viktig förklaring. Grunden för NPM i svenska kommuner och
landsting lades under 1980-talet. Den borgerliga regeringen kunde efter
maktövertagandet 1991 bygga en väg som huvudsakligen stakats ut av den
socialdemokratiska regeringen. På liknande sätt kan systemskiftet i
kommunerna till stor del sägas ha definierats av konsulter och andra
förändringsagenter redan före 1991. NPM-filosofin har, menar Montin, slagit
rot ganska oberoende av politiska majoritetsförhållanden.
Field (2000) diskuterar de utmaningar för den politiska styrningen som
området livslångt lärande innebär, främst utifrån ett brittiskt perspektiv. Han
menar att livslångt lärande blivit ett begrepp som på en policynivå utlöst en
mycket stark politisk uppslutning, men att den praktiska politiken på området
och implementeringen av konkreta åtgärder ’släpar efter’ betänkligt.
Livslångt lärande är ett svårt område att utöva politisk styrning på, och det är
till det civila samhället och till medborgarna själva som hoppet i mångt och
mycket står, snarare än till staten. På samma sätt förhåller det sig även med
flera andra politikområden, exempelvis folkhälsa, miljö, rasfrågor och
kriminalitet, menar Field.
Vilken roll har då staten i detta förändrade landskap? Field (2000) pekar
på rörelsen mot NPM – mer av ’governance’ och mindre av ’government’.
Här kommer partnerskap in som ett viktigt fenomen, men det finns också en
problematik förknippad med partnerskap, menar Field. Det handlar om
frivilligsektorns relativa svaghet i jämförelse både med det offentliga och
näringslivet. Trots bristerna ser Field en särskild koppling just mellan NPM
och livslångt lärande. Han skriver:
For all its shortcomings, the new public management holds particular
relevance for lifelong learning. Lifelong learning is precisely the sort of
problem that persuaded governments that the old ways of working were
not enough. (Field 2000, s. 256)

2.3 Nya utmaningar för vuxenutbildningen
Om vi återgår till ett svenskt perspektiv och till kommunal vuxenutbildning
var utgångspunkten i början av 1990-talet att erbjuda möjligheter till
kompletterande studier för personer som saknade grundskole- eller
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gymnasiekompetens. Statens finansiering till kommunerna för att bedriva
vuxenutbildning tilldelades från och med 1992 via det generella
bidragssystemet och motsvarade vid denna tid ca 37000 helårsstudieplatser
(Statskontoret 2003).
Under 1990-talet kom sedan stora förändringar, föranledda av ekonomins
utveckling. Arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken kom att ställas
inför stora utmaningar när antalet arbetslösa ökade snabbt och de offentliga
finanserna försämrades. En allt större grupp människor ställdes utanför
arbetsmarknaden och för att möta denna utveckling kom utbildningspolitiken
att spela en central roll. Antalet platser ökades snabbt såväl inom den
kommunala vuxenutbildningen som inom folkbildningen och den
grundläggande högskoleutbildningen. Arbetsmarknadspolitiska medel
användes för att kraftigt bygga ut den kommunala vuxenutbildningen genom
Kunskapslyftet (Statskontoret 2003).
Kunskapslyftet initierades i samband med regeringens proposition
(1995/96:222) om vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000.
Målet var inte bara att öka omfattningen på vuxenutbildningen utan också att
bidra till förnyelse och utveckling av den kommunala vuxenutbildningen och
därmed lägga en grund för 2000-talets behov. Flexibilitet ansågs nödvändigt
och kommunerna anmodades att utnyttja flera olika utbildningsanordnare.
Folkbildningen tilldelades särskilda platser inom Kunskapslyftet
(Statskontoret 2003).
Kunskapslyftet startade i juli 1997. Våren 1998 var omfattningen drygt
142000 heltidsplatser, vilket motsvarade drygt 191000 elever. Våren 2002
var omfattningen drygt 123000 heltidsplatser, motsvarande drygt 181000
elever. De största ämnena under perioden 1997 till 2001 var data- och ITkunskap, omvårdnad och social omsorg samt matematik. En stor del bestod
av s.k. övriga ämnen (Statskontoret 2003).
Parallellt med Kunskapslyftet arbetade den s.k. Kunskapslyftskommittén,
som hade till uppgift att se över mål och inriktning för det fortsatta
reformarbetet rörande vuxnas lärande. Kommittén tillsattes i juli 1995. Den
övergripande frågan gällde vad staten kunde göra för att åstadkomma ett
fortsatt kunskapslyft för vuxna som en del i en strategi för det livslånga
lärandet. Resultaten av kommitténs arbete presenterades bl.a. i ett
huvudbetänkande (SOU 2000:28) som låg till grund för regeringens
proposition (2000/01:72) Vuxnas lärande och utvecklingen av
vuxenutbildningen. Det mål för vuxnas lärande som anges där, och som
citerades redan i inledningskapitlet, är att:
Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin
kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet,
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ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning. (Prop.
2000/01:72, s. 14)

Den strategi som anges för att nå målet tar bl.a. fasta på utveckling av
pedagogik och arbetsformer för att bättre svara upp mot individens behov av
lärande; rådgivning och vägledning, som baseras på redan förvärvade
kunskaper; ändamålsenliga lärmiljöer; ekonomiskt stöd; delat ansvar mellan
samhället, arbetsgivarna och de enskilda; demokratiskt förhållningssätt med
respekt för allas lika värde, samt samsyn över politikområden och samverkan
mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och folkrörelser (Prop.
2000/01:72).
Här finns ett starkt fokus på individen och dennes behov, förutsättningar
och intressen. En genomgående strävan i den statliga utbildningspolitiken är
att stärka vuxnas delaktighet i och tillgänglighet till det livslånga lärandet,
utifrån individuella behov och förutsättningar. Detta innebär att kommunen
får en allt viktigare roll, inte bara som utbildningsanordnare utan också som
samordnare av olika insatser som görs i syfte att stärka det livslånga lärandet.
Det kan handla om information, vägledning, samverkan med olika
utbildningsanordnare m.m. Regeringen uttrycker sin syn på en förändrad
vuxenutbildning på följande sätt:
Den skisserade utvecklingen innebär att fokus behöver förskjutas från
undervisning i skollika former till ett mer flexibelt stöd för individens
lärande. (Prop. 2000/01:72, s. 26)

Detta innebär att man förväntar sig att kommunerna – i samverkan med andra
aktörer – ska utveckla olika former av stöd för vuxnas lärande (Statskontoret
2003). I propositionen (2000/01:72) klargörs något ansvarsfördelningen.
Staten anger mål och vissa riktlinjer för utvecklingen, lägger fast formella
ramar som säkerställer likvärdighet och rättstrygghet och ställer – i viss
utsträckning – ekonomiska resurser till förfogande. Lärandet förverkligas av
de enskilda människorna med stöd från kommuner, folkhögskolor,
studieförbund, andra utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackliga
organisationer m.fl. Staten kan i vissa avseenden utöva en starkare styrning
genom att knyta särskilda villkor till finansieringen, så som har skett under
Kunskapslyftet.
Propositionen pekar på behovet av att kommunerna tar sitt ansvar för att
bygga en infrastruktur för vuxnas lärande. Det handlar här om att bygga
nätverk, skapa former för samarbete mellan kommunala förvaltningar,
statliga myndigheter och institutioner, folkbildningen, utbildnings- och
konsultföretag, parterna på arbetsmarknaden, handikapporganisationer m.fl.
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En del av de statliga pengarna för utbildning inom Kunskapslyftet var
avsedda för insatser av detta slag. Som en engångsinsats för att stimulera
utvecklingen av infrastrukturen för vuxnas lärande avsatte regeringen för
budgetåret 2002 till kommunerna 350 mkr (Prop. 2000/01:72; Statskontoret
2003).

2.4 Betoning på samverkan
I och med Kunskapslyftets slut har antalet utbildningsplatser minskat, både
inom den kommunala vuxenutbildningen och inom folkbildningen. Behovet
av samverkan mellan olika aktörer, för att förbättra såväl effektiviteten som
kvaliteten inom vuxenutbildningen, är något som har lyfts fram av
regeringen, bl.a. i propositionen om vuxnas lärande (2000/01:72) och
propositionen om den öppna högskolan (2001/02:15). Det handlar då inte
bara om samverkan inom ramen för det offentliga utbildningsväsendet utan
också samverkan med det omgivande samhället (Statskontoret 2003).
Skolverket beslutade om fördelningen av de 350 mkr som regeringen för
budgetåret 2002 avsatte i ett särskilt anslag för att stimulera kommunerna att
utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande. Fördelningen skedde efter
ansökan från kommunerna för insatser som syftar till ökad samverkan mellan
lokala och regionala myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer
inom vuxenutbildningen. Medlen kunde också användas för investeringar i
teknik, läromedel och miljöer som gagnar utvecklingen av flexibelt lärande
(Statskontoret 2003).
Regeringen har också genom delegationen för regional samverkan om
högre utbildning fördelat 150 mkr för åren 2002-2004 till projekt som syftar
till att främja regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning. Medlen
har fördelats till universitet och högskolor, kommuner, landsting,
länsstyrelser och motsvarande organ för regional utveckling (Statskontoret
2003).
Samverkan är ett återkommande tema inom utbildningspolitiken, men
även inom angränsande politikområden, såsom regional utvecklingspolitik
och arbetsmarknadspolitik. I regeringens proposition (2001/02:04) om
tillväxt och livskraft i hela landet framhålls kommunernas strategiska
betydelse som byggare av infrastruktur och nätverk för vuxnas lärande. Även
här betonas individperspektivet och det flexibla stödet för individens lärande,
liksom samverkan mellan kommunerna och med andra berörda aktörer.
Kommunerna kommer, enligt regeringens bedömning, i framtiden att behöva
lägga större vikt vid det regionala utvecklingsperspektivet vid utvecklingen
av gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.
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Det finns således tydliga intentioner från statens sida att åstadkomma ett
betydligt större mått av regional samverkan mellan kommuner och med andra
berörda aktörer än vad som varit fallet hittills. Det finns en förväntan på
kommunerna att skapa nätverk, att involvera nya aktörer, att möta individerna
med ett flexibelt stöd för lärande och utveckling. Det är mycket långtgående
ambitioner som kommer till uttryck från statens sida beträffande vuxnas
lärande, och det är hos kommunerna som ansvaret att försöka realisera
idéerna landar. Nu är det förvisso inte frågan om någon helt ny och obekant
uppgift som läggs på kommunerna, utan snarare om mer explicita och mer
långtgående idéer om verksamheter som delvis redan finns.
Till saken hör att alltfler svenska kommuner, från början av 1990-talet
och fram till idag, har utvecklat en form av lokal infrastruktur för lärande och
utveckling som ofta går under benämningen lärcentrum (Statskontoret 2003).
Enligt Glesbygdsverket (2004) skulle 257 av landets 290 kommuner, d.v.s.
89 procent, under 2004 komma att ha ett lärcentrum eller motsvarande
verksamhet.
Ett lärcentrum kan, enligt Statskontoret (2003) beskrivas som en
samlingsplats där olika utbildningsformer finns samlade och utifrån vilken
samverkan mellan olika utbildningsanordnare och arbetslivet kan ske. Sådana
funktioner som vägledning, validering och kontaktskapande verksamhet ut
mot arbetslivet finns ofta på lärcentra. Den största delen av verksamheten
gäller vanligtvis kommunal vuxenutbildning och högskoleutbildning. Även
KY – kvalificerad yrkesutbildning, liksom uppdragsutbildning och
arbetsmarknadsutbildning knyts ofta till lärcentra.
Utan tvekan har intresset för vuxnas lärande ökat kraftigt under senare år
och stora offentliga resurser har ägnats åt kompetens- och lärandefrågor i en
nationell kraftsamling. Nu när den stora satsningen på Kunskapslyftet är
avslutad står den kommunala vuxenutbildningen, med sina uppbyggda
faciliteter, delvis inför nya utmaningar. Det finns en viss osäkerhet kring vad
som kommer att hända med den kommunala vuxenutbildningen.
I den nytillträdda borgerliga regeringens statsbudget får kommunerna
inte längre några medel särskilt riktade till vuxenutbildning, utan medlen
fördelas istället genom det generella statsbidrags- och utjämningssystemet.
Bidraget för vuxenutbildning har för 2006 uppgått till 1,8 miljarder och för
2007 minskas det med 600 mkr (Prop. 2006/07:1).

2.5 Vuxnas lärande och myndighetsstrukturen
Vuxnas lärande har alltmer kommit att bli ett eget policyområde, om än inte
något integrerat och formellt definierat politikområde. Det omfattar mer än
de sedan tidigare etablerade begreppen vuxenutbildning och folkbildning.
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Detta beror bl.a. på de ökade behoven av kompetensutveckling i arbetslivet.
Idag finns också ett flertal myndigheter som på olika sätt arbetar med frågor
kring vuxnas lärande. Ansvarsförhållanden och gränsdragningar är emellertid
något oklara och det är svårt att få en samlad bild av vilka de nationella
aktörerna är. Detta underlättar sannolikt inte arbetet med det nya uppdraget
och infrastrukturen för vuxnas lärande lokalt och regionalt (Mårtensson
2006).
En offentlig utredning har skett som föreslår inrättandet av en ny samlad
myndighet för vuxnas lärande (Mårtensson 2006). Utredaren vill med sitt
förslag skapa förutsättningar att komma till rätta med brister beträffande
ansvarsförhållanden, gränsdragningar och otydlighet. Utredaren menar att en
samlad myndighet för vuxnas lärande skulle innebära en rationellare och
effektivare myndighetsstruktur, med en tydligare styrning och en kraftfullare
kvalitetsgranskning och utvärdering. Till denna myndighet ska, enligt
förslaget, all verksamhet överföras som gäller vuxnas lärande och som idag
bedrivs inom ett antal statliga myndigheter. Även de ekonomiska medlen ska
överföras till denna nya myndighet. Utredaren ser dock behovet av fortsatt
samverkan med ett antal kvarvarande myndigheter.
De myndigheter som på olika sätt arbetar med vuxnas lärande och som
utredaren (Mårtensson 2006) vill ska integreras i denna nya samlade
myndighet för vuxnas lärande, helt eller till vissa delar, är Myndigheten för
kvalificerad yrkesutbildning, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Statens
skolverk (verksamheter som berör vuxnas lärande) och Myndigheten för
skolutveckling (verksamheter som berör vuxnas lärande).
Utredaren menar att statens främjande insatser på området behöver
fortsätta för att målen för vuxnas lärande ska kunna uppnås. Kraven på
konkret samarbete mellan olika aktörer och intressenter inom olika
politikområden blir allt större, menar Mårtensson (2006). Den nuvarande
myndighetsstrukturen stöder inte alltid utvecklandet av nya lärmiljöer och en
ny infrastruktur för vuxnas lärande. Utredaren menar också att sambanden är
svaga mellan kommunernas insatser och regionala insatser på området och att
det finns oklarheter i ansvarsfördelningen mellan olika aktörer.
Inom det tidigare Utbildnings- och kulturdepartementet utarbetades ett
förslag till en vuxenutbildningslag, som presenterades 2005 (Ds 2005:33). I
förslaget tydliggörs att utbildning för vuxna skiljer sig från utbildning av
ungdomar och att vuxenutbildningen bättre behöver anpassas efter vuxnas
krav och behov. Utgångspunkten är individens behov av stöd för sitt lärande.
Ett lärande på gymnasial nivå behöver inte, enligt förslaget, knytas ihop med
gymnasieskolan och lärandet kan även ske på eller i anslutning till en
arbetsplats.
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I den nya borgerliga regeringens budgetproposition (Prop. 2006/07:1)
finns den kommunala vuxenutbildningen kvar inom de redan befintliga
skolmyndigheternas ansvarsområde. Regeringen har dock beslutat om
kommittédirektiv (Dir. 2007:28) för en översyn av myndighetsstrukturen
inom skolväsendet m.m. Översynen syftar till en effektivare och mer
ändamålsenlig myndighetsstruktur med färre myndigheter. De myndigheter
som berörs av översynen är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling,
Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum
för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,
Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd. Redan i
direktiven för utredningen ligger att Myndigheten för skolutveckling och
Centrum för flexibelt lärande ska upphöra som egna myndigheter och att
deras kärnuppgifter ska övertas av Skolverket. Förändringarna avses träda i
kraft fr.o.m. andra halvåret 2008.
Att vuxenutbildningsfrågorna hamnar inom Skolverket kan möjligen
beskrivas som att politiken och organiseringen för vuxnas lärande i Sverige
även fortsättningsvis präglas av otydlighet och att vuxenutbildningens särart
inte beaktas i någon större grad. Det är dock för tidigt att säga vilka politiska
eller ideologiska förändringar som dessa förändringar i myndighetsstrukturen
möjligen indikerar.

2.6 Ett arbetsliv som implicerar lärande
I det följande vill jag ge en något fördjupad bild av de omständigheter och
förhållanden som kan sägas vara bevekelsegrunder eller incitament för att
utveckla möjligheterna för lärande i arbetslivet. Självfallet har arbetet och
arbetslivet alltid haft element av lärande av ett eller annat slag. Under senare
tid har relationen mellan arbete, lärande och utveckling kommit att
uppmärksammas och analyseras i högre grad.
Barnett (1999) menar att vår värld präglas av superkomplexitet, vilket
föranleder ett nytt synsätt på relationen mellan lärande och arbete. I en tid av
superkomplexitet kan inte arbete och lärande ses som två skilda kategorier av
aktivitet. Lärandet är sammanflätat med arbetet, men mycket arbete sker
rutinmässigt, utan att det nödvändigtvis leder till lärande och utveckling för
individen. Lärandet ligger dock oundvikligen ’inbäddat’ i arbetet på en mer
generell, strukturell eller sociologisk nivå. Arbetet påverkas alltmer av
externa krafter, som medför förändring, anpassning och lärande. I en
superkomplex värld behöver arbete innebära lärande och lärande innebära
arbete.
Barnett (1999) pekar på tre viktiga faktorer som skapar behov av lärande
i arbetet. Det är den globaliserade marknadsekonomin, som påverkar den
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offentliga sektorn lika mycket som den privata. Vidare det förhållandet att
regeringar runt om i världen skärper kvalitetskraven på de offentliga
tjänsterna och vill ha ’valuta för pengarna’. Som en konsekvens av detta har
staten kommit att bli alltmer ’utvärderande’ eller ’reviderande’. Den tredje
faktorn som föranleder lärande i arbetet är IT-revolutionen och de
möjligheter till kommunikation som den medfört, och därmed också vår
förståelse av mänsklig kommunikation. Barnett skriver:
These three forces – globalization, the rise of the audit state and the
information technology revolution – are inserting themselves inescapably
into work. Individuals may, for a time, ignore them; even companies may
do so. But, sooner or later, the press of each of these individually, and all
of them collectively, catches up with the recalcitrant. There is no hiding
place. (Barnett 1999, s. 34)

Brown och Duguid (1996) förespråkar ett integrerat synsätt på arbete, lärande
och innovation. Kunskap och praktik hänger ihop, både i praktiken och i
teorin, menar de. Det sammansatta konceptet ’lärande i arbete’ (learning-inworking), representerar bäst den flytande utvecklingen av lärande genom
praktik. Från en sådan praktikbaserad utgångspunkt uppfattas lärande som
bryggan mellan arbete och innovation. För att förstå arbete och lärande
behöver man fokusera utformning och förändring hos de ’gemenskaper’ där
arbetet äger rum. Genom sin ständiga anpassning till förändringar i
medlemskap och omständigheter så är ’gemenskapspraktiker’ betydelsefulla
miljöer för innovation.
Ellström (1996; 2002) uppehåller sig vid relationen, och den ökade
integrationen, mellan arbete och lärande. Lärande handlar både om
anpassning och om utveckling, enligt Ellström. Det behöver i arbetet finnas
en balans mellan ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande.
Ellström skriver:
Det anpassningsinriktade lärandet behövs för att klara det rutinmässiga,
vanemässiga handlandet, och därmed ge trygghet och stabilitet, både för
individer och organisationer. Det utvecklingsinriktade lärandet uppstår ur
överraskningar, förändringsbehov, visioner och bygger på en förmåga till
distansering, ifrågasättanden, omtolkningar och kritisk analys. (Ellström
2002, s. 340)

Ellström (2002), använder, i analogi med detta, två olika verksamhets- och
lärandelogiker, när han analyserar förutsättningar för lärande och utveckling i
arbetet. Dessa kallar han för en produktionens logik och en utvecklingens
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logik. De två logikerna kan ses som en ’begreppslig brygga’ mellan teorier
om lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå (Ellström 2003).
Ellström (2003) lyfter fram behovet att studera villkor och förutsättningar
inte bara när det gäller arbetsplatsen i sig, utan också i en vidare mening. Det
handlar om sambandet mellan å ena sidan de materiella villkor under vilka en
verksamhet bedrivs och de resurser och andra förutsättningar som finns för
ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, och å andra sidan en rad ekonomiska,
ideologiska och strukturella förhållanden på samhällsnivån.

2.7 ’Kompetenssamhället’ – förutsättningar och
dilemman
I detta avsnitt lyfter jag lite närmare fram den problematik som gäller socioekonomiska villkor, fördelning av resurser och samhällets förmåga att skapa
förutsättningar för lärande och utveckling i arbetslivet. Det tycks råda stor
politisk samstämmighet beträffande behovet av livslångt lärande och
förhoppningarna som knyts till konceptet livslångt lärande är stora. Detta
kommer tydligt till uttryck i policydokument av olika slag på olika politiskadministrativa nivåer och i olika organisationer. Rubenson (1996) skriver:
Att döma av nationella policydokument, liksom dokument från
samarbetsorgan som EU, OECD och UNESCO, är det tydligt att livslångt
lärande har blivit Det Nya Jerusalem, genom att lova att lösa några av de
ekonomiska och sociala problem som möter den industrialiserade världen.
(Rubenson 1996, s. 32)

Rubenson (1996) påpekar att 1990-talets ekonomiska imperativ skiljer sig
från det humankapitaltänkande som påverkade utbildningsplaneringen under
1960-talet och att dessa två perioder av reformer skiljer sig väsentligt åt.
Under 1960-talet låg fokus på att öka andelen ungdomar som fortsatte till
gymnasie- och högskolenivå. Man ville också skapa nya institutioner som
kommunal vuxenutbildning och lokala högskolor. Under 1990-talet har vi
istället fått en debatt om livslångt lärande, om lärande i arbetslivet och om det
formella utbildningssystemets relevans för arbetsmarknaden. Expansionen av
utbildningsmöjligheterna på 1960-talet hade både ekonomiska och sociala
rötter. En mer jämlik fördelning av utbildning skulle också kunna utjämna
inkomstskillnader. Utbildningsreformerna hade en koppling till sociala krav
på lika möjligheter.
Engagemanget för jämlikhet har till stor del försvunnit, menar Rubenson
(1996). Nu dominerar det ekonomiska perspektivet, marknaden styr, offentlig
intervention anses skadligt och det är utvärdering för kontroll, relevans för
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ekonomins behov och kostnadsfrågor som är nyckelfrågor, inte jämlikhet.
Begreppet livslångt lärande har förlorat sitt utopiska ursprung och getts en
smal tolkning, centrerad kring ekonomins behov av kvalificerad arbetskraft.
Rubenson (2004) ser en fara i att livslångt lärande i så hög grad har blivit
ett individuellt projekt och att den kollektiva verksamheten på området,
genom folkbildningen, har minskat i omfattning. Länken till det civila
samhället har därmed försvagats. Han ser också att en traditionell koppling
som funnits i de nordiska länderna mellan vuxnas lärande och ekonomisk
demokratisering inte längre finns på den politiska agendan för livslångt
lärande. Det är inte ett hot i sig, menar Rubenson, att intresset för livslångt
lärande styrs av en ekonomiskt grundad rationalitet. Hotet är istället att det
politiska projektet för livslångt lärande har förlorat sin länk till ekonomisk
demokratisering. I ett progressivt politiskt projekt kring livslångt lärande
behöver denna länk återupprättas, menar Rubenson.
Det finns, menar Rubenson (2004; 2006) stora skillnader mellan olika
socio-politiska strukturer när det gäller förutsättningarna för att realisera ett
livslångt lärande. Den nordiska välfärdsstaten erbjuder goda förutsättningar
att arbeta med frågan som ett politiskt projekt, vilket också visar sig i form av
ett jämförelsevis högt deltagande i vuxenutbildning och praktik. Detta, menar
Rubenson, hänger samman med den nordiska välfärdsstatens jämförelsevis
höga ambitioner för en rättvis fördelning av resurser och de institutionella
strukturer som utvecklats för att understödja dessa ambitioner.
Field (2000) menar att det är hög tid för en kraftfull och långtgående
debatt om politiken för livslångt lärande. Att befrämja livslångt lärande
kräver inte bara nya åtgärder från staten, utan ett nytt angreppssätt
beträffande styrningen. I detta ligger bl.a. ett bejakande av det ömsesidiga
beroendet mellan stat, marknad och civilt samhälle.
Som jag uppfattar det har den politiska retoriken om livslångt lärande
och vuxnas lärande under slutet av 1990- och början av 2000-talet i Sverige
kommit att omfatta ett flertal olika aspekter på en och samma gång. Vuxnas
lärande anses viktigt såväl i ett individuellt perspektiv av utveckling,
demokratiskt inflytande, delaktighet etc., men också i ett samhällsperspektiv
som handlar om ekonomisk utveckling och tillväxt. Radikala idéer om att
omfördela resurser i samhället kommer dock sällan till uttryck.
Frågan är om ett allt rikare utbud av flexibla utbildningsmöjligheter
fungerar som det medel för utveckling och tillväxt, och motverkande av
utanförskap, som politikerna tycks tro. Hur ska vuxnas lärande i praktiken bli
ett medel för förändring och utveckling – för individer, verksamheter och
samhället i stort?
Enligt Coffield (1999), som skriver utifrån en brittisk kontext, har den
politiska samstämmigheten som råder kring livslångt lärande en gemensam
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utgångspunkt i humankapitalteorin och föreställningen om utbildning som ett
’universalmedel’ som kan lösa en rad olika samhällsproblem. I Storbritannien
har en mycket flexibel arbetsmarknad utvecklats, som passar bra för den
globaliserade kapitalistiska ekonomin, men som också skapar polarisering
och ojämlikhet beträffande möjligheter till utbildning.
Coffield (1999) efterlyser ingenting mindre än ett nytt ’samhällskontrakt’
mellan staten, näringslivet, fackföreningsrörelsen och utbildningssystemet.
Det räcker inte att ensidigt arbeta med utbildningspolitiken och utbudet av
utbildning. Ett sammanhållet agerande från regeringens sida, bl.a. för att
omfördela resurser och bekämpa fattigdomen, är nödvändigt.
Utbildningspolitiken behöver integreras med flera andra politikområden.
Brown (2001) diskuterar politik och strategi för utveckling av kompetens
och kvalifikationer i arbetslivet (skill formation policies) i ett internationellt
perspektiv. Han ifrågasätter humankapitalteorin och kontrasterar den med
vad han kallar ’a new political economy of skill formation’, baserad på
ekonomisk sociologi och nyinstitutionalism. Det är ett ’kompetenssamhälle’
(a high skills society) som behöver byggas – d.v.s. kompetensformeringen
beror på en samhällelig förmåga eller kapacitet.
Exempel på beståndsdelar i ’den nya politiska ekonomin’ som Brown
nämner är förmågan till samförstånd mellan de huvudsakliga intressenterna
d.v.s. regering, arbetsgivare och fackförbund, vidare konkurrensförmågan,
d.v.s. potentialen för produktiv innovation och förändring, samt förmågan att
samordna utbud och efterfrågan på arbetskraft – inte minst genom att
utveckla efterfrågesidan.
Brown och Lauder (2001) argumenterar för det de kallar ’collective
intelligence’ som en motpol och ett alternativ till ’market individualism’.
Lärande har, menar de, blivit den organiserande eller vägledande principen
för samhällets organisering. Ekonomiskt välstånd och social rättvisa kräver
individer som kan utöva kognitiv och emotionell intelligens, men detta kan
bara uppnås genom samarbete. De skriver:
Collective intelligence can be defined as empowerment through the
development and pooling of intelligence to attain common goals or resolve
common problems. It is inspired by a spirit of co-operation rather than a
Darwinian survival of the fittest. (Brown & Lauder 2001, s. 218 f)

En marknadsorienterad individualism inte är det som kan svara upp mot det
ekonomiska och sociala förändringstrycket, menar Brown och Lauder (2001).
Det väsentliga är istället att utveckla den kollektiva intelligensen. Den
lärande staten (the learning state) gör det möjligt för individer att förstärka
sin personliga utveckling och samtidigt bidra positivt till samhällets
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uveckling. Den lärande staten griper sig an frågor om omfördelning av
inkomster, omorganisering av utbildningssystemet och demokratiskt
inflytande.
Genom att utveckla kollektiv intelligens, där den sociala kapaciteten för
lärande, innovation och produktivitet är avgörande, ska arbetskraftens
kompetens uppgraderas, menar Brown och Lauder (2001). Det räcker då inte
med att investera på ’utbudssidan’, utan man måste tillse att sådana
investeringar bidrar till en uppåtgående spiral av lärande, innovation och
produktivitet. Det handlar då om att även fokusera på ’efterfrågesidan’ och
höja arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens.
En liknade, men mer kritisk och radikal, analys ger Lloyd och Payne
(2002), som också skriver från en brittisk utgångspunkt. De menar att vi
sedan 1990-talet åsett en närmast universell politisk konsensus i västvärlden
kring strävan efter en kunskapsbaserad ekonomi och ett lärande samhälle –
ett ’kompetenssamhälle’. En lång rad ekonomiska och sociala problem finner
– så är politikernas tro – sin lösning genom utbildning.
Lloyd och Payne (2002) utvecklar här kritiken av humankapitalteorin
något vidare och problematiserar ’kompetenssamhället’. Nyckelfrågan är,
menar de, om det har skett ett paradigmskifte beträffande den moderna
kapitalismens natur, d.v.s. arbets- och anställningsförhållanden och själva
lönearbetet, som många forskare säger. Har arbetslivet övergått i ’postfordism’ och ’flexibel specialisering’ (Piore & Sabel 1984)? Har vi fått ett
’informationssamhälle’ och en ’kunskapsdriven’ eller ’lärande’ ekonomi
(Castells 1998; Giddens 2000)?
Ett sådant paradigmskifte skulle skapa ett nytt organisatoriskt klimat och
en bättre utbildad arbetskraft. Exempel på förmågor som då skulle vara
särskilt viktiga är problemlösning, teamarbete, kommunikation, kreativitet,
initiativförmåga och inte minst en kapacitet att lära. Det skulle förutsätta
’plattare’, mer förtroendebaserade, organisationer, menar Lloyd och Payne.
De finner dock ringa stöd för tesen att ett paradigmskife skett i den
konkurrensinriktade kapitalismen och dess arbetsliv, eller att det finns någon
universell trend mot ’kompetenssamhället’. De förändringar som ständigt och
sedan länge pågår beträffande arbetets organisering har inte nödvändigtvis en
positiv inverkan på kompetensnivån och på graden av autonomi i arbetslivet.
Lloyd och Payne (2002) bedömer det som farligt att grunda politiken på en
’from förhoppning’ om att en ’post-fordistisk’ omvandling av kapitalismens
natur har skett.
Istället, menar Lloyd och Payne (2002), finns det ett stort behov av att på
allvar behandla frågan om hur den konkurrensinriktade kapitalismen kan
förändras i förhållande till arbetets organisering och kompetens i arbetet.
Betydelsen av konflikt, makt och exploatering i arbetslivet måste erkännas,
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menar de. Att bara förbättra utbudet av utbildning har visat sig otillräckligt
för att möta de fundamentala problem som finns i en ekonomi baserad på
priskonkurrens och relativt låg kompetensnivå. Därför måste frågan om hur
efterfrågan på kompetens är uppbyggd undersökas, och vad som kan göras
för att högre kompetensnivåer ska efterfrågas av företagen. Det handlar då
om en politisk agenda som radikalt påverkar företagens affärsstrategier och
relationer på arbetsplatsen.
Mycket av den befintliga litteraturen om ’a political economy of high
skills’ saknar insikt om skalan på den förändring som då är nödvändig, menar
Lloyd och Payne (2002). En större förändring av arbetslivets organisering
kräver ett fundamentalt skifte i maktbalansen på arbetsplatsen. Det är därför
viktigt att se på hur regleringar och institutioner interagerar med dynamiken
på arbetsplatsen och hur kompetens och arbetsorganisation hänger samman
med frågor om konflikt och makt mellan olika intressegrupper. En radikal
politik för ett ’kompetenssamhälle’ måste, menar de, ta i beaktande den
grundläggande intressekonflikten mellan arbete och kapital, både på företaget
och det vidare sociala sammanhanget, och den roll som staten spelar i
förhållande till denna intressekonflikt.
Somligt tyder på att vi även i Sverige får ett alltmer tudelat arbetsliv. Där
finns å ena sidan de som har rika möjligheter till lärande, inflytande och
utveckling i sitt arbete och å andra sidan de som hänvisas till osäkra
förhållanden, små möjligheter till lärande och utveckling, inlåsningseffekter
och dålig ekonomisk utdelning av sitt arbete. Det finns inte mycket av kritisk
diskussion kring livslångt lärande i relation till arbetslivet. Enligt Rubenson,
Tuijnman & Wahlgren (1999) har det fördelningspolitiska målet, som det
formulerades i början av 1970-talet och som det kom till uttryck i den stora
vuxenutbildningsreformen 1975, i praktiken fått en allt svagare ställning.
Sedan mitten av 1980-talet har istället frågan om personalutbildning och
arbetskraftens kvalificering stått i förgrunden.
Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999) uppmärksammar några olösta
frågor inom svensk vuxenutbildningspolitik. De menar att personalutbildning
och kompetensutveckling i arbetslivet i enlighet med principen om livslångt
lärande bör ses som delar av en samlad strategi för vuxenutbildningen. Inför
framtida satsningar är viktigt, menar de, att klargöra den fördelningspolitiska
ambitionen och att anpassa strategivalet härtill. Organisatoriska förändringar
är nödvändiga så att vuxenutbildningen åter blir ett samlat policyområde,
menar de. Vidare kunde man, enligt Rubenson, Tuijnman och Wahlgren
(1999) förvänta sig ett mer utbyggt samarbete mellan de olika departementen,
inte minst mellan Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet, och
ett mer utbyggt regionalt samarbete, där också fri konkurrens mellan
utbildningsanordnarna fick möjlighet att förverkligas.
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Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999) ser en fara med den
decentraliserade strukturen i Sverige, trots de uppenbara fördelar som den
har. Den kan, menar de, försvåra en mer progressiv satsning på att koppla
samman utbildning och arbetsliv. Även om regeringen pekar på det lämpliga
i att det sker en tätare och mer systematisk koppling mellan arbetsliv och
utbildning så finns en risk att det i ett lokalt sammanhang blir en fokusering
på det lokala näringslivets omedelbara behov. De regionala tillväxtavtalen ser
de som användbara instrument som i högre grad kunde utnyttjas i ett
perspektiv av vuxenutbildning. De lyfter fram lärande som något annat och
mer än undervisning, lärande i arbetslivet och på arbetsplatsen och inte minst
kopplingen mellan mer formell utbildning och det informella lärandet som
sker i arbetslivet.
Rubenson, Tuijnman och Wahlgren (1999) ser ett behov av att starkare
betona utbildningspolitiken som resursskapare och som del i ett
innovationssystem. De anser det vara av yttersta vikt att det även inom andra
politikområden genomförs åtgärder som leder till att det skapas fler
kvalificerade arbeten, att efterfrågan på välutbildad arbetskraft ökar och att
både individer och arbetsgivare stimuleras att investera i utbildning och
kompetensutveckling.

2.8 Sammanfattande slutsatser
När man ser tillbaka på vuxenutbildningspolitiken i Sverige under fyra
årtionden så ser man att synsätt och praktik förändrats, men inte efter någon
entydig utvecklingslinje. 1967 års vuxenutbildningsreform vägleddes av idén
att framstegstakten i ekonomin skulle befrämjas genom att även vuxna fick
tillgång till gymnasial utbildning. På så sätt skulle en reserv av
studiebegåvade personer få gymnasiekompetens och bli tillgängliga för mer
kvalificerade arbeten på den expansiva arbetsmarknaden. Den organisering
som då skedde, där vuxenutbildningen blev intimt sammanflätad med
ungdomsgymnasiet och där vuxenutbildningens eventuella särart inte
beaktades i någon större utsträckning, har bäring på dagens diskussion om
samverkan kring vuxnas lärande.
Under 1970-talet kom fördelningspolitiska överväganden att spela en stor
roll och i hög grad prägla politiken på området. 1975 års reform innebar en
rad åtgärder för att nå eftersatta grupper i samhället. Tanken var att detta
skulle vara början på en långsiktig satsning på fördelningspolitisk grund. De
fördelningspolitiska ambitionerna kom emellertid att successivt uttunnas och
sedan mitten av 1980-talet är det istället frågan om personalutbildning och
kvalifikationer i arbetslivet som dominerat. Under början av 1990-talet kom
vuxenutbildningen att ganska okänsligt anpassas till den stora och
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övergripande decentraliseringen av skolans styrning som ägde rum. Det tycks
som om politiken präglades av osäkerhet och delade uppfattningar. 1991 års
reform, som bl.a. innebar att vuxenutbildningen inte längre var ett eget
policyområde kom i praktiken att skapa otydlighet.
Under 1990-talet kom arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken
att ställas inför stora utmaningar när antalet arbetslösa ökade snabbt och de
offentliga finanserna försämrades. Som ett svar på krisen ökades antalet
utbildningsplatser snabbt såväl inom den kommunala vuxenutbildningen som
inom folkbildningen och grundläggande högskoleutbildning. Genom
arbetsmarknadspolitiska medel, inom ramen för den statliga storsatsningen
Kunskapslyftet, byggdes den kommunala vuxenutbildningen ut kraftigt.
Samverkan mellan olika aktörer har under senare år blivit ett centralt
tema inom utbildningspolitiken och angränsande politikområden, såsom
regional utvecklingspolitik och arbetsmarknadspolitik. De svenska
kommunernas strategiska betydelse som byggare av infrastruktur och nätverk
för vuxnas lärande har alltmer kommit att uppmärksammas.
Idén om ett ’kompetenssamhälle’, där alla och en var är inkluderade och
har rika möjligheter till lärande och utveckling är inte oproblematisk. Det
finns hindrande strukturer och mekanismer som ligger långt bortom
utbildningspolitikens räckvidd och mandat. Dagens politiska retorik kring
vuxnas lärande i Sverige inkluderar ett antal olika värden och syften, men
tycks på en strategisk nivå mest bygga på en förhoppning om samverkan och
ett närmande mellan utbildning och arbetsliv.
Hur och av vilka kan frågan om livslångt lärande drivas framåt? Hur ska
ansvarsfördelningen mellan staten, marknaden och det civila samhället se ut
Diskussionen kring detta, på en övergripande strategisk nivå, saknas till stor
del. Det samlade greppet för att systematiskt befrämja en integration mellan
utbildning och arbetsliv tas inte. Det finns fortfarande ett betydande mått av
osäkerhet kring politiken och organiseringen för vuxnas lärande.
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3. Teoretiska perspektiv
I det föregående kapitlet gavs en bild av hur vuxenutbildningspolitiken under
ett antal decennier utvecklats, beträffande både policy och organisering.
Tydligt är att det skett en förskjutning mot ett betydligt större mått av lokalt
och regionalt ansvar för politikens mer konkreta gestalt och form. Samverkan
mellan en mångfald av aktörer för att realisera olika möjligheter för vuxnas
lärande har under senare år seglat upp som ett centralt tema.
I detta kapitel presenteras några teoretiska utgångspunkter och perspektiv
med vars hjälp vi kan beskriva och analysera det studerade fallet och även
mer generellt svenska kommuners och regioners arbete med att implementera
den politik för vuxnas lärande som formulerats och beslutats under senare år.
En övergripande teoretisk sortering mellan två perspektiv, som utgör både
kontraster och komplement till varandra, sker i kapitlet. Det gäller å ena sidan
det jag valt att kalla ett traditionellt planeringsperspektiv och å andra sidan
något som jag valt att benämna som ett evolutionärt lärandeperspektiv.
Vilka är förutsättningarna för att implementera den nya politiken för
vuxnas lärande som beskrivits i de två föregående kapitlen? Det studerade
fallet kan beskrivas som ett regionalt försök att genom nätverkssamarbete
mellan länets kommuner förbättra förutsättningarna för vuxnas lärande. Detta
ligger väl i linje med den nationella politiken på området, men ansatsen kan
problematiseras från några olika utgångspunkter. Detta kapitel avser att ge en
grund för en sådan problematisering.

3.1 Utbildningsplanering – vilka är
förutsättningarna?
’Who Governs?’ frågade sig Robert Dahl i en klassisk studie av den politiska
processen och demokratins funktionssätt, bl.a. inom utbildningspolitiken, i
New Haven i USA (Dahl 1961). Dahl utvecklade här sin teori om en
pluralistisk demokrati, som är betydligt mer sammansatt och komplex än vad
klassiska föreställningar om demokratins funktionssätt, med fokus på
formella institutioner och strukturer, gjort gällande. Dahl uppmärksammar
bl.a. betydelsen av organiserade intressen och köpslåendet om makt och
inflytande. Han fördjupade och utvecklade sedan sin pluralistiska
demokratiteori i flera andra verk (t.ex. Dahl 1971; 1985).
Den långtgående decentralisering som skett inom utbildningspolitiken
och utbildningsplaneringen i Sverige innebär att staten styr med övergripande
mål, med ekonomiska medel samt med uppföljning och utvärdering. Detta
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gäller givetvis även för vuxenutbildningen. Kommunerna själva avgör i hög
grad hur man utifrån egna förutsättningar arbetar med vuxenutbildning och
vuxnas lärande – utöver det som lagen kräver, vilket i huvudsak är
grundskoleutbildning.
Politisk styrning är oftast förknippad med komplexitet, med en mångfald
av aktörer utöver de politiska representanterna som ställer krav och utövar
inflytande. Detta gäller i hög grad även inom utbildningspolitiken (Lindensjö
& Lundgren 2000). Sverige är ett av de länder där staten sedan länge
legitimerat ett betydande mått av medverkan från intresseorganisationer i den
offentliga maktutövningen. Gunnar Heckscher började redan på 1940-talet
utveckla en teori om en fri eller demokratisk korporatism som innebär ett
frivilligt samarbete mellan statsmakterna och det fria organisationsväsendet
(Heckscher 1946).
Många stora politiska beslut i Sverige har tagit form efter förhandlingar
och kompromisser mellan företrädare för organisationer, fackdepartement
och sektorsmyndigheter. Symbiosen mellan organisationer och myndigheter
gäller både beslutsfasen och genomförandeorganisationen. De traditionella
korporatistiska arrangemangen håller emellertid på att vittra sönder, till
förmån för mer pluralistiskt orienterade arbetsmetoder (Hermansson 1993;
Katzenstein 1985; Micheletti 1994; Rothstein & Bergström 1999).
Varje politikområde tenderar att utveckla sina egna beslutsarenor där
olika intressen och berörda parter ges möjlighet att bidra med information,
kunskap och finansiering. Den samhällsvetenskapliga forskningen har länge
påtalat tendenserna till segmentering av politiken i olika politikområden, med
suddiga gränslinjer mellan offentligt och privat, liksom de styrningsproblem
som den politiska demokratin brottas med i ett alltmer komplext samhälle.
Detta har beskrivits och analyserats med hjälp av ett flertal besläktade
teoretiska begrepp som exempelvis förhandlingsekonomi och governance
(Mörth & Sahlin-Andersson, red. 2006; Nielsen & Pedersen, red. 1989;
Pierre & Peters 2000; Rhodes 1997).
Istället för en traditionell föreställning om kollektiva beslut och regler har
alltmer en föreställning om att det är medborgarnas egna önskemål som ska
tillgodoses, och att det ska med hjälp av marknadskrafter, blivit vägledande,
menar Lindensjö och Lundgren (2000). Valfrihet och en marknadsliknande
fördelning av resurser förväntas öka effektiviteten i serviceproduktionen.
Inom utbildningsområdet har den politiska styrningens former omgestaltats i
omgångar, inte minst från 1970-talet och framåt. Det mest slående är tveklöst
att det skett en omfattande decentralisering av makt och myndighet. Central
planering och styrning har till stor del ersatts av ett lokalt ansvar, där fler
aktörer blivit inbegripna i processerna (Lindensjö & Lundgren 2000).
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Jørgensen (2002) intresserar sig för sambandet och samspelet mellan å
ena sidan utbildning och å andra sidan arbete och arbetets organisering.
Jørgensen har gjort studier inom den danska livsmedelsindustrin, som till
stora delar fortfarande är organiserad efter en tayloristisk modell. Utbildning
är, menar han, en av de faktorer som kan påverka organiseringen av arbetet,
men hur? Utbildning leder, lyckligtvis, inte enbart till en reproducering av
givna sociala förhållanden utan kan bidra till att förändra arbetsfördelningen,
både på samhällsnivå och i enskilda verksamheter, menar Jørgensen.
Den förändring och utveckling som utbildning kan åstadkomma sker,
enligt Jørgensen (2002) å ena sidan i kraft av de dynamiker som verkar i det
komplexa samspelet mellan utbildning och arbete och å andra sidan i kraft av
den politiska styrningen av utbildningssystemet. Utbildningsplanering ser han
som en social process, där många aktörer och rationaliteter står på spel. Han
pekar på möjligheten med en reflexiv form av utbildningsplanering, som ett
alternativ till en målrationell planeringsmodell. Den reflexiva planeringen
innebär att ta fasta på det processuella (löpande förhandling), det kontextuella
(situationsbestämda), det komplexa (många aktörer och rationaliteter) och det
deltagarcentrerade.
Jørgensen (2002) menar att man kan urskilja tre olika perspektiv på
utbildningsplanering, som inrymmer olika dynamiker och rationaliteter:
I det ’teknisk-ekonomiska perspektivet’ ligger intresset vid att behärska
och styra produktionen och det sociala systemet för att befrämja ekonomisk
tillväxt. Kvalifikationskrav och utbildningsbehov bestäms av den tekniska
och ekonomiska utvecklingen. Utbildningsplaneringen sköts av ledningen,
planerare och experter. Grunden för detta perspektiv ligger i uppfattningen att
det är den teknologiska och ekonomiska utvecklingen som ger upphov till
förändringar i arbetets organisering. Marknaden utväljer automatiskt den
organisationsform som är optimal under rådande samhällsstruktur.
I det ’politisk-institutionella perspektivet’ betraktas utbildningsplanering
som en förhandling mellan många aktörers intressen och behov i syfte att
uppnå social konsensus. Utbildningsbehovet fastställs genom bedömning av
och förhandling om ekonomiska och sociala behov. Institutioner och
organisationer sköter planeringen. Grunden för detta perspektiv är
föreställningen att förändringar i arbetets organisering beror på kollektiva
aktörers kamp och förhandling om intressen, makt, kontroll och status.
Institutioner stabiliserar maktförhållanden och ökar tilliten och den sociala
sammanhållningen i samhället.
I det ’socio-kulturella perspektivet’ är intresset i utbildningsplaneringen
att bidra till att medarbetarna får ökad kontroll över den teknisk-ekonomiska
utvecklingen och ökat självbestämmande över det egna livet.
Utbildningsbehovet framspringer ur en önskan om självförverkligande och
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social frigörelse. Planeringen sköts av medarbetare och deltagare i utbildning.
Grunden för detta perspektiv finns i synsättet att förändringar i arbetets
organisering kommer sig av en förändrad socialisering in i arbetslivet och
nya normer och värderingar i förhållande till arbetslivet, liksom av kulturell
frigörelse, ökad reflexivitet och individualisering.
Det studerade fallet kan uppfattas som ett utvecklingsarbete som – i linje
med det som Jørgensen (2002) lyfter fram som en möjlighet i
utbildningsplanering – är processuellt, kontextuellt och komplext till sin
karaktär. Men vilka motsättningar, konflikter och olika intressen kan tänkas
finnas inom ramen för det studerade fallet? I beskrivande och analytiska
kapitel längre fram kommer detta tema att behandlas närmare.

3.2 Kapitlets fortsatta disposition och
tankestruktur
I de två närmast följande större avsnitten (3.3 och 3.4) problematiseras
implementeringen av reformer utifrån två olika övergripande teoretiska
perspektiv – ett traditionellt planeringsperspektiv respektive ett evolutionärt
lärandeperspektiv. Det handlar här om två alternativa analysperspektiv som
kan betraktas som idealtypiska. De belyser olika aspekter. Uppdelningen i två
övergripande analysperspektiv är ett sätt att grovt sortera bland ett större
antal olika teoretiska perspektiv som jag valt att anknyta till.
Det förstnämnda övergripande analysperspektivet har ’policysändaren’
som utgångspunkt, medan det sistnämnda har ’policymottagaren’ som
utgångspunkt. Det förstnämnda visar främst på svårigheter förknippade med
ett traditionellt reform- och utvecklingsarbete, men pekar också i viss
utsträckning på möjliga vägar till framgång. Det sistnämnda utgår, som en
alternativ ansats, från lärande och innovation som centrala inslag i ett reformoch utvecklingsarbete, men visar också på svagheter och brister i
teoribildningen kring detta.
I det avslutande avsnittet (3.5) förs en diskussion om hur de båda
övergripande analysperspektiven kan bidra till en djupare förståelse, vad som
är de viktigaste skillnaderna mellan dem och hur de kan komplettera
varandra. Det handlar här om en diskussion om planering och lärande
betraktade både som analytiska perspektiv och som vägledande strategiska
idéer för ett reform- och utvecklingsarbete. Hur kan ett utvecklingsarbete av
detta slag studeras respektive hur kan det bedrivas med framgång?
Huvuddragen i min tankestruktur för detta teorikapitel kan då beskrivas
på följande sätt:
Utbildningsplaneringen ställs inför nya utmaningar mot bakgrund av en
ny politik för vuxnas lärande. Nya krav och förväntningar uppstår, inte minst
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på de svenska kommunerna. Implementering av reformer – som i detta fall
främst handlar om att förverkliga en rad intentioner på området som kommer
till uttryck nationellt, regionalt och lokalt – är, som texten kommer att visa,
förenat med en betydande komplexitet och stora svårigheter.
I verkligheten förekommer reform- och utvecklingsarbete som präglas
mer eller mindre av planering respektive av lärande. Som idealtypiska
strategier eller vägledande idéer kan planering eller lärande vara mest
framträdande, även om det i realiteten alltid förekommer såväl planering som
lärande. Med en renodling kan en strategi som bygger på ett ’top-down’inspirerat, linjärt planeringstänkande kontrasteras mot en strategi som bygger
på interaktivt lärande mellan strategiska aktörer och en organisering med
’bottom-up’ som vägledande idé.
Det är kring det nya uppdraget för vuxnas lärande – och den valda
strategin och organiseringen för att arbeta med detta nya uppdrag i det
studerade fallet – som avhandlingen rör sig. Här kan de två övergripande
analysperspektiven på olika sätt bidra i beskrivningen och analysen. Det
studerade fallet är ett exempel på utvecklingsarbete där en lärandestrategi
snarare än en planeringsstrategi varit vägledande. En horisontell organisering,
i ett nätverk med operativt ansvariga chefer, har skapats. Organiseringen
bygger på utbyte, lärande och ett processinriktat arbetssätt.
En kritisk fråga i förhållande till det studerade fallet är om den valda
strategin möjliggör en omvandling av de strukturer och institutioner som
finns i och kring de verksamheter som är föremål för reformarbetet. Är
lärandeperspektivet – när det blir översatt till en strategi för utvecklingsarbete
– alltför idealistiskt? En lärandestrategi måste naturligtvis innehålla moment
av styrning och planering för att arbetet ska kunna drivas framåt och
utvärderas. I praktiken handlar det alltså inte om en strategi som är ’antingen
eller’, utan om en avvägning av öppenhet kontra styrning, ’uppifrån’- kontra
’underifrån’-drivet, planering kontra flexibilitet.

3.3 Reformering och utveckling utifrån ett
traditionellt planeringsperspektiv
Vuxenutbildning och vuxnas lärande är inte något sammanhållet fenomen
som enbart sorterar under politikområdet utbildningspolitik. Snarare befinner
sig frågan om vuxnas lärande i en skärningspunkt mellan utbildningspolitik,
näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, kulturpolitik och socialpolitik. Senare
års nationella politik för vuxnas lärande bör därför inte ensidigt beskrivas och
analyseras som utbildningspolitiska reformer. På departementsnivå kvarstår
dock en stark sektorisering, med, exempelvis, en tydlig uppdelning mellan
utbildningsdepartementet och näringsdepartementet.
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Staten (regeringen) formulerar ambitiösa och vittsyftande mål för vuxnas
lärande. På regional nivå finns sedan aktörer och fora som formulerar
utvecklings- och tillväxtstrategier i vilka kompetens- och lärandefrågorna
ofta ingår. Sedan har vi kommunernas planer och program för utveckling och
tillväxt, där vuxnas lärande ofta berörs. Det är således svårt att få en samlad
bild av hur de politikskapande processerna beträffande vuxnas lärande går
till, liksom av hur politiken konkret implementeras.
Reform- och utvecklingsarbete förutsätter givetvis inslag av planering
och struktur. Om man inte vet vart man är på väg eller känner till några
etapper på vägen så är det sannolikt mycket svårt att avgöra när man är
’framme’. Men vad är det möjligt att planera för och vilka strukturer behövs
för att kunna uppnå resultat? Forskningen visar att det ofta är förenat med
stora svårigheter att bedriva utvecklingsarbete utifrån en planeringsstrategi
även om planering och struktur är av stort värde (Svensson & von Otter
2001; Svensson m.fl. 2007).

3.3.1 Reformnivå och praktiknivå
Vilken påverkan på verkligheten kan vi förvänta oss att politiska reformer på
området vuxnas lärande kommer att ha? Griper de in i den praktik de syftar
till att förändra? Gesser (1985) menar att man kan skilja mellan två nivåer i
relation till planerad social förändring. Den ena nivån kallas rätt och slätt för
verklighetsnivån och är den nivå där saker faktiskt äger rum. Gesser avstår
här från att problematisera begreppet verklighet utifrån några kunskaps- och
vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Den andra nivån kallar han för
reformnivån och med detta avses den nivå där reformerna planeras och
formuleras. Hans hypotes är att dessa två nivåer ofta är ganska orelaterade till
varandra. Något kan sägas vara förändrat eller reformerat utan att de
inblandade märker något. Reformnivån har en egen inneboende logik som
väger in mycket mer än händelser och behov på verklighetsnivån.
Ellström (1987) hämtar inspiration från dessa tankar när han skriver om
återkommande utbildning. Han ser två alternativa perspektiv eller strategier
för återkommande utbildning, nämligen som planerad utbildningsreform
respektive som spontant framväxande studiemönster. Man kan då tänka sig å
ena sidan en utbildningsreform som inte leder till några materiella
förändringar på verklighetsnivån och å andra sidan förändringar på
verklighetsnivån som inte blir absorberade och kommer till uttryck i
beslutade reformer. Figuren nedan, med utgångspunkt i Ellström (1987) fast
något modifierad, illustrerar detta.
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Reformnivån
Utbildningsreformer som
planerad strategi

Utbildningsreformer som spontant
framväxande strategi

Praktiknivån
Figur 3.1: Utbildningsreformer som planerad respektive spontant framväxande
strategi

Mot bakgrund av detta kan man självfallet också problematisera det tidiga
2000-talets politik för vuxnas lärande i Sverige. I vilken utsträckning
översätts policytexternas retorik till praktisk handling som leder till materiell
förändring och i vilken utsträckning förs goda praktiska erfarenheter av att
arbeta med vuxnas lärande upp till reformnivån? Det är långt ifrån säkert att
ett reformarbete är konsistent hela vägen ’från ax till limpa’. Olika arenor har
olika förutsättningar och det är inte säkert att det finns några fungerande
förbindelselänkar mellan arenorna. Lindensjö och Lundgren (1986; 2000)
talar om politikens formuleringsarena respektive dess realiseringsarena.
Ett växande antal aktörer på formuleringsarenan innebär inte
nödvändigtvis att klyftan mellan denna och de som ska genomföra
reformerna – realiseringsarenan – minskar, menar Lindensjö och Lundgren
(2000). Det är oftast organisationer som deltar på formuleringsarenan. Tidiga
kompromisser mellan aktörerna på formuleringsarenan – som kanske är
nödvändiga för att ett reformarbete överhuvudtaget ska framskrida – kan
bygga på uppfattningar som inte fullt ut speglar enskilda medlemmars villkor
– elevers, föräldrars, lärares och skolledares.
Det finns å ena sidan ett behov, från statens sida, att från början skapa
tilltro till och lojalitet mot nya program. Å andra sidan kan effektiviteten vid
genomförandet och därmed effekterna straffas av att beslutsformuleringen
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hade sin utgångspunkt i organisationsföreträdarnas verklighetsuppfattning
och deras köpslående och inte i de operativt verksammas eller brukarnas
verklighetsuppfattning (Lindensjö & Lundgren 2000).
De aktörer som deltar i spelet på formuleringsarenan har i och för sig
olika intressen, men de har spelat med varandra många gånger och spelets
regler och styrkeförhållandena mellan spelarna tenderar att förutbestämma
resultatet, menar Lindensjö och Lundgren. Men när den beslutade politiken
ska omsättas i handling kan stora förändringar ske som har att göra med
klyftan mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. De skriver:
Men i genomförandespelet, på realiseringsarenan, dvs. i de processer
varigenom fattade beslut skall genomföras, förekommer andra aktörer. Här
bestäms spelets regler av lokala maktstrukturer. De många och allmänt
hållna mål som uppställs centralt framstår lokalt som bara ytlig enighet,
betingad av kompromisser som bortser från lokala problem. Centralt
uppställda mål uppfattas inte erbjuda realistisk vägledning för
genomförande. Följaktligen gör man på lokal nivå tolkningar som anpassar
mål och resurser, får dem att stämma överens med redan pågående eller
planerade verksamheter. (Lindensjö & Lundgren 2000, s. 147)

Organisationer ersätter ouppnåeliga mål med uppnåeliga, som gäller
organisationens egna beteenden, rutiner och procedurer, menar Lindensjö och
Lundgren (2000). Alltmer är det organisationens egna processer och
procedurer som utvärderas, istället för effekterna av den verksamhet man
bedriver. Lindensjö och Lundgren kallar detta för målreträtter, vilka orsakar
ett avstånd mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan.
Lindensjö och Lundgren (2000) urskiljer två huvudlinjer beträffande
politisk styrning. Dels en rationalistisk helhetsstrategi som syftar till att styra
det offentliga handlandets konsekvenser på alla områden. Dels en
inkrementalistisk steg-för-steg-strategi, som begränsas till det offentliga
handlandets processer och bygger på att dessa stegvis anpassar sig till
rådande villkor i samhället. Helhetsstrategin förutsätter att staten i grunden
uppnått självständighet från samhället. Författarna pekar på ett par
omständigheter som gör den rationalistiska styrningsstrategin mindre
realistisk. Dels förutsätter den ett större mått av politisk enighet än vad som
vanligen förekommer i samhället. Dels förutsätter den säkrare kunskaper om
effekter av olika åtgärder än vad samhällsforskning i regel kan tillhandahålla.
Steg-för-steg-strategin ter sig, menar de, mer realistisk. Den utgår från
statens beroende av ett samhälle, som präglas av oenighet, och vidare att
osäkerhet präglar handlandet och att reformeffekter därför inte kan härledas
från centrala formuleringar av mål och regler. Effekterna avgörs också av
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reformernas mottagande hos olika grupper samhället. Kännetecknande för
samtidens politiska beslutsfattande är, menar Lindensjö och Lundgren
(2000), att det råder oenighet beträffande mål samtidigt som kunskaperna är
otillräckliga. De skriver:
Centrala beslutsfattare kommer inte långt om de försöker gripa in i beslut
på lägre nivåer eller lägga fast beslutsinnehållet genom att formulera klara
regler, mål, instruktioner eller ansvarskedjor. Det verkliga
beslutsinnehållet avgörs inte av hur mål, regler eller instruktioner
formuleras. Det avgörs av vilka – av många möjliga – aktörer som beslutet
aktiverar och av de problem, lösningar och beslutstillfällen de möter. Inga
centrala beslutsfattare har naturligtvis kontroll över detta. (Lindensjö &
Lundgren 2000, s.158)

Håkansson (2006), som studerat reformprocesser i skolan och relationen
mellan nationella intentioner, kommunala strategier och den pedagogiska
praktiken, menar att reformarbete sällan blir som det är tänkt. Hans fokus är
på skolpersonalens lärande och vad reform- och utvecklingsarbetet betyder
för dem. Villkoren på arbetsplatsen avgör till stor del vad man som personal
får ut av ett utvecklingsarbete, menar han. Lärare och rektorer tolkar om de
nationella intentionerna och försöker göra dem till något praktiskt som kan
fungera i vardagen. Man måste, menar han, överge tanken att det som sker
mellan policy och praktik är givet. En viktig slutsats som Håkansson drar i
sin studie är att man med hjälp av utvidgade kommunikationsmöjligheter kan
nå ett fördjupat lärande. En policy av öppen karaktär ger större möjligheter
till ett fördjupat lärande än en policy av mer sluten, eller tvingande, karaktär.

3.3.2 Institutionens makt
Varför har nya idéer och koncept så svårt att få fäste i etablerade miljöer och
pågående verksamheter? Reform- och utvecklingsarbete kan problematiseras
utifrån ett institutionellt perspektiv. Befintliga institutioner skapar ofta en
betydande tröghet mot förändringar. Jacob Torfing (2001), som studerat
reformeringen av den offentliga sektorn i Danmark, talar om ’stigberoende’
(path dependency). Med detta avses att det är mycket svårt att vika av från
invanda stigar och bryta med det redan existerande. Torfing har studerat
välfärdsreformer på 1980- och 1990-talen. Politiska reformer misslyckas ofta
när det gäller att skapa materiell förändring (substantial change). När
reformer lyckas är den nya policyn kraftigt influerad av en redan existerande
’policystig’ (policy path), menar Torfing. Han skriver:
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The cynical wisdom of most social scientists is that despite political
attempts to change the world everything tends to stay pretty much the
same. In the long run, the world is changing, but the process is slow and
incremental. There are, of course, decisive moments of societal crisis and
revolutionary transformation, but these moments are few and rare. The
more frequent attempts of intentional actors to shift policy, reform
institutions, or alter economic behavior often result in marginal changes
that tend to preserve the status quo. When reforms occasionally produce
significant policy changes, the new policy is often continuous with the
past. Hence it seems to be difficult to really turn the tables and break away
from pre-established patterns. (Torfing 2001, s. 277f)

Som ett illustrativt exempel på detta beskriver Torfing (2001) den borgerliga
danska regeringens misslyckande med att skära ner i välfärden och ’rulla
tillbaka’ välfärdsstaten på 1980-talet. Det blev inte någon nyliberal revolution
och den socialdemokratiska välfärdsstaten överlevde ett årtionde av
borgerligt styre. Däremot, menar Torfing, lyckades den socialdemokratiska
regeringen på 1990-talet relativt väl med att omstrukturera välfärdsstaten.
För att förstå och förklara reformstrategiernas beroende av institutioner
och befintliga ’policystigar’ använder sig Torfing av ny institutionell teori
som blivit allt mer populär inom samhällsvetenskapen och som återinför
institutioner som centralt analysobjekt, fast nu med uppmärksamheten till stor
del riktad mot informella aspekter.
Närmare bestämt är det tre olika inriktningar inom institutionell teori som
Torfing jämför och som alla bidrar i analysen. Det är rational choice
institutionalism (RCI), som fokuserar på de institutionella begränsningar som
påverkar individuella aktörers rationella handlingar. Vidare historical
institutionalism (HI), som fokuserar på hur institutioner strukturerar och
medierar konflikter mellan kollektiva aktörer. Slutligen social constructivist
institutionalism (SCI), som fokuserar på hur intressen, rationaliteter,
identiteter och information är socialt konstruerade inom kognitivt definierade
institutionella ramar (Torfing 2001).
’Policystigen’ (the policy path), menar Torfing, utgör en diskursiv
terräng i vilken förankring, enande, organisering och reglering inom ett visst
policyområde blir möjlig. Han skriver:
The policy path is formed through a complex interaction between
deliberate design, long-lasting traditions, learning processes, and chance
discoveries. It articulates a range of dissimilar elements into a structured
coherence that facilitates, but does not guarantee, the reproduction of
certain types of social, economic, or political relations (capitalist, liberal,
bureaucratic, patriarchal, etc.). (Torfing 2001, s. 287)
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Enligt Torfing (2001) är den ’policystig’ som används inte nödvändigtvis
någon optimal sådan, i förhållande till rådande behov. Han skriver:
However, the path should not be seen as the optimal response to some
structural, or individual, need for policy regulation. As such, the policy
path does not provide the best possible solution to well-defined policy
problems, and there is no guarantee that minor crises and disruptions will
not emerge. The policy path should rather be seen as a modus operandi
that is judged to be adequate on a purely pragmatic basis. (Torfing 2001, s.
287)

Det finns många och ofta oöverstigliga institutionella hinder för en avsiktlig
genomgripande reformering av stabila institutioner. De olika institutionella
perspektiven bidrar med olika förklaringar till varför institutionerna
framhärdar. RCI pekar på aktörernas motstånd mot förändringar som de tror
kan äventyra de fördelar som den rådande institutionen tillhandahåller. HI
förklarar istället det hela i termer av aktörernas gjorda satsningar (vested
interests) på att bevara den institutionella bas på vilken de vilar. SCI,
slutligen, lyfter fram aktörernas beroende av den kognitiva referensram som
definierar den institutionella bakgrund mot vilken deras handlingar
legitimeras. De olika institutionella förklaringarnas validitet beror på de olika
institutionella miljöerna på vilka de tillämpas, menar Torfing (2001).
Kampen om politiska reformer, menar Torfing (2001), som över tid kan
leda till att en ny ’policystig’ etableras, äger inte rum i ett institutionellt
vakuum. De institutionella resterna av den gamla ’policystigen’ kommer att
ha ett avgörande inflytande över den nya ’policystigens’ formande och
omformande. Det handlar om en ömsesidig växelverkan mellan å ena sidan
politiska intentioner och initiativ och å andra sidan befintliga institutioner.
Historisk förändring kan förstås som en evolutionär process som bär med sig
en uppsättning långlivade ’stigar’, som medger förnyelse emellanåt, men inte
några radikala brott med det gamla.
Scott (2001), för ett liknande resonemang om olika institutionella
förklaringar och lyfter fram tre pelare, eller sorterande aspekter, som visar på
olikheter inom modern institutionell organisationsteori. Det är en regulativ,
en normativ och en kognitiv aspekt. Institutioner har inte bara en
kontrollerande och begränsande funktion. Han säger:
Institutions impose restrictions by defining legal, moral, and cultural
boundaries setting off legitimate from illegitimate activities. But it is
essential to recognize that institutions also support and empower activities
and actors. Institutions provide guidelines and resources for acting as well
as prohibitions and constraints on action. (Scott 2001, s. 50)
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Den regulativa pelaren, menar Scott, kan i viss mån sägas gälla alla
institutionalister, i så motto att man är överens om att institutioner begränsar
och reglerar beteenden. De forskare som främst arbetar med denna aspekt
fäster särskild vikt vid explicit reglerande företeelser, d.v.s. regelskapande,
övervakning och sanktioner. En annan grupp teoretiker ser, enligt Scott,
institutioner som något som främst vilar på en pelare av normer och
värderingar. Här styrs det sociala livet av föreställningar – egna och andras –
om vilka mål som bör eftersträvas och vilka medel som är legitima för att
uppnå målen. Det gäller rättigheter och skyldigheter, att uppfylla
förväntningar och att göra vad som krävs av den sociala rollen. Den tredje
aspekten, eller pelaren, som Scott lyfter fram visar på betydelsen av
kulturella och kognitiva element hos institutioner. Sociala aktörer handlar på
vissa sätt, följer vissa regler och rutiner helt enkelt därför att de tas för givna
Det följer av en gemensam, socialt medierad förståelse. Aktören kan inte utan
vidare tänka sig att handla annorlunda.

3.3.3 Implementeringens komplexitet
En annan aspekt på problematiken gäller uppsättningen aktörer som berörs av
ett utvecklingsarbete. En lyckosam implementering av reformer kan försvåras
eller förhindras av själva komplexiteten i det landskap där reformerna ska
verka och det beroende av en mångfald aktörer som ofta föreligger. Pressman
och Wildavsky (1984) genomförde en detaljerad fallstudie av en serie
utvecklingsprogram i början av 1970-talet i Oakland, Kalifornien. Den
statliga myndigheten EDA – Economic Development Administration – skulle
i samspel med delstatsregeringen och den lokala politiska styrelsen i
Oakland, samt företag, fackförbund m.fl., genomföra programmen. Ett
övergripande syfte var att skapa arbetstillfällen för personer tillhörande olika
minoritetsgrupper i Oakland.
Man ville genom en gemensam plan, ett decentraliserat ansvar och ett
samfällt handlande kringgå den statliga byråkratin. Det hela avlöpte väl på en
policynivå men implementeringen av de beslutade åtgärderna innebar ett stort
misslyckande. Pressman & Wildavsky (1984) anger följande anledningar till
varför deltagare kan ställa sig bakom de faktiska målen i ett förslag och ändå
motsätta sig eller blott och bart misslyckas med att tillhandahålla medlen för
att verkställa förslagen:
1. Direkt oförenlighet med andra förpliktelser.
2. Inte direkt oförenlighet men en preferens för andra program.
3. Samtidig förpliktelse till andra projekt.
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4. Beroende av andra som inte upplever projektet lika angeläget.
5. Olika uppfattningar om ledarskap och organisatoriska roller.
6. Juridiska och formella skillnader.
7. Samsyn förenad med bristande förmåga.
Om implementeringen kräver en serie av interaktiva händelser, förbindelser
och överenskommelser hos ett stort antal deltagare så minskar sannolikheten
för en framgångsrik implementering. Pressman och Wildavsky upptäckte
beträffande ett av de större projekten i Oakland att det fanns inte mindre än
30 större ’beslutsstationer’ (decision points) och minst 70 ’klartecken’
(clearance actions) att passera. Förutsatt att sannolikheten för ’klartecken’
hos var och en av de 70 är 80 procent så är sannolikheten för framgång efter
att ha passerat alla 0,000000125. För att uppnå en 50/50-chans för en
övergripande överenskommelse så skulle sannolikheten för ’klartecken’
behöva vara 99 procent (Pressman & Wildavsky 1984).
Priset man i Oakland fick betala för det ’oberoende’ som man skapade i
den decentraliserade organisationen var en pluralistisk form av styrning, med
en mångfald av intresserade aktörer som ville vara representerade. Genom
detta blev de ursprungliga idéerna urvattnade och interna konflikter samt
förseningar uppstod. ’Oberoendet’ av de byråkratiska begränsningarna visade
sig samtidigt innebära att man förlorade kontakten med just de politiska
krafter som hade varit nödvändiga för att bevara drivkraften i organisationen
(Pressman & Wildavsky 1984).
Decentralisering, menar Pressman och Wildavsky (1984), ger ofta
upphov till mer subtila former av byråkrati. Skapandet av en anti-byråkratisk
enhet och de samfällda ansträngningarna hos obyråkratiska personer kan vara
nog för att sjösätta ett program, men är inte nog för en framgångsrik
implementering av detsamma. En av huvudpoängerna i Pressmans och
Wildavskys studie är att implementeringen inte ska skiljas från politiken, för
då uppstår problem, oavsett vilka överenskommelser som träffats. De skriver:
We have learned one important lesson from the EDA experience in
Oakland: implementation should not be divorced from policy. There is no
point in having good ideas if they cannot be carried out. … The later steps
of implementation were felt to be “technical questions” that would resolve
themselves if the initial agreements were negotiated and commitments
were made. But the years have shown how those seemingly routine
questions of implementation were the rocks on which the program
eventually foundered. (Pressman & Wildavsky 1984, s. 143)
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De som skapar politiken bör, menar Pressman och Wildavsky (1984) också
beakta implementeringens svårigheter och överväga mer direkt och konkret
vilka medel som krävs för att uppnå de eftersträvade målen. Implementering
ska inte betraktas något som äger rum ’efteråt’ och oberoende av politikens
utformning. Mål och medel behöver korrespondera och vara ömsesidigt
beroende av varandra.

3.3.4 Professionell organisering kring behoven
Ett delvis annorlunda, och mer organisationsteoretiskt orienterat, perspektiv
på svårigheterna med att omsätta politiska intentioner i praktisk handling ger
den svenske implementeringsforskaren Benny Hjern, som länge forskat i
organisering av offentlig verksamhet. Hjern (2001) menar att de politiska och
administrativa institutioner som vi har, och som utformades utifrån det tidiga
industrisamhällets förutsättningar och behov, inte klarar av en professionell
organisering utifrån de förutsättningar och behov som vi ser idag. Hjern
menar att vi befinner oss i den järnbur som Max Weber för hundra år sedan
förutsåg skulle bli det moderna, liberala och socialdemokratiska projektets
ättestupa. Han skriver:
Weber förutsåg att vi skulle bli så förtrollade av formell hierarkisk
organisationsteori att den blir en järnbur för oss. En myt om det normala
och rationella som låser fast oss i teknokratiska och centralistiska
lösningar på samhällets utmaningar, tills detta så småningom hindrar oss
från att komma vidare. Där är vi nu och vi håller på att ta oss ur järnburen,
den byråkratiska organisationsteorin. (Hjern 2001, s. 181 f)

Hjern menar att de järnburar som styrde den framgångsrika välfärdsstaten
inte är lämpade för de människonära sociala tjänsterna, vård, skola och
omsorg, som utgör en så viktig del av den offentliga sektorns innehåll idag.
Han skriver:
Järnburar passar för att styra ämbetsmän och handläggare men inte för att
leda entreprenörer och professionella. Och det är de senare som idag får
offentliga sektorns tjänster att fungera. Entreprenörer som bryter mot
trånga regelsystem för att professionellt se till patienten, klienten eller
eleven i första hand. Professionella som organiserar sig för goda tjänster
snarare än handlägger organisationens regler. Men till och med när de
organiserar goda tjänster, kan de som arbetar professionellt för patienter,
klienter och elever betraktas som avvikande i sina organisationer, av sina
politiska och administrativa chefer. För då samarbetar de ofta tvärs
formella organisationsstrukturer och revir. De uppnår därmed resultat på
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sätt som bryter järnburens förtrollning, och stör därför det normala. (Hjern
2001 s. 182 f)

Samverkan har blivit ett slagord i tiden inom den offentliga sektorn, men de
som verkligen försöker samarbeta med andra, utanför sin egen organisation i
en professionell organisering, upplever ofta ett bristande stöd i sin egen
organisation, menar Hjern (2001). Organisationernas logik medger inte att de
professionella kan sätta sig samman och organisera sig tvärs den logiken, på
ett sätt som skulle motsvara behoven. En effektiv organisering kan
undergräva en organisations förmåga till koordination, men den kan också
visa på nya sätt att koordinera verksamheten. Men då, menar Hjern, måste
organisationens ledarskap kunna lära om. Lärande organisation har, liksom
samverkan, blivit ett slagord i tiden, men han ser inga tecken på att etablerade
organisationer verkligen lär sig.
Hjern (2001) menar dock att det idag pågår ett ’regimbyte’ där
tjänstesamhällets principer sedan en tid håller på att organiseras fram i lokala
praktiker, vilket inte passar väl in med industrisamhällets organisationer och
institutioner, vars styrteori bygger på reglering av och normer inom varje
organisation för sig. De professionella hamnar därför i ett dilemma när de
organiserar sig produktivt i förhållande till behoven men samtidigt förstör
systematiken i sin organisations budget och modellen för politisk styrning
med hjälp av budget.
Ett sätt att försöka komma runt detta problem är att begära extra pengar
för samverkansprojekt, exempelvis från EU, menar Hjern (2001), men ser
samtidigt att när sådana extraresurser inte erhålls så tröttnar många på
samverkan – något som ändå inte verkar belönas. I de fall extraresurser
erhålls visar det sig efter projekttidens utgång att de erfarenheter som vunnits
inte kan förankras i de organisationer som de professionella tillhör.
Inom en organisation kan det förekomma dolda strategier, med eller utan
chefers vetskap eller gillande, för att med kreativa grepp lura systemet och
göra ett professionellt jobb. De dolda strategierna leder dock inte till så
mycket lärande och utveckling för de ansvariga och för organisationen,
menar Hjern (2001). För organisationernas handläggare kan en alltför kreativ
organisering leda till svårigheter, om den upptäcks av revisionen eller om den
professionelle vill ha belöning för att han/hon organiserar kompetensen
utifrån behoven. Om utvärdering alls görs, så sker den i förhållande till varje
enskild organisations mål och regler, inte i förhållande till behoven.
Trots politisk retorik om samverkan finner Hjern (2001) knappast något
stöd i sina undersökningar för att den offentliga sektorns resurser idag
produktivt kan organiseras exempelvis för att möta människor med
sammansatta behov i Sverige. Politiker och chefer försvarar i praktiken
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specialistreviren och huvudmannaskapen. Detta, menar Hjern, innebär inte att
produktiva tjänster inte organiseras lokalt inom den offentliga sektorn, men
det innebär att de organiseras trots institutionerna och inte på grund av dem.
Detta har i sin tur konsekvenser, bl.a. stora psykosociala arbetsmiljöproblem.

3.3.5 Sammanfattande slutsatser
De redovisade teoretiska perspektiven har det gemensamt att de visar på
förhållanden som gör att vägen från politiska intentioner och beslut om
reformer till verklig, materiell, förändring av den praktik som reformerna
riktar sig mot är lång och krokig. Man kan inte utgå ifrån att en beslutad
policy kommer att översättas till en förändrad praktik i någon väsentlig grad.
Att gå från ord till handling, från retorik till praktik, är besvärligt och kräver
stora ansträngningar.
Det är en tämligen negativ bild av förutsättningarna för reformering och
utveckling som här målas upp. Varför är det så svårt att åstadkomma
förändring? Här ger de olika perspektiven lite olika svar, som ändå till stor
del är förenliga. Mer positiva beskrivningar finns också, som delvis knyter an
till det lärandeperspektiv som närmast ska behandlas. De olika bidragen rör
sig på lite olika nivåer eller avsnitt av ett reform- eller utvecklingsarbete.
Man kan diskutera denna problematik med ett individ-, ett organisationseller ett samhällsperspektiv.
Möjligheterna att med enbart en traditionell planeringsstrategi verkligen
åstadkomma eftersträvade förändringar tycks vara små. Det finns en klyfta
mellan reform- respektive praktiknivån som är svår att överbrygga. Reformer
blir i praktiken ofta något annat än det som avses och beskrivs på en
övergripande, politisk nivå. Det sker en kontextuell anpassning (Ellström
1987; Gesser 1985; Håkansson 2006; Lindensjö & Lundgren 1986, 2000).
Överhuvudtaget är det svårt att ’sätta i sjön’ en politik som avviker
väsentligt mot existerande ordningar och mönster. När förändringar av
radikal art ändå beslutas och genomförs uppträder i regel betydande problem
när gamla ’policystigar’ stark påverkar de nya (Torfing 2001). Det finns en
institutionell tröghet och ett motstånd mot förändringar hos individer
organisationer och samhällen. Inkrementella förändringsprocesser, som inte
omedelbart bryter med utan istället utgår från det befintliga, tycks ha större
förutsättningar att lyckas än radikala sådana. Som Torfing (2001) och Scott
(2001) visar erbjuder institutionell teori flera olika tänkbara förklaringar till
institutioners trögrörlighet.
Reformarbete sker ofta i komplexa fleraktörsmiljöer, som inte behöver
vara problematiska på en policynivå men som kan innebära stora svårigheter
i en praktisk implementering. Problemet är att politiken – de nya idéerna och
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koncepten – ofta lever sitt liv skilt från konkreta strategier för genomförande.
Regionala och lokala beslutsfattare, som behöver vara ’med på tåget’ för att
ett genomförande ska vara möjligt är ofta inte det. Det är också stor skillnad
mellan att ställa sig bakom målen för en utvecklingssatsning och att sedan ta
ansvar för att den verkligen genomförs, av en rad olika skäl (Pressman &
Wildavsky 1984).
Den offentliga sektorn uppvisar stora svårigheter med att organisera
resurser och verksamheter professionellt, utifrån behoven. Det som kommer
till uttryck i den politiska retoriken, exempelvis beträffande samverkan, visar
sig av olika skäl besvärligt i praktiken. Den logik och systematik som råder i
olika organisationer befrämjar inte samverkan ’över gränserna’ (Hjern 2001).
Vilka är då slutsatserna och vari ligger möjligheterna? Den viktigaste
slutsatsen är sannolikt att reform- och utvecklingsarbete i den del det handlar
om genomförande av materiella förändringar kräver särskilda kunskaper,
strategier och medel. Det finns inte någon omedelbar förbindelselänk mellan
å ena sidan uttalade avsikter och fattade beslut och å andra sidan praktisk
handling. En planeringsstrategi som bygger mycket på en föreställning om en
sådan förbindelselänk löper stor risk att haverera. Hur kan man få kunskap
om förhållandena på praktiknivån? Går det att engagera och aktivera
praktiknivån redan tidigt i policyprocesserna, för att också underlätta
genomförandet?

3.4 Reformering och utveckling utifrån ett
evolutionärt lärandeperspektiv
Föregående avsnitt gav en bild av de svårigheter som ligger i att praktiskt
genomföra politiskt beslutade reformer och förändra organisationers sätt att
arbeta och förhålla sig till omvärlden. Även om det i den politiska retoriken
finns en explicit strävan efter förnyelse, innovativa grepp, samverkan mellan
olika aktörer m.m. leder sådana ansatser ofta inte till någon uthållig
förändring av praktiken. Detta trots att problemen är välkända och många
försök till förnyelse och förändring har skett, som rimligtvis har genererat
mycket kunskaper och erfarenheter.
Kan reform- och utvecklingsarbete förstås som förändringsprocesser som
är evolutionära och inkrementella, och som utgår från ett ’bottom-up’perspektiv? Detta skulle då utgöra ett analytiskt och strategiskt alternativ till
en förståelse av förändringsprocesser som radikala och utgående från ett ’topdown’-perspektiv. Detta avsnitt presenterar ett perspektiv där reformering
och utveckling av offentlig verksamhet förstås just i termer av lärande mellan
olika aktörer.
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Interaktivt lärande i specifika kontexter har alltmer kommit att
uppmärksammas som en förklaringsfaktor för utveckling och innovation. Här
kan vi se en linje från John Deweys (1999) och pragmatismens resonemang
om lärande och utveckling fram till vår tid där många utvecklat varianter av
socialt grundad lärandeteori. Utmärkande är ofta att sådan teori tar fasta på
organisatoriskt lärande, interaktion i ’gemenskaper’ där en social praktik äger
rum, liksom sambandet mellan arbete, lärande och innovation, fast med
varierande terminologi och med fokus på olika nivåer (se t.ex. Argyris &
Schön 1996; Brown & Duguid 1996; Chaiklin & Lave, eds. 1996; Elkjaer
2003; Engeström 2001; Lave & Wenger 1991; Säljö 2000).
Cohen och Sproull (1991), som verkat för att samla och utveckla
kunskapen om och perspektiven på organisatoriskt lärande, menar att bättre
lärandeteorier kan ge positiva alternativ till antaganden som bygger på en
föreställning om människors rationella val (rational choice assumptions).
Många empiriska studier, både om individers beteenden och organisatoriska
processer, går ut på att motbevisa antaganden om rationella val, menar de.
Men de ser alltför få positiva teoretiska alternativ och menar att det är viktigt
att utveckla perspektiv som på ett tillfredsställande sätt tar i beaktande
fenomen som kultur och institutionalisering. Lärande, menar de, är den mest
attraktiva alternativa ’motorn’ för en sådan teoriutveckling.
Lärandeperspektivet kan uppfattas som ett svar på eller ett alternativ som
svarar upp mot de brister som planeringsperspektivet – som i högre grad är
baserat på antaganden om människors rationella val – uppvisar. Men finns
det någon substans i lärandeperspektivet? Utgör det något positivt teoretiskt
alternativ? Vilket förklaringsvärde har ett lärandeperspektiv för den kritiska
analysen av det studerade fallet?
Om vi vill studera implementering av reformer, d.v.s. nya mål och
resurser inom något område, så kan vi med fördel lägga vårt fokus på det som
Miettinen (2002) efterfrågar i litteraturen om innovationssystem, nämligen
interaktionen mellan människor: Vad lärdes? Hur? Av vilka? På vilken nivå i
organisationen? Enligt min uppfattning fångar begreppet interaktivt lärande
väl upp ett centralt inslag i en implementeringsprocess. Det handlar i
praktiken om fysiska personer som har att hantera komplexa processer i
samspel med andra fysiska personer – i den egna organisationen och i andra
organisationer. Detta kan förstås som interaktiva lärprocesser.

3.4.1 Evolutionär implementering
Ett sådant perspektiv på implementering av reformer är förvisso inte något
helt nytt. Majone och Wildavsky (1984) ger ett alternativt perspektiv på
implementering när man betraktar den beslutade politiken (planer, program
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etc.) som möjliga dispositioner (policies as dispositions) och inte som något
fixt och färdigt. Den beslutade politiken, menar de, består av mål och
resurser. Målen är oftast flerfaldiga (vi vill flera saker) och motstridiga (vi
vill olika saker) och även vaga, för att vi ska kunna gå framåt utan att veta
exakt vad vi vill uppnå. Detta innebär av nödvändighet att också
implementeringen blir ganska obestämd. När det gäller resurserna så går det i
utgångsläget inte att greppa alla begränsningar. De upptäcks och inkorporeras
i planerna under resans gång, allt eftersom implementeringen fortgår.
Så länge vi inte kan avgöra vad som är uppnåbart kan vi heller inte
entydigt genomföra några väl definierade beslutade åtgärder. Vi kan bara,
menar Majone och Wildavsky (1984), bära med oss en ’klase’ av potentiella
strategier eller planer (policies). Planer, program, beslut och förordningar
existerar för ’implementeringsanalytikern’ bara som potentialiteter, och deras
förverkligande beror både på inre kvaliteter och yttre omständigheter. En
plan i handen på ’implementeraren’ är – även om den betraktas som ett
verktyg för implementering – bara en ’klase’ med dispositioner, som kan
producera vissa resultat under gynnsamma förhållanden.
Majone och Wildavsky (1984) menar rentav att det till stor del är
implementeringen som skapar politiken. De implementerande handlingarna
förändrar både målen och resurserna. Detta gäller dock mer inom vissa
områden och mindre inom andra. Om det inte är underliggande fakta utan
olika intressen som står emot varandra så utkämpas striden sannolikt i den fas
då politiken ska beslutas och inte i implementeringsfasen. Det är t.ex.
betydligt lättare att implementera en ny miljöstandard som bygger på
generellt accepterade vetenskapliga bevis än att implementera en ny
innovativ utbildningspolitik där berörda aktörer kanske inte är övertygade om
förträffligheten i de underliggande kognitiva teorierna.
Majone och Wildavsky (1984) talar om evolutionär implementering
(evolutionary implementation). De menar att det är helt orealistiskt att tänka
sig en auktoritativ styrning och kontroll över en implementering, med alla
variabler och förhållanden som kan ändra sig under resans gång. De skriver:
Since administrative discretion can be used as a cover for arbitrary
behaviour that is unrelated to policy intentions, some authors feel that the
problem of administration is, purely and simply, one of controlling
discretion. Controlling it how? Unless one is willing to assume that
policies spring fully armed from the forehead of an omniscient
policymaker, discretion is both inevitable and necessary. Unless
administration is programmed – a robot comes to mind – discretion can be
controlled only by indirect means. Again, we must rely on learning and
invention rather than on instruction and command. In punishing his
generals for failing to execute his orders faithfully even when their
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disobedience brought him victory, Frederick the Great of Prussia was at
least consistent. We require the impossible when we expect our
bureaucrats to be at the same time literal executors and successful
implementers of policy mandates. (Majone & Wildavsky 1984, s. 175)

Implementering är evolution, menar Majone och Wildavsky (1984). Den äger
rum i en värld vi inte själva skapat och vi hamnar vanligtvis mitt i pågående
processer, med händelser som har föregått våra handlingar och som fortsätter
efter desamma. Vid varje punkt måste vi handskas med nya omständigheter
som tillåter oss att aktualisera olika potentiella möjligheter inom ramen för
den politik vi har att implementera. När vi handlar för att implementera
politiken så ändrar vi automatiskt den, både beträffande målen och
resurserna. Detta påminner om Torfing (2001) som menar att välfärdsstatens
reformering kan förstås som en evolutionär förändringsprocess, som bara
undantagsvis bryts av mer revolutionära förändringar.
Att genomförande av reformer ibland är att betrakta som dynamiska
processer med lärande som en bärande beståndsdel framgår också av Olsson
(2005), som angående hållbar utveckling som politikområde skriver:
Området har en komplex flernivåkaraktär snarare än en tydlig formell
ansvarsfördelning i nationell kontext. Det är ett dynamiskt,
sektorsövergripande politikområde som genomsyras av kommunikativt
meningsskapande och lärande snarare än rationellt planeringstänkande
med klara strategier för genomförande. (Olsson 2005 s. 15)

3.4.2 Lärande och innovation
Lärande, som sociala processer snarare än som individuella kognitiva
processer, identifieras ofta som ett viktigt inslag i utvecklingsarbete av olika
slag. Innovation utpekas, både från vetenskapligt och politiskt håll ofta som
nyckeln till ekonomisk konkurrenskraft och tillväxt. Dessa två begrepp,
lärande och innovation, har närmast kommit att ’kolonisera’ det politiska och
akademiska språket om ekonomisk utveckling och tillväxt. Tidigare
decenniers fokus på effektivitet, kvalitet och flexibilitet tycks sammansmälta
i ett gemensamt intresse för innovationer. Janzen (2000) talar om ‘The age of
innovation’.
Begreppet nationellt innovationssystem har under senare år blivit vanligt
förekommande, både som ett analytiskt, vetenskapligt, begrepp och mer
operativt, som ett policybegrepp. Miettinen (2002) undersöker begreppets
användning i teori och praktik. Han skriver:
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The term national innovation system emerged in technology policy and
innovation research as an attempt to find useful conceptualizations for
policymaking. Once taken into use in policymaking, it started to live a life
of its own. What had been an analytical concept became an instrument of
governance. It became a powerful organizing metaphor in several research
projects, policy programs and public debate. (Miettinen 2002, s. 14)

Från att ha varit ett lösligt och tentativt begrepp har det uppstått en diskurs,
menar Miettinen (2002), där nationella innovationssystem blivit något
påtagligt som antas existera i verkligheten och som utgör ett objekt för
planering. Detta har inte minst sin bakgrund hos Bengt-Åke Lundvall, som i
början 1990-talet presenterade ett nytt perspektiv på innovation och
ekonomisk utveckling, där interaktivt lärande är ett centralt inslag, inte minst
i relationerna mellan ’users’ och ’producers’ (Lundvall 1992a).
Lundvall ser en poäng i att tala om nationella innovationssystem, trots
internationalisering och regionalisering av ekonomin, därför att marknader,
av historiska och kulturella skäl, trots allt är organiserade på olika sätt i olika
länder (Lundvall 1992b). Fokus ligger i Lundvalls perspektiv på innovation
och interaktivt lärande snarare än på allokering och utbyte av varor och
tjänster. I teoribildningen kring nationella innovationssystem sker en
omprövning av klassiska föreställningar inom ekonomin om perfekt
rationalitet och rena marknader, menar Lundvall (1992a).
Brown och Duguid (1996) menar att innovation äger rum i ’framväxande
gemenskaper’ (emergent communities) som finns inom organisationer. En
organisation i sin helhet kan förstås som en ’gemenskap av gemenskaper’ (a
community of communities). Det är vad som händer i form av arbete, lärande
och innovation i dessa, ofta informella, gemenskaper eller grupper av
medarbetare som är avgörande för verksamhetens utveckling. Det är inte
säkert att gemenskaperna är synliggjorda i något organisationsschema eller
ens kända av ledningen.
’Framväxande gemenskaper’ kan tillgodogöra sig nya perspektiv från
omvärlden och öka sin innovationskraft, dels genom en betydande autonomi
inom den egna organisationen och dels genom direkt utbyte med andra
’framväxande gemenskaper’, i andra organisationer. På så sätt kan värdefulla,
ej formaliserade, kunskaper och färdigheter som finns i organisationer
synliggöras och utvecklas. Brown & Duguid (1996) skriver:
The means to harness innovative energy in any enacting organization or
alliance must ultimately be considered in the design of organizational
architecture and the ways communities are linked to each other. This
architecture should preserve and enhance the healthy autonomy of
communities, while simultaneously building an interconnectedness
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through which to disseminate the results of separate communities’
experiments. (Brown & Duguid 1996, s. 78)

Gustavsen, Finne & Oscarsson (2001) menar att begreppet innovationssystem
stegvis håller på att ersätta begrepp som ’forskning och utveckling’,
’förändring’ och ’förbättring’. Föreställningen om ett innovationssystem tar
inte bara, eller ens i första hand, fasta på de stora innovativa sprången.
Innovationer förstås som inkrementella utvecklingsprocesser, där det redan
existerande länkas samman på ett nytt sätt:
Although the shift is gradual, innovation more strongly emphasizes the
need not only to ’implement’ whatever the world market of ideas has to
offer, but also to do something new, something different from what
everybody else does. Nothing is more difficult than to be ’wholly original’
and in the world of enterprises even the most innovative will largely have
to draw on what exists. The shift in emphasis is, this notwithstanding,
quite important, not least, by the way, since much innovations are actually
’hybrids’; new ways of linking what ’already exists’ but exists separately.
(Gustavsen, Finne & Oscarsson 2001, s. 13)

Lundvall (1992b) ser, i likhet med Gustavsen, Finne & Oscarsson, innovation
som en interaktiv lärprocess och ett innovationssystem som ett socialt
system. Innovation är ett fundamentalt, innebonde och allestädes närvarande
fenomen i den moderna ekonomin, menar han. De innovativa aktiviteterna
kan ske långsamt, gradvis och inkrementellt, men de finns alltid där. Till stor
del handlar det om befintlig kunskap i nya kombinationer. Han skriver:
The first step in recognising innovation as an ubiquitous phenomenon is to
focus upon its gradual and cumulative aspects. Such a perspective gives
rise to simple hypotheses about the dependence of future innovation on the
past. In this context an innovation may be regarded as a new use of preexisting possibilities and components. Here, Schumpeter’s choice of
terminology, where ’innovations’ and ’new combinations’ are used as
synonyms, is enlightening. Almost all innovations reflect already existing
knowledge, combined in new ways. (Lundvall 1992b, s. 8)

Såväl Asheim (2001) som Gustavsen, Finne & Oscarsson (2001), Gregersen
(1992) och Dalum, Johnson & Lundvall (1992) menar att det offentliga har
en viktig roll att spela i att organisera för lärande och innovation. Enligt
Lundvall (1992a) är de allra flesta marknader i själva verket inte är några
rena marknader, karaktäriserade av anonyma relationer mellan köpare och
säljare. Istället handlar det om organiserade marknader, där det sker ett
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ömsesidigt utbyte av kvalitativ information och ibland direkt samarbete
mellan användare och producenter, i innovationsprocessen:
The relative importance of product innovations indicates that most markets
are organised markets. This implies that modern economies are ’mixed’ in
a fundamental sense; not only does the private sector coexist with a large
public sector; the relative success of the market economies in terms of
technical progress reflects, not the purity of the markets, but rather their
impurities. (Lundvall 1992a, s. 51)

Innovationsförmågan gäller inte enbart produkterna i sig. Organiseringen av
verksamheten, liksom den stödjande struktur som finns runt företag och
verksamheter är viktiga i ett innovationsperspektiv. Organisatoriska och
institutionella innovationer kan ha stor betydelse för att ett innovationssystem
ska fungera (Asheim 2001; Edquist & Rees 2002; Lundvall 1992a; 1996).
En svaghet i teoribildningen kring innovationssystem ligger i avsaknaden
av en diskussion om vad det interaktiva lärandet närmare bestämt innebär och
vilka uttryck det tar sig. Detta utvecklas sällan i litteraturen. Miettinen (2002)
menar att även om Lundvalls fokusering av social interaktion i nätverk har
gett nya och utmanande insikter i studier av innovationer, så förblir själva det
interaktiva lärandet något okänt – ’a black box’ – i ekonomernas teorier om
innovationssystem. Han skriver:
To understand the dynamics of interactive learning or knowledge creation,
we need to study interaction between people: what was learned, how, by
whom and at what level of work and organization. (Miettinen 2002, s. 45)

Miettinen (2002) ser det rentav som ett utfall av vetenskaplig hybris att
försöka skapa definitioner och beskrivningar av nationella innovationssystem
som är uttömmande och heltäckande. Det är, som han ser det, helt orealistiskt
att förstå och bemästra alla faktorer som påverkar teknologisk utveckling och
inkludera dem i en modell eller ett system. Sådana ansatser förefaller
baserade på en gammal föreställning om linjär kausalitet, där förklaringar av
systemet också blir förutsägelser om systemets fortsatta utveckling. Att skapa
en teori som inrymmer alla faktorer med betydelse för innovation är orimligt
också därför att ett lands innovativa aktivitet är en komplex, mångfacetterad,
heterogen och ständigt föränderlig uppsättning fenomen för vilka vi inte ens
har några tillfredsställande definitioner (Miettinen 2002). Miettinen efterlyser
mer specifika och kontextuella studier av den lärande interaktionen:
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… if we propose that interactive learning and interactions between key
institutions are essential mechanisms of innovation (which I consider a
good hypothesis), we should focus on studying and understanding the
nature and quality of these interactions in regard to some particular key
technology or social practice, instead of constructing comprehensive
holistic, explanatory system models. (Miettinen 2002, s. 48)

Miettinen (2002) ställer sig således tveksam till att studera innovationssystem
med en ambition att fånga en systemisk helhet där man bemästrar de
avgörande faktorerna och därmed också kan bidra till att utveckla en politik
för nationella innovationssystem. Miettinen ser istället för systemansatser
flera andra, mer fruktbara, ansatser för att studera innovationssystem. Bland
dessa finns lärandeteorier. Interaktioner, kompetenser och lärande hänger
samman med produktionen och användandet av artefakter. Systemansatser
tenderar att göra detta substantiella och materiella innehåll i innovativ
interaktion till något abstrakt, och fokuserar istället formella och
institutionella strukturer.

3.4.3 Lärande regioner
En aspekt på lärande och innovation som också uppmärksammats mycket
under senare år, och som hänger samman med ovanstående, är utbytet och
lärandet mellan aktörer inom ett visst geografiskt område. I globaliseringens
tidevarv tycks, paradoxalt nog, lokal och regional utvecklingsdynamik bli av
allt större betydelse (se t.ex. Brulin 2002; Brulin & von Otter 2000;
Gustavsen & Hofmaier 1997; Maskell m.fl. 1998; Porter 1990; 1998).
Kunskapen som ger framgång finns många gånger i samspelet i den specifika
lokala och regionala kontexten. Det finns kunskaps- och lärprocesser som är
’sticky’ – som klibbar fast (Maskell m.fl. 1998). För att företag och
verksamheter ska vara innovativa och konkurrenskraftiga är lokalt och
regionalt samarbete i många fall avgörande. Brulin & von Otter skriver:
Fokus byts från nationell politik till lokala och regionala
utvecklingsprocesser. Det är i den konkreta, lokala och regionala
verkligheten som experimenterandet kan ske, ett experimenterande som
måste länka i den globala världens produktions- och innovationssystem
om det skall få bärighet och överleva. (Brulin & von Otter 2000, s. 225)

Socialt skapade komparativa fördelar kan vara avgörande, vilket handlar om
att använda produktionsfaktorerna på ett mer produktivt sätt och vilket kräver
kontinuerlig innovation (Asheim 2001; Lundvall 1992a; Porter 1990; 1998).
En lärande region kan, enligt Asheim (2001) beskrivas som en region med en
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ekonomi som är inbäddad i en institutionell täthet och som karaktäriseras av
innovativ aktivitet baserad på lokalt interaktivt lärande och samarbete, och
som vidare främjas av organisatoriska innovationer. De senare syftar till att
exploatera fördelarna med en konkurrenskraft som baseras på lärande. En
lärande region bör, menar Asheim, ses som en policyram eller en modell för
att formulera långsiktiga partnerskapsbaserade utvecklingsstrategier.
För att främja innovationsstödjande regioner är det, enligt detta synsätt,
strategiskt viktigt att sammanlänka aktörer i regionala utvecklingskoalitioner.
Med en utvecklingskoalition avses ett horisontellt samarbete, präglat av en
’bottom-up’-ansats, mellan olika aktörer i en lokal eller regional miljö,
baserat på en bred mobilisering och ett omfattande deltagande av berörda
personer (se t.ex. Asheim 2001; Ennals & Gustavsen 1999; Gustavsen, Finne
& Oscarsson 2001).
En bärande tanke bakom idén om lärande regioner är att gemensam,
kollektiv, lokal kunskap genereras genom lokala interaktiva lärprocesser
mellan företag och verksamheter, vilket befrämjar innovativa verksamheter
och ger möjligheter till konkurrensfördelar och uthållig tillväxt. Det
offentliga samhället kan här bidra till att konsolidera och befästa de lärande
regionerna. Genom att innovationssystemen är sociala system, med en
institutionell stödjande struktur av exempelvis intresseorganisationer,
myndigheter och utbildningsanordnare, förstärks ytterligare incitamenten för
företag och verksamheter att finnas i en viss region (se t.ex. Asheim 2001;
Lundvall 1996; Porter 1990; 1998).

3.4.4 Lärande i nätverk
Intresset för nätverk som organisering för lärande och utveckling har varit
växande under senare år (se t.ex. Björn, Ekman-Philips & Svensson, red.
2002; Castells 1998; Gustavsen & Hofmaier 1997; Lind 2002; Nohria &
Eccles eds. 1992). I ett tidigare FoU-projekt som jag deltog i (Svensson,
Jakobsson & Åberg 2001) visade sig samarbete i nätverksform vara en god
hjälp för småföretag eller offentliga verksamheter att komma igång med, eller
vidare i, en utveckling av verksamheten. Det handlade i denna undersökning
om nätverksprojekt med stöd från EU-programmet Växtkraft Mål 4.
Nätverken blev för deltagarna gemensamma, externa, organisationer för
utveckling. Var för sig hade de varken tid, råd eller kunskap att driva ett
utvecklingsarbete. Tillsammans och med hjälp av en processledare kunde
deltagarna lära sig nytt, utvecklas och på så sätt uppnå ett mervärde av att
interagera med varandra.
Det var i denna undersökning ganska tydligt att det var just utbytet och
lärandet mellan deltagarna, och därigenom i någon mening mellan de olika
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verksamheterna, som var själva behållningen. Nätverksprojekten utgjorde
beträffande ekonomiska medel inte någon större lockelse. Det var relativt
små summor som nätverken fick i stöd, i flera av fallen var bidraget mellan
50000 och 100000 kr.
Analysen av lärandet i de studerade nätverken (Svensson, Jakobsson &
Åberg 2001) baserades på en modell av en lärprocess i olika faser inspirerad
av John Deweys (1999) och pragmatismens idéer om lärande och utveckling.
Med utgångspunkt i denna och utifrån resultaten i studien utformades en
modell av en kollektiv lärprocess med motsvarande faser. Lärprocessen vilar
på en plattform som representerar viktiga förutsättningar för att lärprocessen
ska fungera, närmare bestämt tillit, jämlika relationer, tid och resurser samt
externt stöd.
Somliga nätverk bestod av företrädare för likartade verksamheter, medan
andra var sammansatta av personer från helt väsensskilda verksamheter.
Fascinerande var att deltagarna oavsett inriktning och sammansättning
upplevde ett stort mervärde av att komma tillsammans för att hjälpa varandra
med att utveckla verksamheterna.
Figuren nedan illustrerar en gemensam utvecklingsorganisation. De
utåtriktade pilarna är tjockare än de inåtriktade, vilket illustrerar att det ska
finnas ett mervärde av att delta i nätverket. Det figuren illustrerar kan liknas
vid ett interorganisatoriskt lärande – ett lärande mellan organisationer.
En kritisk fråga är dock i vilken utsträckning som lärandet mellan de
individer som deltar i nätverkets möten också blir till ett lärande i respektive
verksamhet eller organisation och vilka uttryck detta lärande tar sig. Uppstår
något organisatoriskt lärande? Sker det någon verksamhetsutveckling som ett
resultat av lärandet?
När det gäller dessa frågor kan självfallet skillnaderna vara stora mellan
olika typer av verksamheter. Förutsättningarna är exempelvis ganska skilda i
ett privat mikroföretag, med en eller två anställda, jämfört med en offentlig,
politiskt styrd verksamhet med ett betydande antal anställda. Principen, med
en gemensam, extern, utvecklingsorganisation är dock densamma.
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Figur 3.2: Gemensam utvecklingsorganisation

I det fall som avhandlingen behandlar, d.v.s. nätverket REKO, rör det sig om
vuxenutbildningschefer som regelbundet träffas för att arbeta med
utvecklingsfrågor. Även i egenskap av verksamhetschef är det svårt att
omsätta nyvunna insikter och idéer i en befintlig och sedan länge pågående
verksamhet. Institutioner är ofta mycket trögrörliga och det är besvärligt att
åstadkomma nya effektiva organiseringar av offentliga verksamheter utifrån
nya behov och utmaningar, vilket berörts tidigare.
Även om nämnda studie av småföretag och offentliga verksamheter
(Svensson, Jakobsson & Åberg 2001) visar på goda erfarenheter av
utvecklingsarbete i nätverksform finns det mycket som tyder på att det är
förenat med stora svårigheter att organisera för lärande och utveckling i
nätverk, särskilt när det gäller organisationer av betydande storlek, där
förankring och delaktighet i den egna organisationen blir en kritisk faktor.
I en studie av nätverkssamarbete för skolutveckling (Björn, EkmanPhilips & Svensson, red. 2002) visade det sig att resultaten i termer av
förändring och utveckling var blygsamma trots deltagarnas stora intresse. Det
var svårt att få till stånd ett utvecklingsinriktat lärande som innebar handling
– att verkligen testa nya saker i praktiken. Nätverkssamarbetet upplevdes som
värdefullt av deltagarna, och de utbytte idéer, tips och erfarenheter. Men i
respektive organisation gick det hela ganska spårlöst förbi.
Det skedde i de undersökta projekten inte någon systematisk och kritisk
genomlysning av de verksamheter man företrädde. I respektive verksamhet
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saknades en utvecklingsorganisation som kunde svara upp mot det lärande
som ägde rum i nätverksgrupperna. Dessa kunde, idealt sett, beskrivas som
reflekterande gemenskaper och som externa utvecklingsorganisationer. I de
flesta fall var dock nätverkssamarbetet mer bekräftande än reflekterande.
I en annan studie, av ett antal Växtkraft Mål 3-nätverk (Andersson &
Paulsson 2003), framhålls följande faktorer som viktiga för ett fungerande
nätverkssamarbete: Att avsätta arbetstid, analysera problem och möjligheter,
förankra på ledningsnivå, skapa delaktighet och engagemang hos alla
deltagare, samt att tillse att det verkligen finns potential för ett mervärde för
alla. Kombinationen av delaktighet hos personalen och förankring hos
ledningen är ofta svår att uppnå samtidigt, menar Andersson och Paulsson
(2003). Ett externt stöd är av stor betydelse, särskilt beträffande initiering och
igångsättande av ett nätverkssamarbete.

3.4.4 Sammanfattande slutsatser
Gemensamt för de teoretiska perspektiv som presenterats i detta avsnitt är att
de pekar på betydelsen av interaktion och lärande i ett utvecklingsarbete och
att utvecklingsprocesser är inkrementella och kontextberoende. Detta innebär
att fokus i hög grad ligger vid människors interaktion, utbyte och lärande i
sociala praktiker, att varje specifik kontext präglar utfallet och att det är de
små stegen och tillvaratagandet av det redan befintliga, snarare än de stora
radikala sprången som är det normala eller förväntade.
Med en evolutionär syn på implementering av reformer (Majone &
Wildavsky 1984) är det något av en ’öppen fråga’ vad som, närmare bestämt,
kommer ut av en reform i form av förändring i praktiken. Implementering
handlar om evolution och potentiella möjligheter, vilket också innebär att
implementering är att betrakta som politik. Reform- och utvecklingsarbete i
komplexa fleraktörsmiljöer kan förstås i termer av lärande mellan aktörerna.
Litteraturen om innovationssystem och om lärande regioner tillskriver
interaktivt lärande en stor betydelse. Innovationssystem är sociala system och
även det offentliga har en viktig roll i att organisera för lärande och
innovation. Organisatoriska och institutionella innovationer kan i sig ha stor
betydelse (se t.ex. Asheim 2001; Dalum, Johnson & Lundvall 1992; Edquist
& Rees 2002; Gregersen 1992; Gustavsen, Finne & Oscarsson 2001;
Lundvall 1992a).
Lokal och regional utvecklingsdynamik har kommit att uppmärksammas
alltmer. Kunskaps- och lärprocesser, liksom institutionella förutsättningar för
sådana processer, är ofta starkt kontextuella och knutna till vissa platser och
regioner. Socialt skapade komparativa fördelar kan ha stor betydelse och det
finns en konkurrenskraft som baseras på lärande. Den institutionella
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stödjande strukturen kan här vara av stor betydelse. Utvecklingskoalitioner
innebär horisontellt samarbete mellan olika aktörer, präglat av en ’bottomup’-ansats (se t.ex. Asheim 2001; Brulin & von Otter 2000; Lundvall 1996;
Maskell et al. 1998; Porter 1990, 1998).
Som Miettinen (2002) visar är det dock ganska oklart vad man i
diskursen om innovationssystem menar med ett interaktivt lärande. Man
behöver, menar han, närmare studera denna interaktion mellan människor
och fråga sig vad det är som man lär sig, hur man lär sig, vem det är som lär
sig och hur detta lärande relaterar till arbetet och organisationen. Då behövs
mer specifika och kontextuella studier av den lärande interaktionen än vad
som är vanligt i diskursen om innovationssystem.
Att skapa nätverk som en organisering för lärande och utveckling är ett
annat, och näraliggande, spår som berörts i avsnittet. Ett nätverk kan för en
grupp av verksamheter ge stora mervärden och fungera som en gemensam
utvecklingsorganisation. Svårigheten ligger främst i att i praktiken omsätta
lärandet i nätverket – resultatet av den kollektiva lärprocessen – i de ordinarie
verksamheter man företräder. Den gemensamma utvecklingsorganisationen i
nätverket är inte nog i sig utan det behöver finnas utvecklingsorganisationer,
d.v.s. relevanta organiseringar för att hantera utvecklingsprocesser, hos varje
verksamhet som berörs. I annat fall riskerar nätverksarbetet att bli något
isolerat som knappast får något genomslag i verksamheten (Andersson &
Paulsson 2003; Björn, Ekman-Philips & Svensson, red. 2002; Svensson,
Jakobsson & Åberg 2001).
En viktig slutsats man kan dra utifrån detta avsnitt är att reform- och
utvecklingsarbete kan ta sin utgångspunkt på en verksamhetsnära nivå, i
utbyte och interaktion mellan människor, i stället för att ta sin utgångspunkt
på en hög beslutsnivå med en föreställning om en implementering som ska
framskrida enligt plan. Detta är sannolikt ett fruktbart perspektiv att ställa i
kontrast mot det traditionella planeringsperspektivet.
Men vilka är svagheterna? Är det rimligt att fästa så stor tilltro till den
lärande interaktionen? Uppstår det verkligen utvecklingsprocesser som leder
till materiell förändring bara för att man organiserar för utbyte och
interaktion i en viss miljö? Som framgått finns det problematiska aspekter
även av detta perspektiv. Det studerade fallet utgör i själva verket ett
illustrativt exempel på svårigheter med en ansats för förändring och
utveckling enligt en ’bottom-up’-princip, som senare kapitel kommer att visa.
I nästa avsnitt diskuterar jag något vidare och friare de båda perspektiven –
som kontraster och som komplement – och åskådliggör de viktigaste
idealtypiska skillnaderna i en matris.
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3.5 De två perspektiven – kontraster och
komplement
Hur kan vi då sammantaget förstå de båda perspektiven på policy- och
implementeringsprocesser, och skillnaderna dem emellan? Vilka möjligheter
finns att kombinera dem, analytiskt och strategiskt? Som de föregående
avsnitten har visat finns det problem förknippade såväl med en vertikal som
med en horisontell organisering och styrning och här kan vi få stöd för tanken
genom en idealtypisk distinktion mellan planering och lärande.
Verkligheten är självfallet betydligt mer sammansatt än de presenterade
teoretiska perspektiven. Ett reform- och utvecklingsarbete har sannolikt alltid
inslag såväl av planering som av lärande. En, som jag ser det, viktig slutsats
är att planeringsperspektivet – som strategi betraktad – i mångt och mycket
bygger på en överdriven föreställning om vad som är möjligt att uppnå.
Frågan är om också lärandeperspektivet bygger på orealistiska antaganden?
Ett renodlat planeringstänkande, som förutsätter att intentioner och beslut
helt oproblematiskt kan översättas till materiella förändringar i verksamheter
och organisationer ter sig orealistisk. Man utgår med en sådan strategi från en
vertikal organiseringstanke, en teknokratisk syn på styrning och en
föreställning om ett händelseförlopp som är linjärt. Som har beskrivits i detta
kapitel finns det i själva verket många hinder för ett sådant förlopp.
Planeringsperspektivet tar sin utgångspunkt i ’policysändaren’ och fäster
mindre avseende vid den kontext där policyn konkret ska operera, vilket ofta
visar sig problematiskt. Det är de formella strukturerna som står i fokus och
inte agenterna. Det är produkten av en beslutad policy och en genomförd
implementering som räknas och inte processen i sig. En generell förståelse
både vägleder arbetet och eftersträvas i arbetet. Lärande handlar här i första
hand om anpassning och om att lära sig bemästra det redan definierade.
Utvärdering syftar till kontroll av uppnådda mål och av använda medel.
Lärandeperspektivet, som strategisk möjlighet, öppnar upp för en större
delaktighet och för ’underifrån’ framväxande förändringsprocesser. Med en
sådan ansats formas politiken och planeringen – i en konkret och kontextuell
mening – i en gemensam, horisontellt organiserad, process mellan berörda
deltagare. Detta kan beskrivas som en interaktiv form av styrning.
Det är i lärandeperspektivet ’policymottagaren’ och inte ’policysändaren’
som är utgångspunkten för utvecklingsarbetet. Det är agenterna och inte
strukturerna som fokuseras. Utvecklingsprocessen är inkrementell och man
kan inte förvänta sig något linjärt förlopp. Förståelsen som vägleder och
utvinns av utvecklingsarbetet är kontextuell snarare än generell. Processen
betraktas som ett resultat i sig tillsammans med produkten. Lärandet är
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utvecklingsinriktat, vilket innebär att det givna kan ifrågasättas och
överskridas. Utvärdering syftar till lärande i första hand.
Man kan här göra en koppling till Ellström (2002; 2006) som tänker sig
en distinktion mellan å ena sidan ett anpassningsinriktat och å andra sidan ett
utvecklingsinriktat lärande. Det anpassningsinriktade, bemästringsinriktade,
lärandet innebär att individerna lär sig något utifrån givna uppgifter, mål och
förutsättningar, utan att ifrågasätta eller försöka ändra dessa. Det
utvecklingsinriktade lärandet innebär att individerna själva tar ansvar för att
identifiera, tolka, formulera och ifrågasätta uppgifter och förutsättningar.
Detta innebär ett ifrågasättande och överskridande av det givna. Det
förutsätter att individerna lär sig att utnyttja och att vid behov utvidga det
handlingsutrymme som krävs för att lösa en viss uppgift.
En svaghet med en horisontell organisering, som starkt tar fasta på
informella och personliga relationer och ett interaktivt lärande, är att
utvecklingsarbetet riskerar att bli ’ett slag i luften’ om det saknas legitima
länkar in i de verksamheter som det riktar sig mot. I många fall förutsätter
också de förändringar som eftersträvas beslut av politiska nämnder, styrelser,
chefer etc. Informella strukturer kan – hur inspirerade och hur framsynta
koncept de än producerar – visa sig sakna kraften till förändring i praktiken.
En ensidig fokusering på agenternas interaktion, utan medvetenhet om vilka
strukturella betingelser som finns, kan därför vara försåtlig.
En horisontell organisering och ett processtänkande innebär också att
mer tid behöver investeras i interaktionen mellan deltagarna i ett visst
utvecklingsarbete, vilket i och för sig över tid kan ge mer gynnsamma
förutsättningar för innovation och utveckling än vad som är möjligt med ett
planeringstänkande. Det är dock viktigt att relativt snabbt ’leverera’ konkreta
resultat. En ensidig fokusering på processen, med uteblivna konkreta resultat
kan leda till vanmakt.
De två perspektiven utgör både kontraster och komplement till varandra.
Båda kan bidra till en djupare förståelse av de möjligheter och svårigheter
som är förknippade med reformer och utveckling inom ett politikområde –
från politiska intentioner till praktisk förändring. För att förstå förutsättningar
och förändringsprocesser i det studerade fallet behövs båda perspektiven,
som analytiska perspektiv. Det handlar dels om att förstå den problematik
som är förenad med implementering av reformer och dels om att förstå
möjligheterna – men även svårigheterna – som följer av att som en alternativ
ansats arbeta med utgångspunkt i lärandeperspektivet. Båda perspektiven kan
på olika sätt bidra i den kritiska analysen. Perspektiven belyser olika aspekter
och har båda ett förklaringsvärde.
Planering behöver inte stå i motsats till lärande, utan kan faktiskt vara ett
stöd för lärandet. Om planering uppfattas som något flexibelt och öppet, kan
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planer och mål ger struktur åt ett utvecklingsarbete som annars riskerar att bli
otydligt. Det är också, enligt min mening, intellektuellt fullt gångbart att
tänka sig att man s.a.s. planerar för lärande, d.v.s. skapar en struktur eller ram
inom vilken lärprocesser kan äga rum. Man organiserar då för ett lärande som
i en mer konkret mening avgör utfallet, exempelvis av ett utvecklingsarbete
med vissa övergripande mål.
Det studerade fallet utgör ett exempel på ett utvecklingsarbete som gäller
verksamheter – kommunala vuxenutbildningsmiljöer – som, åtminstone
traditionellt sett, präglas av planeringsperspektivet. Beträffande nätverkets
organisering och även intentionerna med detsamma ser vi emellertid att
lärandeperspektivet verkar ha varit vägledande. Intentioner, förlopp och utfall
kommer att beskrivas och analyseras i senare kapitel.
Med en strategi vägledd av ett planeringsperspektiv kan ansatsen vara att
med direkta ingrepp försöka implementera en ny ordning, som i sin tur
påverkar processer och interaktion mellan aktörer. Detta skulle då kunna
beskrivas som – först struktur sedan process. Det omvända gäller för en
strategi vägledd av ett lärandeperspektiv, där tanken är att aktörernas
processer och interaktion över tid förändrar strukturerna. Detta kunde då
beskrivas som – först process sedan struktur.
Matrisen (tabell 3.1) nedan anger några utmärkande och särskiljande drag
hos respektive övergripande teoretiskt perspektiv. Matrisen innebär en kraftig
förenkling eller reducering, när man ser till de olika teoretiska perspektiv som
presenterats under respektive avsnitt. Det kan ändå ha sitt värde att försöka
sätta fingret på några väsentliga eller idealtypiska skillnader som går att läsa
in. Sannolikt skulle man utifrån de angivna teoretiska perspektiven ha kunnat
ta fasta på någon annan övergripande teoretisk sortering än den mellan
planering och lärande.
Den valda teoretiska distinktionen mellan ett planeringsperspektiv och ett
lärandeperspektiv kan också göra att ett politiskt perspektiv, som handlar om
intressen, makt och konflikt, i någon mening kommer på undantag. Ett
politiskt perspektiv på implementering kan kombineras med andra
perspektiv, som exempelvis ett administrativt perspektiv och ett
nätverksperspektiv (Borum & Christiansen 2006). Som senare kapitel
kommer att visa finns inslag av intressemotsättningar och konflikt inom
ramen för det studerade fallet och det kan uppfattas som en brist att den
övergripande teoretiska strukturen inte explicit inrymmer ett sådant politiskt
perspektiv. Det mest centrala temat i avhandlingen, i föreningen mellan teori
och empiri, är dock hur det studerade reform- och utvecklingsarbetet kan
förstås i termer av ett planerings- respektive ett lärandeperspektiv och hur
dessa kan kombineras och komplettera varandra.
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Perspektiv på policypolicy- och
implementeringsprocesser
med några idealtypiskt
särskiljande drag

Planeringsperspektivet

Organisering

Vertikal

Horisontell

Styrning

Teknokratisk

Interaktiv

Utgångspunkt

’Policysändaren’

’Policymottagaren’

Fokusering på

Struktur

Agent

Utvecklingsförlopp

Linjärt

Inkrementellt

Förståelse

Generell

Kontextuell

Resultat som

Produkt

Process och produkt

Lärande för

Anpassning

Utveckling

Utvärdering för

Kontroll

Lärande

Lärandeperspektivet

Tabell 3.1: Alternativa perspektiv på policy- och implementeringsprocesser

Att studera, utvecklingsprocesser kräver, som jag ser det, en medvetenhet om
samspelet mellan handlingsnivån och den institutionella nivån – vilket kan
beskrivas som samspelet mellan agent och struktur över tid. Archer (1995),
som jag återkommer till i det följande kapitlet, menar att agenters interaktion
över tid antingen transformerar eller reproducerar strukturer. Häri ligger ett
erkännande av strukturer som egna framväxande (emergenta) fenomen med
autonomi i förhållande till agenternas handlingar i det omedelbara nuet.
Även i en mer normativ och konstruktiv diskussion kring det studerade
fallet kan de båda perspektiven lämna bidrag. En ambition med diskussionen
i senare kapitel – främst i det avslutande kapitel 10 – är att föra samman de
båda perspektiven i någon form av syntes, eller integrerad modell. Här kan
också olika teoretiska perspektiv, som presenterats under den övergripande
dualistiska indelningen mellan planering och lärande, ’spela in’ på olika sätt.
Hur kan vi bättre förstå vad som påverkar förutsättningar, förlopp och
utfall i ett utvecklingsarbete av detta slag? Hur kan lärande- respektive
planeringsperspektivet sättas i samband med diskussionen om agent
respektive struktur? I det metodkapitel som följer närmast redovisas mer
grundläggande ontologiska och epistemologiska utgångspunkter för den
kritiska analys av det studerade fallet som följer i senare kapitel.
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4. Metod
I detta kapitel beskriver jag på vilket sätt jag studerat och fått kunskap om
nätverket REKO. Det gäller materialinsamling i olika former och inte minst
den kännedom och kunskap som följer av att jag under en längre tid följt och
deltagit i arbetet med att utveckla nätverket. Kapitlet presenterar också några
metodologiska perspektiv som varit vägledande för studien. Sammantaget
kan studien av nätverket beskrivas som en kvalitativt inriktad fallstudie, där
det kontinuerliga deltagandet i nätverkets sammankomster är en bärande
beståndsdel.

4.1 Några metodologiska utgångspunkter
Innan jag närmare kommer in på materialinsamling och olika delstudier vill
jag redogöra översiktligt för de viktigaste metodologiska utgångspunkterna
för avhandlingsarbetet. Att studera nätverket REKO utifrån det syfte som
angetts i inledningskapitlet innebär att studera samspelet mellan å ena sidan
den institutionella nivån, där intentionerna och politiken för vuxnas lärande
kommer till uttryck genom policydokumenten och olika institutioner som
finns och skapas, och å andra sidan handlingsnivån, där agenterna som har
det operativa uppdraget att realisera politiken finns och interagerar med
varandra. Detta kräver, som jag ser det, en nära förtrogenhet dels med det
som kommer till uttryck på den institutionella nivån, men inte minst med det
konkreta arbete som sker i de ’verkstäder’ där mått och steg tas för att
förändra och utveckla praktiken.
En kvalitativ metod, med en fallstudie av nätverket, som inbegriper ett
kontinuerligt deltagande över tid, har framstått som det rimligaste
angreppssättet. Avsikten med nätverket är att genom samverkan förändra
förutsättningarna och praktiken för vuxnas lärande. Att under en längre
period delta i och reflektera över detta utvecklingsarbete har gett en initierad
kunskap och kännedom som, enligt min mening, svårligen kunnat uppnås på
annat sätt. Det har varit frågan om en växelverkan mellan å ena sidan
intensivt deltagande i den sociala praktik som nätverkets arbete kan beskrivas
som och å andra sidan en teoretiskt vägledd reflektion över denna sociala
praktik och resultaten av praktiken.
Att komma ’bakom scenen’ (backstage) (Goffman 1974) och över tid
studera samspelet mellan människorna, de olika kulturerna, de sociala
processerna, de organisatoriska förutsättningarna, komplexiteten m.m., ger,
enligt min mening, en djupare förståelse av det studerade fenomenet än vad
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som är möjligt enbart genom exempelvis enkätundersökningar eller
intervjuer. Tillfälliga nedslag och punktinsatser kan svårligen ge en lika
initierad kunskap. Det aktiva deltagandet i praktiken – det ömsesidiga
givandet och tagandet – ger också en bättre kännedom om praktiken än vad
som är möjligt enbart genom observation över tid, enligt mitt sätt att se det.
Interaktiviteten och den upplevda nyttan av denna ger legitimitet åt
forskarens kontinuerliga närvaro. Samtidigt finns det en risk med att komma
den studerade praktiken alltför nära. Den kritiska analysen kan äventyras om
forskarens integritet och autonomi inte förhandlas och sedan stöds genom
organiseringen och arbetssättet (se vidare avsnitt 4.2.4).

4.1.1 Kvalitativa analyser och fallstudier
Starrin (1994) menar att termen kvalitet har att göra med beskaffenhet. Att
undersöka beskaffenheten hos ett fenomen bör därför vara fokus för den
kvalitativa analysen. En kvalitativ analys syftar till att identifiera okända eller
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder. Kvalitativ
analys identifierar delar som är internt relaterade till varandra och som
tillsammans genom interaktion kan ge upphov till något nytt. Delarna måste
analyseras i ljuset av sin plats i en framväxande helhet.
Fallstudiemetodiken karaktäriseras av ambitionen att betrakta olika
aspekter av ett problem som en organiskt interrelaterad helhet:
Varje enskild faktor får sin mening genom sina relationer till den
framträdande helheten. Målsättningen med fallstudier är att nå en djupare
förståelse av de underliggande processerna och mekanismerna för socialt
liv som t ex gruppers liv. (Starrin 1994, s. 24)

Ett sådant resonemang kring kvalitativ metod och fallstudier passar väl in på
min ansats i studien av nätverket. Jag vill undersöka om den sociala praktiken
har innebörder och egenskaper som kan producera lärande och utveckling
som också förmår transformera rådande system och strukturer. Växer det
fram något kvalitativt nytt? Med vilka teoretiska perspektiv kan vi förstå och
begreppsliggöra denna utveckling? Kvalitativ analys handlar ofta om
abduktion, menar Starrin (1994). Abduktion, menar Starrin, innebär en
ständig och snabb växelverkan mellan observationer och idéer och mellan
delar och en framväxande helhet. Processerna som leder fram till att
människor gör upptäckter eller att en ny förståelse av ett fenomen uppstår är
förknippade med den abduktiva processen.
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4.1.2 Reflektion och tolkning
Att beskriva och analysera nätverket REKO i gränssnittet mellan en
institutionell nivå och en handlingsnivå innebär processer av tolkning och
reflektion. Det handlar om en växelverkan mellan å ena sidan den
institutionella kontexten och å andra sidan agenternas handlingar i den
specifika lokala och regionala praktiken, men också en växelverkan mellan å
ena sidan teoretiska begrepp och perspektiv och å andra sidan det nämnda
gränssnittet. Alvesson och Sköldberg (2000) argumenterar för vad de kallar
en reflexiv metodologi (reflexive methodology), som möjliggör en empiriskt
inriktad forskning av god kvalitet. Tolkning (interpretation) och reflexivitet
(reflexivity) är då nyckelorden i mötet med empiriska data och det behöver
ske en systematisk reflektion på flera olika tolkningsnivåer.
Det är i föreningen och samspelet mellan å ena sidan filosofiska idéer
och å andra sidan empiriskt arbete som en högkvalitativ samhällsvetenskaplig
forskning kan bedrivas. Många kvalitativt inriktade metodologiska teorier
fokuserar på insamlande och processande av data men missar betydelsen av
tolkning och reflektion, menar Alvesson och Sköldberg (2000).
Ett villkor för reflektionen i samspelet mellan det empiriska materialet
och tolkningen är, enligt Alvesson och Sköldberg (2000), bredden och
variationen i tolkningsrepertoaren. Här kan metateori, som exempelvis kritisk
teori eller postmodernism, stimulera reflektionen och befrämja kreativiteten.
Därmed minskar risken att hamna i fällor av alltför stark empiricism eller
förförståelse.
Vikten av reflektion och kritisk distans blir också tydlig i samband med
att man som forskare deltar i en praktik. Davies (1999) ser reflexivitet som ett
sätt att hantera det dilemma som man som forskare hamnar i när man deltar i
en praktik, exempelvis genom deltagande observation. Exempelvis är det
svårt att kritisera dem som man lärt känna och arbetat tillsammans med.
Reflexiviteten tydliggör då den teoretiska grunden för de tolkningar man gör,
vilket också underlättar den nödvändiga växelverkan mellan närhet och
distans. Reflektionen är central, menar Davies (1999), och den kräver distans.
Ehn och Klein (1994) menar att man som forskare oundvikligen blir en
del av det som studeras och att man genom att studera andra i viss mening
studerar sig själv. Med en ökad medvetenhet om sig själv och sin subjektivtet
– ett reflexivt förhållningssätt – kan subjektiviteten dock bli en väg till
djupare insikt om hur kunskap kommer till, och behöver inte alls vara ett hot
mot sökandet efter välgrundad kunskap, menar Ehn och Klein (1994). Med
ordet reflexivitet syftar de på tänkandet om sitt eget tänkande. Att vara
reflexiv är således att vara medveten om sin egen medvetenhet.
Hammersley och Atkinson (1995) diskuterar på ett liknande sätt om
reflexivitet och menar att samhällsvetenskaplig forskning inte är eller kan
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bedrivas fri och oberörd av samhället i en vidare mening och av forskaren
som person. De menar också att forskarens kunskapsproduktion får
konsekvenser i samhället, i större eller mindre utsträckning. Vi är en del av
den sociala värld vi studerar och måste lita till sunt förnuft som en del av vår
kunskap och våra metoder. De skriver:
All social research is founded on the human capacity for participant
observation. We act in the social world and yet are able to reflect upon
ourselves and our actions as objects in that world. … By including our
own role within the research focus, and perhaps even systematically
exploiting our participation in the settings under study as researchers, we
can produce accounts of the social world and justify them without placing
reliance on futile appeals to empiricism, of either positivist or naturalist
varieties. (Hammersley & Atkinsson 1995, s. 21f)

4.1.3 En interaktiv ansats
Idén om reflexivitet och ett medvetandegörande av den personliga närvaron i
den vetenskapliga praktiken är – som jag ser det – något som underbygger
och passar väl in i en interaktiv forskningsansats, där ambitionen är att få till
stånd en gemensam kunskapsbildning mellan praktiker och forskare. Den
reflexiva forskningspraktiken leder, enligt Ehn och Klein (1994), till en
djupare förståelse av kunskapsprocesserna och till en avobjektifiering av
både forskaren och informanten. I detta perspektiv är det oundvikligt att
forskaren är med och påverkar praktikens utveckling, vilket, enligt min
mening, stärker legitimiteten i en interaktiv forskningsansats där forskaren
också har en utvecklingsstödjande ambition.
Svensson (2002) menar att såväl deltagare från praktiken som forskare
har mycket att vinna på samverkan i utvecklingsarbete, i en gemensam
kunskapsbildning. Det finns mervärden exempelvis i form av stöd för
reflektion, växelverkan mellan erfarenhet och mer teoretiska begrepp, nära
tillgång till praktiken m.m. Det handlar då för forskaren om att forska med de
berörda och inte på, för eller åt de berörda.
Ett ömsesidigt lärande kan då ske och det är jämlika relationer subjekt –
subjekt som är utgångspunkten. Båda parter medverkar aktivt i
kunskapsbildningen, med det dubbla syftet att samtidigt ge teoretiskt
insiktsfull och praktiskt användbar kunskap (Svensson 2002; Svensson &
Aagaard Nielsen 2006).
Med en interaktiv ansats får forskaren en närhet till och en förståelse för
deltagarnas egna perspektiv. Möjligheten att nära och aktivt få medverka i en
kunskapsbildning tillsammans med erfarna och kunniga deltagare ger unika
möjligheter att producera god forskning. På motsvarande sätt är deltagaren
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inte bara intresserad av kortsiktig nytta, utan söker också förklaringar och
underliggande mekanismer till de fenomen som förändras och studeras.
(Svensson 2002).
Som jag ser det är abstrakta begrepp viktiga för såväl deltagaren som
forskaren, som tolkningsramar och strukturerande instrument. De kan ge en
ökad förmåga att överblicka, tolka och förstå en komplex och sammansatt
verklighet. Deltagaren och forskaren har olika ingång och anspråk i den
praktik de gemensamt deltar i, men det finns en yta som är gemensam. De
abstrakta begreppen uttrycker inte något oprecist. Tvärtom kan de visa sig
mycket skarpa och användbara, när deltagaren och forskaren i samspel
utvecklar mer operativt användbara teorier och modeller. Figuren nedan
illustrerar forskningens respektive praktikens intressen och anspråk samt det
gemensamma intresset för begreppsbildning.

Praktikens
intressen/anspråk

Effektiv
praktik

Gemensamma
intressen/anspråk

Begreppsbildning

Forskningens
intressen/anspråk

Generaliserbar
kunskap

Figur 4.1: Begreppsbildning som gemensamt intresse för praktik och forskning

Figuren ska inte förstås som att det intressanta enbart är det som kommer
fram i det gemensamma fältet. Forskningens kunskapsproduktion, liksom
praktikens, sker delvis utifrån egna premisser och en egen, intern, logik. Det
är inte meningen att forskningen ska underordnas praktikens behov i en
interaktiv forskningspraktik. Utfallet för forskningen respektive utfallet för
praktiken är delvis väsensskilda, vilket måste respekteras. En tänkbar risk
med en interaktiv forskningsansats är just att forskarens egen process helt
’flyter samman’ med praktikens. Det finns här skäl att stanna upp något inför
skillnaderna mellan interaktiv forskning och aktionsforskning.
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Svensson m.fl. (2007) menar att det inom aktionsforskningen finns en
betoning på praktisk utveckling och problemlösning, medan den interaktiva
forskningen mer fokuserar på kunskaps- och teoriutveckling. I den interaktiva
forskningen är ansvaret för att driva processen framåt delat mellan forskarna
och deltagarna, medan det i aktionsforskningen huvudsakligen ligger hos
forskarna.
Den interaktiva forskningen kännetecknas inte av en specifik metod, utan
handlar mer om ett förhållningssätt som kan innefatta olika metoder, menar
Svensson m.fl. (2007). Frågan om validitet – vilket förenklat kan beskrivas
som giltigheten eller kvaliteten i slutledning och slutsatser – diskuteras sällan
inom aktionsforskningen och inte heller kraven på generaliserbar kunskap.
Den interaktiva forskningen är i det avseendet mer traditionell, jämfört med
aktionsforskningen. Inom den interaktiva forskningstraditionen har man inte
gett upp ambitionen om generaliserbara forskningsresultat, menar Svensson
m.fl. (2007).
En interaktiv forskningsansats går, enligt Svensson m.fl. (2007), inte att
tillämpa i alla sammanhang. Den innebär dock fördelar i vissa situationer,
främst för att få en djupare insikt i vad som pågår i en organisation och för att
få tillträde till processer som annars är dolda. En större delaktighet och ett
djupare engagemang hos de berörda kan skapas. Deltagarna får möjligheter
att i analysen jämföra sina erfarenheter med andras och berikas av nya
perspektiv och insikter. Nätverk av nya kontakter kan byggas, vilket också
starkt påverkar förutsättningarna för kunskapsspridning.
Forskningens roll är inte minst att bidra till att analysen bryter med och
kommer vidare från en nivå av ’common sense’ (jfr Bourdieu, Chamboredon
& Passeron 1991). Det handlar då om att utgå ifrån, men framförallt att
utveckla den vardagliga rutinen och det vardagliga tänkandet. ’Inifrån’respektive ’utifrånkunskapen’ förs samman i en gemensam analys som kan
bedömas ha en högre validitet jämfört med en mer ensidig ansats (Svensson
m.fl. 2007; Aagaard Nielsen & Svensson, eds. 2006).
Finns det då inga nackdelar med en interaktiv forskningsansats? Blir inte
analysen per automatik mindre kritisk när forskaren själv har ett intresse av
att bidra till en gynnsam utveckling av praktiken och när kunskapsbildningen
till viss del sker i en gemensam process med praktikens deltagare? Klarar
forskaren av att upprätthålla sitt ’spår’ och sina kritiska forskningsfrågor när
han/hon blir djupt indragen i strategi- och verksamhetsutveckling? I ett
senare avsnitt (3.2.4) beskriver jag på vilket sätt jag i min studie upplevt och
hanterat denna slags problematik.
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4.1.4 Kritisk realism som metodologisk ansats
Kritisk realism7 är en vetenskapsfilosofisk inriktning som epistemologiskt
vilar på föreställningen att det finns en verklighet oberoende av vår kunskap
om den. Kunskapen om verkligheten filtreras genom språk och begrepp som
är relativa och föränderliga i tid och rum. Det finns en ontologisk klyfta
mellan å ena sidan det vi erfar och begriper och å andra sidan den
djupdimension där de mekanismer som producerar händelserna finns – s.k.
generativa mekanismer (Danermark m.fl. 1997).
För att nå kunskap om generativa krafter och mekanismer måste vi
isolera bestämda aspekter i tanken, d.v.s. abstrahera. Ett abstrakt begrepp har
ingenting med vaghet eller overklighet att göra utan syftar tvärtom till att på
ett precist sätt inringa en väsentlig aspekt av det konkreta – själva kärnan i ett
fenomen. Det är förståelsen av drivkrafterna bakom sociala skeenden som
främst avgör om åtgärder av olika slag får förväntade effekter. Praktikerna
behöver därför ha tillgång till forskarnas specialverktyg, d.v.s. teoretiska och
analytiska begrepp, som hjälp för att beskriva och analysera verkligheten,
menar Danermark m.fl. (1997).
I den kritiska realismens transformationsmodell görs en tydlig åtskillnad
mellan sociala strukturer och mänskligt handlande och analysen tar fasta på
samspelet mellan dem. Alla handlingar förutsätter den föregående existensen
av sociala former. Den sociala strukturen innebär både begränsningar och
möjligheter för agentskapet och agentskapet kan medföra reproduktion eller
transformation av den sociala strukturen (Danermark m.fl. 1997).
Jag har valt att särskilt ta fasta på några begrepp och idéer hos Margaret
S. Archer (1995), som i sitt tänkande bygger på Roy Bhaskar och kritisk
realism, men som fokuserar tydligare på samspelet mellan social struktur och
agent över tid. Archer har utvecklat en modell som hon kallar analytisk
dualism (analytical dualism). Framväxande egenskaper (emergent properties)
existerar i varje läge och är genererade av de aktiviteter som redan ägt rum.
De skapar kontexten för agentskapet, som i varje läge reproducerar eller
transformerar de framväxande strukturerna (Archer 1995).
En länkning mellan agent och struktur kan, enligt Archer (1995), ske
genom att vi undersöker samspelet mellan struktur och agent över tid.
Tidsaspekten är viktig. Det är över tid som vi kan se hur struktur och
agentskap framväxer (emergerar), sammanflätas och omdefinierar varandra.
Nedanstående grundläggande figur visar de analytiska cyklerna i Archers
transformationsmodell.
7

En förgrundsfigur inom denna inriktning är den engelske filosofen Roy Bhaskar.
För en orientering om kritisk realism som samhällsvetenskaplig metodologisk
inriktning, se Danermark m.fl., (1997).
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Struktur

T1
Interaktion

T2

T3
Strukturell elaboration

T4

nyT1

Figur 4.2: Analytiska cykler i M. Archers (1995) transformationsmodell

Figuren vilar på två enkla antaganden, nämligen att strukturen av
nödvändighet föregår de handlingar som transformerar den och att den
strukturella elaborationen av nödvändighet följer efter dessa handlingar.
Trots att struktur och agentskap oavbrutet är i arbete i samhället så består det
analytiska elementet i att bryta upp dessa flöden i intervaller som bestäms av
det problem som är för handen. Givet vilket problem som helst och dess
medföljande periodisering så kan en projicering av dessa tre faser framlänges
och baklänges koppla upp mot föregående och efterföljande analytiska cykler
(Archer 1995).
Till att börja med sätter en social struktur villkor, i form av
begränsningar och möjligheter, för agenternas handlingar (T1). I nästa läge
sker agenternas handlingar och sociala interaktion inom ramen för dessa
villkor (T2 – T3). Till sist får interaktionen som resultat att strukturen i fråga
reproduceras eller transformeras, vilket benämns med elaboration (T4 – ny
T1) (Archer 1995; Danermark m.fl. 1997).
En huvudpoäng i Archers (1995) tänkande är således att vi behöver länka
struktur och agent till varandra och inte ’sammansmälta’ de båda eller sänka
den ena i den andra, som i den s.k. struktureringsteorin som Giddens (1984)
utvecklat. I struktureringsteorin är inte agentskap och social struktur två
separata koncept, utan två sätt att betrakta social handling. Strukturer
existerar enligt detta synsätt bara genom den sociala interaktion som äger
rum här och nu och som ’minnesspår’ hos agenterna. För Archer är det
istället av yttersta vikt att analytiskt skilja agent från struktur. Det möjliggör
att tala om och studera ett samspel mellan agent och struktur och identifiera
deras separata kausala krafter.
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Archer (1995) tydliggör, mer än Bhaskar, att det finns sociala strukturer
som inte kan förstås bara genom de sociala aktiviteter som äger rum i nuet.
Det finns strukturer som är produkter av människors handlingar i det
förgångna, som inte vidmakthålls av de nuvarande agenternas handlingar och
vars effekter sannolikt kommer att bestå i generationer. Det är teoretiskt
missledande, menar Archer, att som i struktureringsteorin anta att absolut alla
strukturer är avhängiga av de människors aktiviteter som finns här och nu.
Det är en empirisk fråga om strukturernas beroende av aktiviteterna gäller
nutid eller dåtid.
Agenterna kan, menar Archer (1995), inte skapa strukturer utan endast
reproducera eller transformera strukturer i varje generation. Den avgörande
frågan är under vilka villkor som socialt handlande leder till reproduktion
respektive till transformation. Sociala system kan betraktas som specifika
konfigurationer av de strukturer som ingår som komponenter, där de
emergenta egenskaperna härleds från relationerna mellan de ingående
strukturerna. Strukturen, menar Archer, föregår alltid agentskapet och har
autonomi i förhållande till agentskapet. Detta beskriver hon som att
’systemintegrationen’ föregår och sätter villkor för ’den sociala
integrationen’. Den senare konfronteras av nödvändighet med den förra.

4.2 Studiens genomförande och material
Två av kommunerna i länet, nämligen Lekeberg och Laxå, har till stor del
saknat representanter i nätverket och saknas därför också i materialet från
genomförda studier. I Lekebergs fall beror det på osäkerhet och förändring
för vuxenutbildningen inom den kommunala organisationen. I Laxås fall
beror det på tidsbrist i kombination med att Laxå ändå ser sig som
representerat i nätverket genom de övriga tre deltagarna från kommuner inom
SUF – Sydnärkes utbildningsförbund. Övriga kommuner har under större
delen av den period som studien omfattar varit representerade med relativt
god kontinuitet.
Deltagarnas närvaro på nätverksmötena har fluktuerat något, men i
genomsnitt får närvaron ändå sägas ha varit god. Även för min egen del har
det hänt att jag varit förhindrad att delta på nätverkets möten. Som framgått
har studien av nätverket genomförts som en kvalitativt inriktad fallstudie och
den viktigaste källan till kunskap är utan tvekan mitt kontinuerliga deltagande
i nätverkets möten, över en relativt lång tid. Utvecklingen och förändringen
över tid ser jag som särskilt intressant i min undersökning. Deltagandet på
nätverkets möten och dokumentstudierna har kombinerats med mer specifika
eller ’arrangerade’ sätt att samla in material. De olika inslagen av empiriskt
material framgår av figuren nedan.
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Dokumentstudier
Samtal med processtödjaren
och projektledaren
Intervjuer
Enkätundersökning 3M
Samtal lokalt arbete
Intervjuer
Enkätundersökning
Deltagande
REKO-möten

2003

2004

2005

2006

2007

Figur 4.3: Empiriska inslag som genererat data till avhandlingen

I det följande beskrivs närmare olika moment av och aspekter på studien av
nätverket. Mitt eget interaktiva deltagande beskrivs och problematiseras. De
olika inslag och delstudier som bidragit till beskrivningen och analysen av
nätverket beskrivs under egna rubriker.

4.2.1 Studiens upprinnelse
REKO hade våren 2003 varit ett aktivt nätverk i drygt ett år, med
representanter för vuxenutbildningen i de tolv kommunerna i Örebro län.
Även ett antal s.k. adjungerade ledamöter (deltagare), som representerade
regionala aktörer, deltog i nätverkets möten: Kommunförbundet Örebro län,
Länsarbetsnämnden, Utvecklingsrådet Örebro län (Länsstyrelsen) och Örebro
universitet. Senare har även Örebro läns landsting, Örebro läns
bildningsförbund och Länsbiblioteket blivit representerade. Kärnan i
nätverket var dock – och är fortfarande – de rektorer och chefer som
företräder vuxenutbildningen i respektive kommun. Nätverket hade ett
strategiskt stöd – ett processtöd – från verksamhetsledaren vid FoUcentrumet APeL i Lindesberg. En projektledare för REKO fanns anställd via
Kommunförbundet Örebro län.
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Processtödjaren och projektledaren förankrade under våren 2003 idén om
att knyta en doktorand till nätverket. Ingen av deltagarna hade något emot
detta och det fanns, genom de externa medlen, ekonomiskt utrymme för att
finansiera min doktorandtjänst till 20 procent. Jag var vid denna tidpunkt
sedan ca ett och ett halvt år antagen som forskarstuderande inom
Forskarskolan vuxnas lärande, vid IBV (nuvarande IBL), Linköpings
universitet. Den uttalade inriktningen för mitt arbete var att studera
samverkansformerna och nätverket, som uttryck för en regional organisering
kring det nya uppdraget för vuxnas lärande.
REKO var vid tidpunkten, och är fortfarande idag, ett tämligen informellt
nätverk, som utan formellt politiskt uppdrag ville bedriva ett regionalt
utvecklingsarbete. Detta för att kommunerna tillsammans, och var för sig,
bättre skulle kunna svara upp mot det nya uppdraget för vuxnas lärande som
vilar på kommunerna och som beskrivits tidigare. Deltagarna tyckte det var
bra med ett utomstående kritiskt öga som skulle studera samverkan i
nätverket och bidra i diskussionerna med andra perspektiv. På senhösten
knöts även en resursperson för utredning och utvärdering till nätverket,
vilken jag kom att samarbeta med i olika stödjande insatser och
undersökningar.

4.2.2 Kontinuerligt deltagande
Sedan jag som doktorand knöts till REKO sommaren 2003 har jag deltagit i
27 ordinarie nätverksmöten och utöver detta bl.a. deltagit i ett antal träffar i
olika arbetsgrupper som bildats inom för nätverket. Jag har också deltagit i
ett antal seminarier, som ibland utgjort ett inslag i ordinarie nätverksmöten
och ibland utgjort särskilda sammankomster, med eller utan inbjudna gäster.
De flesta seminarier har varit relativt små samlingar och endast vid ett
tillfälle har ett större regionalt seminarium arrangerats, med en lång rad
inbjudna gäster från olika håll.
Genom det kontinuerliga deltagandet har jag blivit tämligen familjär
med deltagarna och känner att jag med stor frihet har deltagit i diskussionerna
och därmed i någon mening i utvecklingsarbetet, vilket också är meningen
med den valda forskningsansatsen. Tabellen nedan ger en översiktlig bild av
de huvudsakliga sammankomster jag deltagit i och i vilken omfattning det
skett. Organiseringen i olika grupper har dock ändrats en del ’under resans
gång’ och jag har förenklat det hela något genom att modifiera vissa
benämningar på grupper och lägga ihop vissa kategorier av möten som jag
bedömer naturligt hänger samman.
Det som i tabellen är benämnt ordinarie nätverksmöten är det som jag
prioriterat mest. Jag har deltagit i de flesta nätverksmöten som ägt rum sedan
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jag började studera nätverket, om än inte i alla. Utöver det som tabellen anger
har jag också varit med vid något tillfälle i en arbetsgrupp kring validering
liksom i en arbetsgrupp kring nätverkets mötes- och arbetsformer och vidare i
några särskilda seminarier. Det har också hänt ett par gånger att jag deltagit i
träffar med Kommunförbundet Örebro län – KÖL.
Jag har också, naturligt nog, haft ett betydande antal mer informella och
spontana arbetsmöten med processtödjaren, projektledaren och utredaren,
vilket inte heller framgår av tabellen. Inte minst har jag haft återkommande
samtal kring mina kritiska analyser av nätverket, och hela satsningen på
REKO, främst med processtödjaren och projektledaren. Dessa två har
investerat mycket av sig själva i nätverkets arbete och utveckling och man
kunde tänka sig att de därför skulle ha svårt att hantera en kritisk diskussion.
Så har dock inte varit fallet. De har själva uppvisat en förmåga till kritisk
reflektion, också beträffande den egna rollen. Deras reflektioner har i hög
grad bidragit till den kritiska analys som följer i senare kapitel, främst kapitel
9 och 10.
Mitt kontinuerliga och interaktiva deltagande i nätverket är det som
huvudsakligen har genererat empiriskt material till avhandlingen. Särskilda
undersökningar och delstudier, vilka redogörs för nedan, är viktiga
kompletterande kunskapskällor, men det är det kontinuerliga deltagandet i
sammankomsterna som är det mest centrala inslaget i den empiriska studien.

Typ av
sammansammankomst

Antal

Ordinarie

Träffar

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

nätverks-

lokala

interkommunal

strategi och

samverkan

möten

projekt-

utbildnings-

regional

med Örebro

ledare

samverkan

struktur

universitet

4

4

8

3

27

Tabell 4.1. Deltagande i sammankomster inom ramen för REKO

4.2.3 Olika roller i arbetet med REKO
Jag har haft ett nära samspel med processtödjaren, projektledaren och
utredaren (resurspersonen för utredning och utvärdering). Vi har fungerat
som ett slags team som hjälpts åt att stötta nätverket och utvecklingsarbetet.
Vi har träffats för att planera arbetet, diskutera problem och möjligheter,
strategier m.m. Vi har också hjälps åt med att skriva minnesanteckningar,
texter och rapporter, att utforma material, evenemang etc. Till största delen är

96

Kapitel 4 – Metod

det dock projektledaren, processtödjaren och utredaren som tagit hand om
detta. Jag har inte upplevt det som att något tungt ansvar för framdriften av
detta utvecklingsarbete vilat på mig. Genom att det funnits en projektledare
och andra operativt stödjande resurspersoner har jag främst kunnat inta
forskarens roll i sammanhanget, om än med en utvecklingsstödjande roll och
funktion.
Jag själv som doktorand, liksom utredaren och inte minst processtödjaren
och projektledaren, har deltagit fullt ut i diskussionerna i nätverket. Det har
gällt strategier, policy, prioriteringar etc. Vi har fungerat som ett stöd för
reflektion och analys och har ibland kunnat anlägga andra perspektiv på
frågorna än de övriga, genom att vi inte är inbegripna i någon daglig
verksamhet på området eller har något omedelbart ansvar för drift, budget,
politiska beslut m.m. Vi har också kunnat föra in mer teoretiska begrepp och
modeller som stöd för reflektionen. Detta gäller både vid särskilda tillfällen,
som vid seminarier eller när någon nytt textdokument formulerats, och mer
fortlöpande vid nätverkets möten.
Det finns tydliga skillnader i våra respektive roller i nätverket.
Projektledaren har haft det främsta ansvaret för kontakter, information,
planering, samordning, möten och diskussioner, dokumentation m.m.
Processtödjaren, som också var en av initiativtagarna till REKO, har hela
tiden varit en viktig strategisk resurs, som ofta bidragit med planering,
mötesledning, dokumentation, strategiska kontakter utanför nätverket m.m.
Processtödjaren har dock endast (under en tid) haft en mindre del av sin
arbetstid i nätverket, medan projektledaren till allra största delen haft sin
arbetstid i nätverket.
Utredaren, som på deltid varit knuten till nätverket, har haft en viktig
roll med just utredningar och utvärderingar och har bidragit med värdefullt
material, både för nätverkets utveckling och för min forskning. Det är till
betydande del empiriskt material som utredaren och jag tillsammans har
insamlat, eller som utredaren själv eller tillsammans med projektledaren har
insamlat, som ligger till grund för de empiriska delarna i avhandlingen. Jag
har givetvis också på egen hand genomfört särskilda undersökningar,
närmare bestämt dokumentstudier och intervjuer. Det bör här återigen
påpekas att det primära empiriska underlaget för avhandlingen sprungit fram
ur mitt kontinuerliga deltagande i nätverkets sammankomster över tid.
Tanken och uppläggningen har hela tiden varit att utredaren skulle vara
en resurs för nätverket med utredningar och utvärderingar av olika slag,
medan jag som doktorand i en friare och mer kritisk roll särskilt skulle
studera nätverket utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv. Mitt fokus skulle
ligga vid nätverket som en regional organisering för lärande och utveckling,
för att möta kommunernas nya uppdrag på området vuxnas lärande.
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4.2.4 En problematisk forskarroll?
Är det inte problematiskt, från en vetenskaplig utgångspunkt, att befinna sig
så nära praktiken som jag gjort i detta fall? Är det möjligt att ha en
konsultativ roll parallellt med eller som en del av rollen som forskare? Har
närheten till praktiken och deltagarna gjort det svårare för mig att kritiskt
analysera verksamheten? Har det påverkat mina slutsatser i undersökningen?
Finns det inte en fara att jag som forskare övertar de perspektiv som finns i
den praktik jag undersöker och tappar bort mina egna, d.v.s. risken som i
antropologiska och etnografiska sammanhang brukar benämnas med ’going
native’ (se t.ex. Hammersley & Atkinson 1995)?
Dessa frågor måste tas på största allvar och jag vill här peka på några
omständigheter som, enligt min mening, gjort att forskarrollen i detta
sammanhang trots allt inte varit så problematisk. En sådan omständighet är
att jag hela tiden upplevt en stor öppenhet och ett intresse även för kritiska
synpunkter hos nätverkets deltagare och hos de stödjande resurspersonerna.
De kritiska perspektiven har inte väckt protester eller skapat defensiva
förhållningssätt. Såväl deltagarna i nätverket som stödpersonerna som omgett
detsamma har, som jag upplever det, varit prestigelösa i sitt förhållningssätt
och sina reflektioner. Jag har heller inte känt mig fångad av önskemål eller
’uppdrag’ från nätverkets deltagare eller från stödpersonerna.
Att arbeta tillsammans med stödpersonerna har inneburit ett givande och
ett tagande, som präglats av ömsesidig respekt. Samspelet och de kritiska
diskussionerna har varit både stimulerande och berikande för
avhandlingsarbetet. Mina forskningsfrågor har varit uppe för diskussion flera
gånger och jag har återkommande haft samtal kring mina analyser och texter.
Inte minst mot slutet av skrivprocessen, när den kritiska analysen av
nätverkets arbete alltmer har tagit form i texten, har jag haft flera samtal,
främst med projektledaren och processtödjaren. Detta har skett utan att de
försökt påverka innehållet på ett otillbörligt sätt.
Projektledaren och processtödjaren har i hög grad präglat nätverkets
arbete. Jag har därför upplevt det angeläget att diskutera mina analyser och
slutsatser med dem. Båda kan öppet, med kritisk distans och utan att vara
blockerade av prestige, diskutera nätverket och dess utveckling. De har även
själva presenterat kritiska perspektiv på det arbete de varit engagerade i och
haft ett ansvar för. Samtidigt som en forskningsanknytning kan ge viss
legitimitet och uppmärksamhet åt ett utvecklingsarbete, vilket är ett syfte i
sig, innebär den också en kritisk analys. En analys som kan ge upphov till
självkritik, men som också ger möjligheter till lärande. Min erfarenhet är att
processtödjaren och projektledaren varit genuint intresserade inte bara av
legitimiteten och uppmärksamheten utan också av de kritiska frågorna.
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Som framgår av senare kapitel finns konfliktdimensioner inbyggda i
nätverkets arbete och jag har inte på något sätt ryggat undan för eller undvikit
dessa i min analys. Dessa konfliktdimensioner har dock inte inneburit några
personliga motsättningar inom nätverket i sig, vilket gjort analysen mindre
känslig för deltagarna. Jag har inte upplevt det som att det finns företeelser,
fenomen eller situationer som är för känsliga att tala om eller att skriva om.
Arbetet har varit väldigt konsensusinriktat, men rymmer likväl
spänningar när man ser närmare på kulturer, ambitioner, intresseinriktningar
etc. En konflikt, som behandlas i senare kapitel, gäller initieringen,
organiseringen och ledningen av nätverkets arbete. Processtödjaren och
ansvariga vid KÖL hade, åtminstone inledningsvis, tämligen olika
uppfattning om detta. Här kom APeL:s och nätverkets initiativ till och idéer
om horisontell, processinriktad samverkan att ställas mot KÖL:s i någon
mening fullt legitima krav på kontroll och styrning.
Mina utvecklingsstödjande insatser har främst handlat om ett aktivt
deltagande vid nätverkets möten och i de policyprocesser som ägt rum. Jag
har inte haft mer specifika eller operativa uppdrag annat än på marginalen
under kortare perioder. Min roll har, helt enligt intentionerna med nätverkets
utvecklingsprojekt, varit doktoranden som utifrån egna premisser följt och
skrivit om nätverkets arbete och utveckling och som bidragit med perspektiv
som stöd för processen.
Det har, som framgått, funnits andra stödjande resurser för nätverket,
vilket gjort att det inte vilat något större ansvar på mig beträffande nätverkets
framdrift. En erfarenhet från andra FoU-projekt som APeL arbetat med är att
doktorander inte bör har ett stort ansvar för den praktiska framdriften av ett
utvecklingsarbete. Det är svårt att förena ett avhandlingsarbete med ett stort
operativt ansvar (Aagaard Nielsen & Svensson, eds. 2006).
Utöver deltagandet i diskussionerna och processerna, på nätverksmöten
och i arbetsgrupper, består det utvecklingsstödjande bidraget i de mer
avgränsade undersökningar som jag – antingen själv eller tillsammans med
utredaren – genomfört. Inte minst intervjuerna, som ägt rum vid besök hos
respektive lärcentrum och haft karaktären av informella samtal, har varit
ömsesidigt berikande. Vid dessa tillfällen har varje deltagare för sig fått
möjlighet och utrymme att reflektera över nätverket som utvecklingsforum,
med möjligheter och problem. Då har även mer kritiska synpunkter kommit
fram än vad som är vanligt vid nätverksträffarna.
Flera av deltagarna har gett uttryck för att de ser ett stort mervärde i att
nätverkets arbete också följts av en mer utomstående och kritiskt granskande
resurs. Detta har motverkat att nätverket blivit alltför ’introvert’ i sina
perspektiv. Jag menar således att den kritiska belysningen av nätverket, med
delvis andra perspektiv än de som gruppen av deltagare själva lyfter fram, i
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sig har upplevs som en nyttig och utvecklingsstödjande resurs av deltagarna.
Särskilt, bedömer jag, gäller detta för den inledande fasen, som främst
handlade om att initiera och etablera nätverket, men även senare, när den
operativa och verksamhetsnära dimensionen av nätverkets arbete efterhand
har förstärkts.
Det är i egenskap av doktorand vid IBV, Linköpings universitet som jag
följt och deltagit i detta utvecklingsarbete. Vid mötena med mina handledare
har det återkommande betonats att det är helt nödvändigt att upprätthålla den
kritiska forskarrollen i forskningsprocessen även om denna process innebär
en utvecklingsstödjande funktion.
Under hela avhandlingsarbetet har jag haft en doktorandtjänst vid IBV.
Till 20 procent har denna tjänst finansierats med externa projektmedel
kopplade till REKO, där ett uttalat syfte varit att till nätverket knyta en
oberoende och kritiskt granskande forskningsresurs. Detta upplägg är, som
jag ser det, något som har stärkt min autonomi och integritet i förhållande till
nätverket och de deltagare och verksamheter som ingår.
Vid några tillfällen har jag fått kritik från mina handledare för att jag
blivit för ’intern’ i min förståelse av nätverket och i mitt sätt att skriva om
det. Jag har då särskilt fått tänka på att distansera mig från praktiken och på
avstånd reflektera över densamma i min skrivprocess. Här har handledningen
varit av mycket stor betydelse. Med ’friska ögon’ har mina handledare kunnat
varna mig när den kritiska distansen tenderat att krympa. Även seminarier
inom ramen för Forskarskolan vuxnas lärande har fungerat som värdefulla
påminnelser om att inte bli alltför ’sammanflätad’ med praktiken i sättet att
tänka och skriva.

4.2.5 Enkätundersökning 2003
Tillsammans med utredaren genomförde jag under perioden november–
december 2003 en enkätundersökning som riktade sig till de företrädare för
vuxenutbildningen som finns med i nätverket, av vilka de flesta är ansvariga
chefer eller rektorer i sina respektive kommuner. Även de adjungerade
ledamöterna – från olika regionala organ – ombads svara på enkäten.
Enkätundersökningen utformades i en gemensam process av mig, utredaren,
projektledaren och processtödjaren. Undersökningen syftade till att klargöra
förutsättningar för ett långsiktigt samarbete för lärande och utveckling inom
ramen för REKO. De teman som berördes i enkäten var:
•

Hur nätverksdeltagarna uppfattade nätverkets syfte.

•

Vilka förväntningar de hade på nätverkssamarbetet.
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•

Hur de upplevde samarbetsklimatet.

•

Hur de såg på utbytet inom nätverket och mervärdet av detta.

•

Vilken betydelse de tillmätte nätverkets externa stöd.

Enkätundersökningen utarbetades med inspiration från en modell i en tidigare
nätverksstudie (Svensson, Jakobsson & Åberg, 2001) som berörts något i
föregående kapitel. Modellen visar en kollektiv lärprocess som vilar på en
plattform med fyra olika byggstenar, närmare bestämt tillit, jämlika
relationer, tid och resurser samt externt stöd. Av de 18 deltagarna i nätverket
skickade 14 in en besvarad enkät. Enkätmaterialet bearbetades och
sammanställdes sedan av utredaren i dialog med mig. Resultatet från
enkätundersökningen återfördes och diskuterades vid ett nätverksmöte i
december 2003.

4.2.6 Intervjuer 2004
Under analysen av enkätsvaren framträdde några kritiska områden som
bedömdes som väsentliga att undersöka för att fördjupa bilden av deltagarnas
uppfattningar om arbetet i nätverket. Uppföljande intervjuer genomfördes
därför, av utredaren och mig, under januari och februari 2004. Intervjuteman
bestämdes gemensamt av mig, utredaren, projektledaren och processtödjaren.
Det var kommunernas representanter i nätverket – elva till antalet – som
intervjuades, i samband med besök vid respektive lärcentrum. Frågorna
behandlade synen på arbetet inom nätverket, strukturerade utifrån tre teman
eller begreppspar:
•

Regionalt kontra lokalt perspektiv.

•

Idémässig utveckling kontra praktisk problemlösning.

•

Inriktning på mångfald kontra fokusering.

Dessa teman representerade områden som framträtt som viktiga inför det
fortsatta arbetet med REKO, eftersom de rymde potentiella intressekonflikter.
Intervjupersonerna ombads även komma med eventuella konkreta förslag på
förändringar av fortsatta arbetsformer. Intervjuerna, som hade karaktären av
samtal utifrån angivna teman, spelades in på band och jag förde relativt
omfattande anteckningar under samtalen, vilket underlättades av att vi var två
som genomförde undersökningen. Intervjuerna, eller samtalen, kan beskrivas
som kontextuella, d.v.s. de utgick från och präglades av intervjupersonens
egen kontext (Hultman 2001). Vid besöken fick vi även en presentation av
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verksamheten vid respektive lärcentrum. Utredaren gick sedan igenom
bandinspelningarna och gjorde kompletteringar till minnesanteckningarna.

4.2.7 Resultat och återföring
Resultaten från den kombinerade enkät- och intervjuundersökningen 2003–
2004 redovisades på ett nätverksmöte i mars 2004. Deltagarna fick möjlighet
att diskutera resultaten, och var på så sätt delaktiga i processen av analys och
uppföljning. Undersökningen, i sin helhet, tillsammans med den kunskap och
kännedom som själva deltagandet i nätverksmötena hade gett, låg sedan till
grund för en rapport (Ljungzell & Jakobsson 2004) som var färdig i maj
2004. I rapporten identifieras framgångsfaktorer och hinder för samverkan
och de kritiska frågorna diskuteras. Ett särskilt, internt, REKO-seminarium
om mötes- och arbetsformer genomfördes i februari 2004, där utredaren och
jag hade en sammanhållande och processledande roll.
Vid enkät- och intervjucitat i senare kapitel benämns deltagarna med
Vua, vilket betyder vuxenutbildningsansvarig, respektive Ra, vilket betyder
regional aktör. Varje sådan benämning åtföljs av en siffra som var och en av
deltagarna tilldelats i enkät- och intervjumaterialet.

4.2.8 Samtal om lokalt REKO-arbete
Utredaren och projektledaren besökte under juni–augusti 2004 kommunerna
för att samtala om det lokala arbetet med REKO i respektive kommun. De
träffade då både den lokala projektledaren och de chefer eller rektorer som
mer kontinuerligt deltar i nätverksmötena. Syftet var att få en översiktlig bild,
att synliggöra kritiska faktorer inför fortsättningen och att bidra till reflektion
och lärande i det lokala arbetet. Var och en av kommunerna hade utarbetat
någon form av handlingsplan för REKO-relaterat arbete och samtalen skulle
ge en bild av detta arbete och vidare en uppfattning om det lokala samspelet
mellan projektledare och ordinarie nätverksdeltagare.
En tanke med samtalen var också att fånga upp lokala önskemål och
behov och att få en inblick i lokalt betingade svårigheter och erfarenheter.
Minnesanteckningar från och reflektioner över samtalen med de lokala
projektledarna sändes till dessa, för möjligheter till revidering och
återkoppling. I de flesta fallen skedde någon form av uppföljning. Resultaten
från undersökningen redovisades och diskuterades vid gemensamt möte med
de lokala projektledarna. En rapport följde (Ljungzell 2004) i oktober 2004,
som gav en översiktlig bild av situationen i respektive kommun och lyfte
fram ett antal problemområden. Rapporten som sådan utgör en referens i
senare kapitel.
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4.2.9 Enkätundersökning 3M
En ny enkätundersökning, denna gång beträffande de olika lärcentrumens roll
som mötesplats, mäklare och motor (Grepperud & Thomsen 2001),
genomfördes under perioden maj-augusti 2005. Det var utredaren och
projektledaren som utarbetade och genomförde enkätundersökningen. Jag var
endast med på marginalen, som ’bollplank’. Syftet var att samla information
och kunskap om situationen i länets lärcentra med avseende på uppdraget
som mötesplats, mäklare och motor. Vidare skulle enkäten vara ett verktyg
för interna diskussioner i personalgrupperna kring det nya uppdraget. För var
och en av de tre funktionerna fanns ett batteri av frågor – de flesta kvalitativa
och några få kvantitativa till karaktären. Tio av länets tolv kommunala
lärcentra inkom med svar på enkäten. Resultaten redovisades och
diskuterades på REKO-möte i september 2005. Undersökningen utmynnade i
ett antal problembeskrivningar och åtgärdsförslag. Den rapport, eller snarare
sammanställning av enkätsvar, som följde (Ljungzell 2005) utgör en referens
i senare kapitel.

4.2.10 Intervjuer och samtal 2005-2006
Under perioden november 2005–juni 2006 genomförde jag en ny omgång
intervjuer, med de deltagande vuxenutbildningsansvariga i nätverket (chefer
eller rektorer). Även denna gång skedde intervjuerna ute på respektive
lärcentrum. Syftet var att nå en fördjupad förståelse av nätverket som
samverkans- och utvecklingsforum på området vuxnas lärande, nu med några
års perspektiv på arbetet. Intervjufrågorna, berörde deltagarnas upplevelser
och erfarenheter beträffande:
•

Nätverksformen.

•

Samarbetsklimatet.

•

Ambitioner och agenda.

•

Styrkor och svagheter.

•

Resultat, regionalt och lokalt.

•

Betydelsen för den egna verksamheten.

•

Framtidsutsikterna för nätverket.

•

’Kärnan’ i nätverkssamarbetet.
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Totalt intervjuades 13 personer, varav tio ordinarie nätverksdeltagare, två
representanter från regionala organisationer och en nätverksdeltagare som
valt att delta mer selektivt i REKO och fört in en annan chef i organisationen
som representant i nätverket. Beträffande de tre sistnämnda användes en
något annorlunda frågemall, med något färre frågor men med en snarlik
inriktning. För samtliga intervjuer gäller att de var strukturerade kring vissa
bestämda frågeställningar men hade ändå karaktären av informella samtal.
Samtliga frågor ställdes inte till varje pris i varje intervju och frågorna
ställdes inte på exakt samma sätt i varje intervju. Intervjusituationen och
intervjupersonens intressen tilläts i viss utsträckning påverka karaktären på
intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in digitalt.
Liksom beträffande det tidigare nämnda enkät- och intervjumaterialet
benämns deltagarna vid intervjucitat i senare kapitel med Vua, vilket betyder
vuxenutbildningsansvarig, respektive Ra, vilket betyder regional aktör. Varje
siffra representerar en deltagare i nätverket.

4.2.11 Samtal med processtödjaren och projektledaren
Jag har givetvis också inhämtat mycket information och kunskap från
processtödjaren (verksamhetsledaren vid APeL) och projektledaren, och
återkommande diskuterat REKO med dem. Naturligt nog har en dialog i olika
former skett under hela tiden jag arbetat med studien av nätverket. Under den
senare delen av studien har jag därtill vid flera tillfällen samtalat, var för sig,
med dem om nätverkets arbete och utveckling. I takt med att beskrivningen
och analysen av nätverkets arbete och utveckling tagit form alltmer har
samtalen blivit mer fokuserade. Processtödjaren och projektledaren har
utgjort nyckelfigurer och jag har upplevt det nödvändigt att återkommande
fråga om och kritiskt diskutera olika frågor och förhållanden som rör
nätverket. Dessa samtal utgör en viktig kunskapskälla för beskrivningen och
analysen av nätverket. Processtödjaren och projektledaren finns också
citerade på ett antal ställen i de följande kapitlen.

4.2.12 Avhandlingsseminarium 2006
I juni 2006 hölls ett seminarium med nätverkets deltagare, där jag, som en
återföring till deltagarna, berättade om avhandlingens forskningsfrågor,
teoretiska perspektiv, preliminära resultat m.m. Seminariet syftade också till
att engagera deltagarna i en gemensam, interaktiv analys utifrån ett antal
kritiska frågor. Deltagarna hade några dagar innan seminariet fått ett antal
texter (kapitelutkast) med beskrivande, empiriskt innehåll, samt ett antal
frågor som jag lyft fram för gemensam diskussion. Frågorna gällde bl.a.
nätverket som en hållbar organiseringsform, vad det innebär att vara
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’utbildningsentreprenör’ i en politiskt styrd verksamhet, vad nätverket har
prioriterat, vad nätverket bör prioritera i fortsättningen och hur beroende
nätverket är av externt stöd. På detta enkla sätt organiserades ett forum där
deltagarna, med några års perspektiv på arbetet och med visst stöd för
reflektionen, fick möjlighet att ge bidrag till avhandlingens analys av
nätverket.

4.2.13 Dokumentstudier
En relativt omsorgsfull dokumentation av möten och träffar inom ramen för
nätverket har hela tiden skett. Minnesanteckningar och andra dokument av
olika slag har funnits tillgängliga på den kommunikationsplattform
(FirstClass-konferens) som REKO använt sig av. Alternativt har dokumenten
skickats ut efter en lista med e-postadresser. Jag har inte haft något särskilt
ansvar för dokumentationen, men har ibland fört minnesanteckningar för
gruppens räkning. Till största delen är det projektledaren, processtödjaren
och i viss utsträckning utredaren som svarat för detta. Jag har också fört
minnesanteckningar för egen del. Dokumentstudier har varit ett viktigt inslag
i materialinsamlingen och det handlar då främst om minnesanteckningar från
möten av olika slag och om policy- mål- och strategidokument som utarbetats
inom ramen för nätverket. Under perioden november 2005 t.o.m. februari
2006 ägnade jag mig åt en mer systematisk genomgång av det befintliga
skriftliga materialet, men dokumentstudier har, naturligt nog, förekommit
under hela avhandlingsarbetet.

4.2.14 Analys och redovisning av empiriskt material
De olika inslagen av empiriskt material som beskrivits ovan har alla bidragit
till avhandlingens beskrivning och analys av nätverket. Det kontinuerliga
deltagandet på nätverkets möten har mer än någonting annat gett mig
kunskap om och förståelse av nätverkets arbete, inriktning och utveckling
över tid. Även dokumentstudierna har varit värdefulla i detta avseende.
Genom närvaron på mötena och genom att studera minnesanteckningar,
strategidokument, ansökningar, rapporter m.m. har jag kunnat skapa mig en
god bild av nätverkets verksamhet och utveckling.
Såväl de mer beskrivande kapitel 5 och 7 som de mer perspektivstyrda
och analyserande kapitel 8 och 9 bygger till stor del på deltagandet över tid i
nätverkets arbete och på dokumentstudier, i kombination med andra inslag i
studien. Det är utifrån den nära kännedomen om nätverket som jag kunnat se
och formulera de kritiska perspektiv som i huvudsak styr beskrivningen och
analysen – självfallet mot bakgrund av de övergripande forskningsfrågorna.
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Enkätundersökningen från 2003 och intervjuerna från 2004, 2005 och
2006 har gett ett bra material med deltagarnas egna tankar, reflektioner och
formuleringar på ett antal områden. Detta material har jag systematiskt gått
igenom och relaterat till ett antal teman som jag upprättat i texten, främst i
kapitel 6. Enkätsvar, inspelningar och utskrifter (av relativt utförliga
minnesanteckningar) har ägnats avsevärd tid för att deltagarnas egna röster,
på ett strukturerat sätt, också ska ’nå fram’ i texten. Att ha intervjumaterial
från två tillfällen, mellan vilka det passerat ca två år, har varit värdefullt och
utan detta material hade även den kritiska analysen av nätverket blivit
avsevärt mycket fattigare. Enkät- och intervjumaterialet har starkt påverkat
även de mer analytiska diskussionerna i avhandlingen.
Sedan finns det, som framgått ovan, ytterligare två empiriska
undersökningar som lämnat viktiga bidrag till beskrivningen och analysen i
avhandlingen. Det gäller dels samtalen om lokalt REKO-arbete som
genomfördes 2004 och dels enkätundersökningen om lärcentrumens roll som
mötesplats, mäklare och motor från 2005. Båda dessa undersökningar
genomfördes av utredaren och projektledaren. När jag i texten direkt kommer
in på resultat från dessa undersökningar refererar jag till de rapporter som
finns. Undersökningarna har gett viktiga bidrag till beskrivningen och
analysen av den problematik som gäller lokala förutsättningar i de ganska
olika lärcentrummiljöerna. Detta material har på olika sätt lämnat bidrag till
kapitel 6-9, med eller utan direkt referens.

4.2.15 Sammanställning datainsamling
Tabellen nedan ger en översiktlig bild av de olika inslagen i datainsamlingen.
De olika inslagen har tillsammans gett det empiriska underlaget för studien
och avhandlingen. Det går, som redan framgått, inte att exakt säga vad som
ligger till grund för vad i avhandlingstexten.
Av tabellen framgår när olika aktiviteter ägt rum, hur många som deltagit
och, något förenklat, vilket fokus inslaget har och vilket bidrag det gett till
avhandlingen. Deltagandet i nätverkets möten under ca tre och ett halvt år är,
som redan framgått, det som främst ligger till grund för beskrivningen och
analysen av nätverket. Deltagandet i kombination med dokumentstudier
(överst och nederst i tabellen) är inslag som löper under hela undersökningen.
Mellan dessa finns ett antal mer specifika delmoment eller delstudier,
som genomförts under mer begränsade perioder. De har på olika sätt lämnat
bidrag till och berikat undersökningen, enligt vad som angivits tidigare. De
har möjliggjort både att tydligare lyfta fram deltagarnas egna perspektiv på
olika frågor och att tränga djupare i vissa kritiska frågor.
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Inslag
datainsamling

Deltagare

Fokus

Bidrag till studien

Kontinuerligt
deltagande på
nätverkets möten
fr.o.m. hösten 2003
t.o.m. hösten 2006.

Lärcentrum- och

Interaktion och lärande mellan

Djupgående förståelse av

vuxenutbildningschefer

deltagarna. Process och innehåll.

nätverkets funktionssätt,

samt (ibland)

Nätverkets gemensamma

med styrkor och

representanter från

policy- och

svagheter. Förändring

regionala organisationer.

implementeringsprocesser.

och utveckling över tid.
Rikt underlag för
beskrivning och analys.

Enkätundersökning
under novemberdecember 2003.

Intervjuer vid besök på
respektive lärcentrum
under januari-februari
2004.

14 ordinarie och

Deltagarnas upplevelser av

God bild av nätverket

adjungerade deltagare i

syfte, förväntningar,

utifrån deltagarnas egna

nätverket.

samarbetsklimat, mervärde och

upplevelser och analyser

externt stöd.

på en rad områden.

Elva ordinarie deltagare i

Eventuella konfliktdimensioner

Fördjupad förståelse av

nätverket (kommunernas

mellan lokalt respektive

drivkrafter, möjligheter

representanter)

regionalt, idéutveckling

och dilemman i

respektive problemlösning samt

nätverksarbetet utifrån

mångfald respektive fokusering i

respektive

nätverkets arbete.

lärcentrummiljö.

Samtal om lokalt REKOarbete under juniaugusti 2004
(projektledaren och
utredaren)

Lokala resurspersoner

Det lokala arbetet inom REKO.

Synliggörande av ett

och/eller ordinarie

Att bidra till reflektion och

antal kritiska faktorer för

deltagare i nätverket i

lärande.

utvecklingen av de lokala

Enkätundersökning,
maj-augusti 2005, om
lärcentrumens roll som
mötesplats, mäklare
och motor
(projektledaren och
utredaren)

Tio ordinarie deltagare i

Att kartlägga hur det i praktiken

Visade på spännvidden

nätverket tillsammans med

ser ut med de tre funktionerna

och problemen som

sina respektive

mötesplats, mäklare och motor,

finns beträffande

personalgrupper.

kvalitativt och kvantitativt.

lärcentrummiljöernas

Intervjuer vid besök på
respektive lärcentrum
och två andra
arbetsplatser under
november 2005 till juni
2006.

Tio ordinarie deltagare i

Nätverksformen,

Med perspektiv på

nätverket, en tidigare

samarbetsklimatet, agendan,

nätverkssamarbetet

ordinarie deltagare och två

styrkor respektive svagheter,

delgav deltagarna sina

företrädare för regionala

resultatet av samverkan m.m.

reflektioner, utifrån ett

Återkommande samtal
med projektledaren och
processtödjaren, främst
under 2005 och 2006.

Projektledaren och

Nätverkets inriktning och

Fördjupad analys av

processtödjaren, även var

utveckling över tid. Styrkor och

problem och möjligheter,

för sig vid flera tillfällen.

svagheter. Strategiska frågor.

samt strategiska

Dokumentstudier
fr.o.m. hösten 2003
t.o.m. hösten 2006 och
särskilt perioden
november 2005 till
februari 2006.

Jag själv.

Nätverkets och frågornas

Viktigt underlag för

inriktning och utveckling över

beskrivning och analys

tid. Process och innehåll.

av nätverkets inriktning,

Gemensamma policy- och

arbete och utveckling.

samtliga tolv kommuner i

lärcentrumen.

länet.

verksamheter, kontakter
och interaktion med
omvärlden.

organ (adjungerade

antal kritiska teman.

deltagare).

Stort värde för den
kritiska analysen.

överväganden och val.

implementeringsprocesser.

Tabell 4.2: Olika inslag av datainsamling i studien av nätverket REKO
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Kombinationen av deltagande över tid och mer specifika undersökningar har
gett ett rikt underlag för att förstå nätverkets arbete och utveckling. Det går
inte att plocka bort någon del utan att helheten blir lidande. Utan tvekan har
deltagandet över tid, som gett kännedom om verksamheterna och lett till viss
personlig bekantskap, gjort att intervjuerna och samtalen blivit mer initierade
och relevanta än vad de annars skulle varit. Som senare kapitel kommer att
visa blir bilden av nätverkets arbete och utveckling av nödvändighet ganska
sammansatt. Som jag upplever det har mångfalden i datainsamlingen varit av
godo för att beskriva och analysera detta nätverkssamarbete i ett antal olika
perspektiv och med utgångspunkt i de angivna forskningsfrågorna. Med ett
mer begränsat, smalare, angreppssätt i studien hade, enligt min mening,
risken varit stor att en alltför trubbig eller ensidig beskrivning och analys
hade blivit resultatet.
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5. En beskrivning av det studerade fallet
Vad är då, närmare bestämt, nätverket REKO för något? För att ge en bild av
detta beskrivs i det följande kapitlet översiktligt hur nätverket initierades,
etablerades och utvecklades som ett forum för samverkan i Örebro län kring
kommunernas nya uppdrag på området utbildning och lärande för vuxna.
Även nätverkets intentioner och de utvecklingsområden som identifierats
inom ramen för detsamma beskrivs översiktligt.
Nätverket bildades för att svara upp mot förväntningarna på samverkan
inom området vuxnas lärande och för att närmare koppla samman utbildning
och arbetsliv i regionen. Sedan början av 2002 har nätverket kontinuerligt
träffats, med en frekvens på åtta till tio möten per år. Kapitlet baserar sig på
intervjuer och informella samtal med deltagare, dokumentstudier och inte
minst på mitt eget deltagande över tid i nätverkets möten.
Lite förenklat kan nätverkets historia eller verksamhet indelas i tre faser.
Den första fasen omfattar perioden hösten 2001 t.o.m. vårvintern 2003, då
REKO fungerade som ett nätverk men ännu inte hade organiserats som ett
utvecklingsprojekt med extern finansiering och en anställd projektledare.
Den andra fasen – våren 2003 t.o.m. hösten 2004 – omfattar den
ordinarie projektperioden för REKO som utvecklingsprojekt med till stor del
extern projektfinansiering.
Den tredje fasen omfattar perioden januari 2005 t.o.m. hösten 2006 som
innebar dels en förlängning av utvecklingsprojektet, med bibehållen
projektledning men med drastiskt minskade medel till stöd för lokalt
utvecklingsarbete, och dels en tid utan särskilda stödjande resurser. Denna
tredje fas präglas också av nätverkets inlemmande i det nybildade
Regionförbundet Örebro län. Figuren nedan illustrerar de tre faserna.
Initiering och

REKO som

Projektförlängning

etablering av
nätverket REKO

utvecklingsprojekt med
externa stödmedel

och REKO på väg in i
en regional struktur

2002

2003

2004

2005

2006

Figur 5.1: Nätverket REKO:s utvecklingsfaser
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5.1 Initiering och etablering
Initieringsfasen kan beskrivas som ett samspel mellan två olika nivåer. Det
handlar dels om de politiska och institutionella förutsättningarna i en regional
och nationell kontext och dels om en handlande agent som ser förutsättningar
och möjligheter i denna kontext. Detta kan beskrivas som ett samspel mellan
å ena sidan den institutionella nivån och å andra sidan handlingsnivån (jfr
Ellström 1987; Gesser 1985; Lindensjö & Lundgren 1986; 2000).
Lundvall (1992b) beskriver innovation som en kumulativ process och
menar, med hänvisning till Schumpeter (1934), att innovation ofta innebär att
redan befintliga möjligheter, komponenter och kunskaper kombineras och
används på ett nytt sätt. Beträffande REKO hade verksamhetsledaren vid
FoU-centrumet APeL en stor betydelse för att en ny kombination – en
refiguration – av det redan befintliga skulle ske. Alla delar fanns, i någon
mening, redan tillgängliga, men det krävdes ett initiativ att sätta samman de
olika delarna på ett nytt sätt.

5.1.1 Politiska och institutionella förutsättningar
En bakgrund till initiativet med REKO ligger i förutsättningar på politisk och
institutionell nivå. Här avses såväl den EU-integrerade utvecklings- och
regionalpolitiken som den nationella politiken för livslångt lärande och
vuxnas lärande som beskrivits i tidigare kapitel. Även den sistnämnda hänger
till viss del samman med en gemensam europeisk agenda.
Under den för Sveriges vidkommande första EU-programperioden
(1995–1999) hamnade en hel del stödmedel, från EU:s strukturfonder och
socialfonden, i Örebro län. Inte minst handlade det om socialfondsmedel som
var tillgängliga just för området livslångt lärande och för att skapa nya
möjligheter till sysselsättning för människor i regionen. I detta sammanhang
kom också FoU-centrumet APeL till som en ’utlöpare’ eller ett resultat av det
stora Mål 2-projektet ’Forskarstation Bergslagen’. APeL startade i sig också
som ett Mål 2-projekt, medfinansierat av ett antal kommuner i regionen,
landstingen och länsstyrelserna i Värmlands respektive Örebro län och
Arbetslivsinstitutet. Den sistnämnda var också projektägare.
Satsningen på APeL hade sin grund i att forskare vid Arbetslivsinstitutet
i samband med ’Forskarstation Bergslagen’ sett att det fanns kommuner i
regionen som hade kommit långt och hade ett utvecklingsintresse inom
området vuxnas lärande. Inte minst hade Lärcentrum Masugnen i Lindesberg
varit pådrivande och skapat bl.a. Mål 2-projekt med inriktning mot ITutveckling, flexibelt lärande och arbetsplatsförlagd utbildning. Det bedömdes
nu som intressant att skapa ett FoU-centrum med inriktning på att studera och
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utveckla förutsättningarna för utbildning och lärande på arbetsplatsen – ett
arbetsplatslärande.
Perioden med Kunskapslyftet började vid denna tidpunkt lida mot sitt
slut och därmed också de extra pengarna från staten till vuxenutbildningen.
Kommunernas vuxenutbildningsenheter och lärcentra stod inför nya
utmaningar beträffande uppdrag, organisering och finansiering. Det handlade
i någon mening om en ny orientering för vuxenutbildningen, där det gällde
att finna sin roll som infrastrukturbyggare och med samverkan som ett
återkommande ledord, i enlighet med den nationella politiken för vuxnas
lärande.
Redan när APeL startade sin verksamhet hösten 1999 var uppmaningen
från Länsstyrelsen tydlig att APeL skulle försöka stimulera till samarbete i
länet kring detta område. Särskilt angeläget var det att få med kommunerna i
Sydnärke, d.v.s. Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla, eftersom dessa låg
utanför Mål 2-regionen Bergslagen och därmed inte själva direkt kunde bli
föremål för stöd från Mål 2. Det finns således ett intimt samband mellan å
ena sidan APeL:s tillblivelse som ett regionalt FoU-centrum med inriktning
på arbetsplatslärande och å andra sidan bildandet av nätverket REKO.
Ett annat institutionellt inslag av betydelse i den regionala miljön var
Kommunförbundet Örebro län – KÖL – som nyligen har uppgått som en del i
det nya Regionförbundet Örebro län. KÖL hade ett ansvar och en roll i länet
beträffande frågan om infrastruktur för vuxnas lärande. I såväl skolfrågor
som i arbetsmarknads- och kompetensfrågor fungerade KÖL som något av en
’spindel i nätet’ med ansvar för samordning och informationsspridning.
En tjänsteman vid KÖL fanns med i ett antal grupper med representanter
från kommunerna i länet, som arbetade med olika utvecklingsfrågor.
Tjänstemannen vid KÖL kallade till möten med arbetsmarknadschefer,
lärcentrumchefer, skolchefer och personalchefer. Två regionala nätverk – ett
för lärcentrumansvariga och ett för arbetsmarknadsansvariga – hade vuxit
fram i Örebro län och här hade tjänstemannen vid KÖL efterhand fått en
samordnande funktion. Nätverken lades efter en tid samman till ett nätverk,
därför att frågorna hänger intimt samman.
När REKO hade etablerats som ett nätverk bedömde både flera av de
lärcentrumansvariga och tjänstemannen vid KÖL att det var onödigt att
träffas både i detta nätverk och i tidigare nämnda forum. REKO kom därför
att överta funktionen som ett nätverk mellan lärcentrumansvariga. De
arbetsmarknadsansvariga återgick till att ha ett eget nätverk, med samordning
från KÖL. Initiativet att bilda REKO uppfattades från KÖL:s sida som något
märkligt, eftersom KÖL redan hade ett utvecklingsansvar på området.
Initiativet hade dock starkt stöd både hos de enskilda kommunerna och hos
Utvecklingsrådet Örebro län (Länsstyrelsen).
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5.1.2 En förändringsagent
Initiativet att bilda nätverket startade med att verksamhetsledaren vid FoUcentrumet APeL träffade de lärcentrumansvariga i de sex kommuner i Örebro
län som medfinansierat APeL, för att se hur APeL skulle kunna samarbeta
med dem och få tillgång till deras utvecklingsfält. Det fanns då redan ett litet
nätverk med lärcentrumansvariga från dessa sex kommuner i Örebro län och
tre kommuner i Värmlands län. De lärcentrumansvariga arbetade med olika
utvecklingsprojekt för att utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande och öka
samarbetet med det lokala näringslivet. Infrastruktur som begrepp användes
dock inte vid denna tidpunkt utan det var oftast möjligheterna till flexibel och
arbetsplatsanpassad utbildning man talade om.
Verksamhetsledaren vid APeL blev sommaren 2001 inbjuden av chefen
vid utbildningsenheten vid Arbetslivsinstitutet – den enhet vid myndigheten
som APeL (som projekt) sorterade under – att delta i en Nutek-konferens om
kompetensförsörjningen i näringslivet. Konferensen ägde rum i augusti 2001
i Piteå och en central fråga på konferensen var regional samverkan. Exempel
från olika Norrlandskommuner som samarbetat framgångsrikt redovisades.
På konferensen träffade APeL:s verksamhetsledare en tjänsteman vid
Utvecklingsrådet Örebro län och de började diskutera behoven av regional
samverkan kring kommunernas nya uppdrag för vuxnas lärande. Med på
konferensen var även en ledande oppositionspolitiker från Örebro. På tåget
tillbaka mot Örebro fortsatte de tre att utveckla sina tankar och idéer. De
menade att de borde kunna få till någon form av samverkan på området i
Örebro län.
Veckan efter ägde en nätverksträff rum med det lilla nätverket med
ansvariga från lärcentra. Verksamhetsledaren vid APeL deltog och var
inspirerad av nämnda konferens, och kände att även deltagarna i nätverket
var angelägna att samarbeta i ett gemensamt projekt.
När verksamhetsledaren delade med sig från konferensens innehåll till
gruppen nämnde en av deltagarna om möjligheterna för varje kommun att
söka utvecklingsmedel hos Skolverket för att utveckla infrastrukturen för
vuxnas lärande. Det gällde här en särskild satsning från statens sida att
tillvarata det som hade utvecklats under Kunskapslyftet och att få
kommunerna att arbeta vidare trots att de stora ekonomiska resurserna inte
längre fanns. Skolverkets infrastrukturpengar uppgick till totalt 350 mkr för
hela landet.
Kommunrepresentanterna från de sex kommuner i Örebro län som då var
med i nätverket, d.v.s. Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga
och Degerfors, samt de tre Värmlandskommunerna Storfors, Filipstad och
Kristinehamn, upplevde att de borde ta tillfället i akt och göra något
gemensamt. Denna konstellation av kommuner hade även tidigare haft
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samarbete inom ramen för ’Forskarstation Bergslagen’ och ’Region Östra
Värmland’, så det kändes naturligt att arbeta tillsammans. Möjligheten att
söka utvecklingspengar för infrastrukturen för vuxnas lärande innebar dock
samtidigt ett incitament att göra något gemensamt i Örebro län med
uppbackning av Utvecklingsrådet Örebro län.
Tanken hos verksamhetsledaren vid APeL och tjänstemannen vid
Utvecklingsrådet blev då att involvera resterande kommuner i Örebro län i
nätverket. De tre Värmlandskommunerna kunde då istället prioritera sina
egna nätverk och samverkanskonstellationer ’i väster’, vilket också skedde.
På så sätt kunde arbetet i nätverket kopplas till regional utveckling i Örebro
län och det regionala tillväxtavtalet. De kommuner i Örebro län som nu knöts
till nätverket var Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg, Askersund och Laxå.
Nätverket bestod nu av samtliga tolv kommuner i Örebro län.
Dialogen mellan verksamhetsledaren vid APeL och tjänstemannen vid
Utvecklingsrådet fortsatte med intensitet. Den sistnämnda tyckte det var
angeläget att snarast förankra idén om ett gemensamt utvecklingsarbete för
vuxnas lärande mellan kommunerna i Utvecklingsrådet och hos ordföranden
för tjänstemannagruppen i nämnda råd, som tillika var kommundirektör i
Örebro kommun. I tjänstemannagruppen sitter kommundirektörerna från
länets tolv kommuner samt representanter för Almi, Företagarna,
Försäkringskassan, Handelskammaren, Hushållningssällskapet, LO-Distriktet
Örebro län, LRF, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Regionförbundet,
Svenskt Näringsliv, TCO-rådet, Örebro läns landsting och Örebro universitet.
Bitarna föll sedan snabbt på plats och under loppet av en vecka skedde
ett möte med nämnda ordförande, vidare ett möte med ett antal
kommunchefer på ett kommunchefsmöte som Kommunförbundet Örebro län
hade samt en föredragning om detta initiativ på ett möte med
tjänstemannagruppen vid Utvecklingsrådet. På detta sistnämnda möte var
verksamhetsledaren vid APeL inte närvarande och det var kommunchefen i
Lindesbergs kommun som lyfte in frågan, och fick gehör och stöd för
initiativet hos gruppen. Verksamhetsledaren vid APeL fick vid senare tillfälle
möjlighet att utveckla idéerna. För Utvecklingsrådets tjänstemannagrupp stod
det helt klart att man ville stödja initiativet och att APeL skulle ha rollen som
organisatör och processtödjare.
Verksamhetsledaren vid APeL kontaktade de som i respektive kommun
hade ansvaret för vuxenutbildningen och infrastrukturfrågan (inklusive att
söka pengar hos Skolverket). Det såg olika ut i olika kommuner beträffande
den organisatoriska placeringen av frågan, liksom medvetenheten och
insikten om vad det nationellt formulerade uppdraget för vuxnas lärande
innebar. Verksamhetsledaren vid APeL, som har kännedom om hur pengarna
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från Skolverket användes även i andra kommuner än de i Örebro län,
uttrycker sig på följande sätt:
I de allra flesta kommuner blev man glad över att få ett litet tillskott, för då
kunde man hålla någon person gående en stund till, eller också kunde man
hålla sitt lärcentrum under armarna. I vissa kommuner köpte man datorer
till biblioteket för att skapa bättre förutsättningar för distansstuderande.
Men jag tror inte att det var så att man stod och applåderade och sa hurra,
nu får vi äntligen pengar till att utveckla en infrastruktur för vuxnas
lärande. Jag tror att många inte hade en susning om vad man från nationell
nivå hade tänkt sig att det här skulle kunna leda till. Medvetenheten är inte
särskilt stor om de här frågorna och det beror inte på att människor är
dumma, alltså obildade, utan det ju beror på att av tradition har
utbildningsfrågor varit instängda innanför skolans väggar. Det har varit en
angelägenhet för skolväsendet. Och att då börja tänka lite bredare, med
samverkan, samordning och andra funktioner, det blir svårt.
(Verksamhetsledaren APeL 2006)

Inbjudan att söka pengar hos Skolverket för att utveckla infrastrukturen för
vuxnas lärande var ställd till varje kommun enskilt och den innebar inte något
krav på regional samverkan mellan kommunerna. Diskussionerna inom det
nu existerande nätverket ledde dock fram till att man enades om att varje
kommun i sin ansökan till Skolverket också skulle ha en del som avsåg ett
gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna. Man angav att sju
procent av bidraget skulle läggas i en gemensam pott för REKO.
Ett gemensamt formulerat avsnitt fanns således med i respektive
kommuns ansökan till Skolverket. Detta innebar att en gemensam plattform
för samverkan började byggas, som hade en koppling till det regionala
tillväxtarbetet. Att kommunerna i Örebro län hade en gemensam del i sina
ansökningar visade sig vara något som uppskattades och uppmärksammades
av myndigheten. Verksamhetsledaren vid APeL blev därför inbjuden till
Vuxenutbildningsenheten vid Skolverket för att berätta om det gemensamma
initiativet i Örebro län. Detta var något unikt, som saknade motsvarighet i
övriga län.

5.1.3 Handlingsprogram
Ett gemensamt handlingsprogram för nätverket, med prioriterade aktiviteter
för regional samverkan, utarbetades som en utgångspunkt för det operativa
arbetet. Programmet arbetades fram i en gemensam process i nätverket under
vintern och våren 2002. Vuxenutbildningscheferna fick var för sig och
tillsammans ’vaska fram’ det som bedömdes som mest angeläget att arbeta
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med. De olika områdena i handlingsprogrammet formulerades utan inbördes
ordning.
REKO skulle, enligt handlingsprogrammet, ha en operativ funktion. I
handlingsprogrammet angavs följande prioriterade aktiviteter:
•

Utveckla
metoder
för
att
synliggöra
behov
av
kompetensutveckling och verka för att efterfrågade utbildningar
görs tillgängliga.

•

Verka för att det i varje kommun finns en tydlig ingång för
väglednings- och utbildningsfrågor.

•

Skapa och förbättra gemensamma instrument och rutiner för
validering.

•

Verka för att efterfrågade utbildningar för olika målgrupper
utvecklas.

•

Samarbeta med Örebro universitet om collegeutbildning och
kortare yrkesinriktade utbildningar.

•

Utveckla stödjande system som underlättar regional samverkan
mellan kommunerna.

•

Delta aktivt i tillväxtarbete och opinionsbildning i regionen.

Nätverket skulle ha tolv ordinarie deltagare – en från varje kommun – samt
ett antal ständigt adjungerade deltagare, från Kommunförbundet Örebro län,
Regionala kompetensrådet (Länsarbetsnämnden), Utvecklingsrådet Örebro
län (Länsstyrelsen) och Örebro universitet. Senare har även en representant
från respektive Landstingets enhet för regionutveckling, Örebro läns
Bildningsförbund och Länsbiblioteket (Regionförbundet) tillkommit som
adjungerade deltagare.
Företag och arbetslivets organisationer i regionen blev emellertid inte
inbjudna att delta i nätverket. Verksamhetsledaren vid APeL menar, i en
reflekterande tillbakablick, att man hade ’fullt sjå’ i nätverket med att ’ringa
in’ det nya uppdraget för vuxnas lärande i den krets av aktörer som det nu
handlade om.

5.1.4 En illustration av uppdraget
Verksamhetsledaren vid APeL hade utvecklat en figur som illustrerade
arbetsliv och utbildning som två separata ’system’ som behövde en bättre
förbindelselänk. Hon använde ofta denna bild för att illustrera uppdraget som
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nätverket hade att arbeta med. Projektledaren för REKO kom sedan att
utveckla dessa tankar till en figur där ’utbildningssystemet’ och
’arbetslivssystemet’ liknas vid två torn, där respektive aktörer är innestängda,
men där en förbindelse mellan tornen har byggts och där förbindelsen består i
att tillsammans utveckla innehåll, metoder och former för lärande. Figuren
nedan utgår från projektledarens figur men är modifierad och förenklad.

Figur 5.2: Förbindelsen mellan ’utbildningssystemet’ och ’arbetslivssystemet’

5.1.5 Regelbundna nätverksmöten
Under denna första period var det verksamhetsledaren vid APeL som
samordnade nätverket och ledde sammankomsterna. Tjänstemannen vid
Utvecklingsrådet Örebro län fungerade som sekreterare och tog ansvar för
minnesanteckningar. Nätverket träffades nära nog varje månad. Deltagarna
såg alla behovet av samarbete, fast med lite olika perspektiv och incitament
beroende på lokala förutsättningar. De olika lärcentrumen i länet hade
kommit olika långt i frågan om verksamhetsutveckling.
Även om uppfattningen av vad som skulle utvecklas inom ramen för
nätverket skiftade något mellan deltagarna så var intresset av att få till stånd
samverkan i länet stort. Det fanns ett stort engagemang i gruppen och
deltagarna kom så gott som mangrant till alla träffar. Arbetet prioriterades
högt och man ville vara med och utveckla REKO. Man var beredd att
investera i samarbetet. Några var mer drivande än andra i processen och
några personer i nätverket var på ett särskilt sätt ett stöd och en resurs för
verksamhetsledaren vid APeL.
Organiseringen av nätverket hämtade inspiration från en studie av
nätverksprojekt (Svensson, Jakobsson & Åberg, 2001) där det hade visat sig
att samarbete och lärande i nätverk kunde vara en god hjälp för småföretag
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eller offentliga verksamheter att komma igång eller komma vidare med en
verksamhetsutveckling. Detta har beskrivits kort i kapitel 3. Tillit, jämlika
relationer, tid och resurser och externt stöd var centrala begrepp även i arbetet
med att utveckla detta nätverk.

5.1.6 Att bryta mot ordningen
Ett inslag i processen som, enligt verksamhetsledaren vid APeL, försvårade
arbetet med att etablera nätverket som ett regionalt utvecklingsforum gäller
förhållandet mellan å ena sidan APeL och nätverket och å andra sidan KÖL.
Detta förhållande blev ansträngt när initiativet till nätverkssamarbete mellan
kommunerna började ta form på allvar. Utvecklingsrådet Örebro län, som
understödde initiativet till att bilda REKO, hade lagt frågan eller ’uppdraget’
på APeL, som vid denna tidpunkt var ett FoU-centrum under uppbyggnad
och som drevs i projektform.
Förbundsdirektören vid KÖL hade en annan uppfattning om vem som
borde ta initiativet till och ledningen över detta. Ett par gånger hade han i
officiella sammanhang uttryckt att det hela var en fråga för KÖL. REKO
betraktades utifrån KÖL:s perspektiv som ett nätverk av ungefär samma slag
som man redan hade inom flera områden. Verksamhetsledaren vid APeL
menar att initiativet att skapa REKO från KÖL:s horisont upplevdes som
konkurrerande och ’fel’.

5.2 REKO som utvecklingsprojekt
Under 2002 fanns utvecklingspengar att söka hos den statliga Delegationen
för samverkan om högre utbildning, även kallad Samverkansdelegationen.
Detta innebar en möjlighet att skapa ett utvecklingsprojekt som kunde ge
stadga och ekonomiska resurser i arbetet med REKO, med en anställd
projektledare. Verksamhetsledaren vid APeL hade uppmärksammat denna
möjlighet och utvecklat idéer om ett utvecklingsprojekt – med projektmedel
både från Samverkansdelegationen och Länsstyrelsen. Länsstyrelsens pengar,
tillsammans med de gemensamma pengarna från Skolverket, kunde då
fungera som medfinansiering till medlen från Samverkansdelegationen.

5.2.1 Projektets inriktning och syfte
Utvecklingsprojektet benämndes ’Regionalt lärandesystem för utveckling och
tillväxt’. I ansökan lyfts behovet av regional kompetensförsörjning fram som
en bevekelsegrund för arbetet. Nätverket skulle ha en operativ funktion för
samverkan kring vuxnas lärande i ett regionalt lärandesystem. I ansökan
beskrivs två huvudområden för denna samverkan. Det ena området är
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samverkan och samordning för tillväxt. Det gäller här att bidra till en ny
förståelse och till utveckling både i arbetslivet och i ’utbildningssystemet’.
Vuxnas lärande skulle inte enbart vara en fråga om individens bildning utan
skulle också gälla individens möjligheter till anställning och anpassning på
arbetsmarknaden. Här, menade man, stod både ’utbildningssystemet’ och
näringslivet inför stora utmaningar.
Företag och offentliga arbetsgivare behövde, menade man, få ökade
kunskaper om kompetensförsörjningens betydelse i ett framtidsperspektiv.
Man behövde utveckla metoder för behovsanalyser på verksamhets- och
individnivå och redskap för strategisk kompetensplanering. Inom
’utbildningssystemet’ behövde man utveckla nya metoder, nya roller och en
ökad flexibilitet för att kunna möta individens skiftande behov – i arbetslivet,
under perioder av omställning och på fritiden. Det traditionella sättet att
organisera för vuxenutbildning – som studier vid utbildningsinstitution på
hel- eller deltid – behövde kompletteras med en mångfald av lösningar. Här
krävdes, menade man, en systematisk samverkan mellan olika aktörer kring
frågor om vuxnas lärande.
Det andra området som angavs i ansökan gällde samverkan med
universitet och högskolor för att stimulera till utbildning och
kompetensutveckling. Örebro universitet betraktades som en partner i ett
regionalt lärandesystem. Distansoberoende utbildningar skulle göras
tillgängliga i större utsträckning, med de lokala lärcentrumen som en
infrastruktur. Även distansutbildningar från andra universitet och högskolor
skulle tillgängliggöras i regionen och Nätuniversitetet sågs som en länk i det
regionala lärandesystemet.
Ambitionen var inte bara att länka ut befintliga ubildningar utan också att
utveckla nytt, såsom metoder och redskap som synliggör behoven av
högskoleutbildning för olika målgrupper, flexibla och distansoberoende
utbildningar inom områden som svarar mot synliggjorda behov och
utbildning för nyckelpersoner i infrastrukturen för vuxnas lärande.

5.2.2 Organisering, ledning och stöd
Gruppens sammansättning skulle både möjliggöra en praktisk konkret
samverkan och strategiskt inflytande på regional nivå. I nätverket fanns
således både de tjänstemän (chefer) som ansvarade för infrastrukturfrågorna
för vuxnas lärande i kommunerna, och därmed kunde förankra arbetet lokalt,
och de adjungerade deltagarna, som skulle underlätta den nödvändiga
kopplingen mellan å ena sidan utbildningssystemet och å andra sidan de
regionala strategierna för kompetensutveckling och tillväxt.
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Företagen och arbetslivets organisationer förblev utanför nätverkets krets
– som kan beskrivas som ett strategiskt forum – men kom i viss utsträckning i
beröring med REKO genom arbetsgrupper och aktiviteter som skapades.
Frågan om arbetslivets representation i själva nätverket kom att diskuteras
vid flera tillfällen under projektperioden, men nätverket kom fram till att det
var effektivare att ha kopplingen till arbetslivet genom de aktiviteter som
skapades än genom representation i nätverket. Bedömningen var att
företagare eller företrädare för arbetslivets organisationer inte uthålligt skulle
vilja delta i nätverkets diskussioner, med den inriktning som var för handen.
KÖL:s något kritiska förhållningssätt till nätverket kom till uttryck också
i samband med organiseringen av utvecklingsprojektet. Projektet behövde
självfallet en ägare, som också kunde agera arbetsgivare för den blivande
projektledaren. REKO utgjorde själv inte någon juridisk person och kunde
således inte äga projektet. En möjlig lösning var att KÖL skulle äga projektet
och anställa projektledaren. I kontakterna med KÖL i denna fråga stod det
klart att KÖL skulle vara arbetsgivaren för projektledaren om det skulle bli
något fortsatt engagemang från KÖL:s sida i detta nätverksarbete – som
verksamhetsledaren vid APeL uppfattade saken.
Hon uppfattade det som att frågan var ’infekterad’ hos KÖL, och att
APeL utifrån KÖL:s perspektiv bara var ett projekt (vilket var alldeles sant i
en formell mening) som inte skulle ta över KÖL:s uppgifter. Vidare att
Utvecklingsrådet Örebro län bara var ett nätverk (vilket även det är sant i en
formell mening) som inte kunde ge uppdrag åt någon överhuvudtaget.
Initiativet med REKO var, menar verksamhetsledaren vid APeL, därför
’ogiltigt’ utifrån KÖL:s perspektiv. Nätverket markerade dock väldigt tydligt
att man ville ha APeL med i arbetet och att det handlade om att finna
samarbetsformer med de regionala organisationerna, inklusive KÖL.
Naturligt nog kunde det uppfattas som märkligt för KÖL att bli en
adjungerad deltagare i ett sammanhang där man själv ansåg sig ’äga’ frågorna
och hade ett uppdrag från kommunerna. Det var emellertid långt ifrån
självklart för kommunernas deltagare i nätverket att KÖL skulle äga projektet
och anställa projektledaren. Det fanns hos vissa av deltagarna en oro att
nätverket skulle förlora något av sin självständighet och sin drivkraft med en
sådan lösning. För kommunrepresentanterna var det starkt levande att REKO
var något mer än ett projekt. REKO var ett nätverk som skulle fortsätta och
utvecklas vare sig det fanns något projekt kopplat till det eller ej. KÖL kom
dock att bli projektägare och det bestämdes att projektledaren skulle ha sin
arbetsplats vid KÖL:s kansli i Örebro.
Organiseringen av REKO kom nu att innebära dels ett nätverk mellan
vuxenutbildnings- och lärcentrumcheferna och de adjungerade deltagarna –
vilket var själva utgångspunkten för arbetet – och dels ett specifikt
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utvecklingsprojekt, med pengar från Skolverket, Samverkansdelegationen
och Länsstyrelsen. Genom denna projektorganisering och finansiering gavs
nu rika möjligheter till projektledning, processtöd m.m. Mot slutet av 2002
blev det klart med beviljat projekt och finansiering. Tidigare hade det i hög
grad och för alla parter varit frågan om att investera i samarbetet, med en
förhoppning om att så småningom få utdelning.
Verksamhetsledaren vid APeL hade genom kontakter fått kännedom om
en konsult som bl.a. arbetat med Växtkraft Mål 4-projekt i företag och
offentliga verksamheter och fått goda vitsord. Under 2002 utförde konsulten
uppdrag för APeL. Verksamhetsledaren vid APeL uppmanade i samband
med detta konsulten att söka tjänsten som projektledare för REKO, vilket han
också gjorde. KÖL önskade själva handha rekryteringen till projektledare,
men deltagarna i nätverket ansåg att ett rekryteringsföretag skulle anlitas.
Rekryteringsprocessen skedde i ett samspel mellan rekryteringsföretaget,
nätverket och KÖL. Konsulten bedömdes som den klart mest lämpade bland
de sökande. Representanten från rekryteringsföretaget hade under processen
en dialog med verksamhetsledaren vid APeL och fick från henne tydliga
signaler om att det vore olyckligt att rekrytera en person som utgår från
skolans värld i sitt tänkande.
I april 2003 blev konsulten anställd som projektledare. Nu skulle tempot
ökas i detta samarbete och en viktig komponent i projektets organisering var
de lokala resurspersoner eller projektledare som, enligt projektbeskrivningen,
skulle utses i kommunerna. Dessa skulle delfinansieras av projektpengarna
och arbeta lokalt med REKO-frågorna. Projektledarens första stora uppgift
blev att tillse att organiseringen med lokala resurspersoner förverkligades.
Totalt handlade det om fem heltidstjänster som fördelades mellan
kommunerna enligt en fördelningsmodell baserad på kommunstorlek, som
diskuterades fram inom nätverket. För de flesta av kommunerna innebar det
25 procent av en tjänst, för några 50 procent, för en kommun 75 procent och
för en annan 100 procent. Det dröjde till sommaren 2003 innan samtliga
lokala projektledare var tillsatta.
Det lokala utvecklingsarbetet skulle varje kommun själv formulera sig
kring i en handlingsplan. De lokala förutsättningarna skulle tillåtas styra
inriktningen. Ett uppdrag för samtliga lokala projektledare blev att genomföra
en kartläggning i den egna kommunen bl.a. beträffande befintliga aktörer,
grupperingar, nätverk och nyckelpersoner förhållande till vuxenutbildningen
och dess uppdrag för samverkan. Kartläggningen skulle sedan ligga till grund
för de lokala handlingsplanerna.
Kartläggningarna och handlingsplanerna var av skiftande karaktär och
kvalitet. Några lade ner mycket arbete på detta medan andra tog betydligt
lättare på uppgiften. Från några kommuner saknades texter. En tydlig
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gemensam nämnare i de lokala handlingsplanerna var dock ambitionen att nå
ut med vuxenutbildningens möjligheter i arbets- och näringslivet.
Den organisering som angavs i projektbeskrivningen och som nu kom till
stånd i praktiken illustreras av figuren nedan.

Adjungerad
ledamot

Adjungerad
ledamot

Adjungerad
ledamot

REKO
Ordinarie ledamöter
Styrgrupp

Adjungerad
ledamot

Koordinator
Projektledare

Lokal
resursperson

Figur 5.3: Projektorganisation för REKO

Organiseringen innebar att de ordinarie deltagarna i nätverket utgjorde en
styrgrupp för projektet och de adjungerade deltagarna utgjorde länkar till
regionala aktörer i tillväxtarbetet. Lokala resurspersoner eller projektledare
utsågs för att arbeta med lokal samordning och samverkan. En koordinator,
d.v.s. projektledaren, utgjorde länken mellan styrgruppen (själva nätverket)
och de lokala resurspersonerna. De lokala resurspersonerna skulle arbeta i
nära dialog med respektive kommuns ledamot i styrgruppen och med
projektledaren.
Tanken var att de lokala resurspersonerna skulle skapa nya kontaktytor
mot det omgivande samhället. Figuren nedan illustrerar tanken med lärcentra
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som potentiella resurser för samordning och samverkan på en lokal arena
med en mångfald av aktörer.

Kommunens
vuxenutbildning

Branschorganisationer
Fackföreningar

Studieförbund

Företagarföreningar

Arbetsmarknadsråd/enhet

Folkhögskolor
Kompetensråd
Utbildningsföretag

Universitet/
Högskolor

Näringslivsråd/enhet
SamordningsSamordningsfunktion
Offentliga
arbetsgivare

Arbetsförmedling

Konsulter
Bibliotek

Företag
Försäkringskassa

Branschutbildare

Organisationer

Ideella
föreningar

Medborgarkontor

Figur 5.4: Samordning av aktörer i en infrastruktur för vuxnas lärande

De lokala handlingsplanerna uttryckte en vilja att närma sig arbetslivets
behov och förutsättningar och att i samverkan med arbetslivet utveckla bättre
verktyg för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. De lokala
resurspersonerna skulle därför möta företagsledare, personalchefer, fackliga
företrädare m.fl. och diskutera kompetensfrågor. Kommunal vuxenutbildning
har av tradition knappast betraktats som en relevant aktör när det gäller
kompetensutveckling i arbetslivet, varför detta var en stor och strategiskt
viktig uppgift.
Verksamhetsledaren vid APeL fortsatte i en processtödjande roll även
efter att projektledaren anställts. Tanken var hela tiden att FoU-centrumet
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APeL skulle ha en processtödjande och samordnande roll i detta
utvecklingsarbete. Under en tid fungerade verksamhetsledaren vid APeL och
projektledaren för REKO tillsammans i en processtödjande funktion. Den
förstnämnda kom efterhand av olika skäl att minska sitt engagemang i
nätverket och istället blev projektledaren alltmer även en strategisk
processtödjare.
Sommaren 2003 knyts jag själv som doktorand till nätverket och till det
aktuella utvecklingsprojektet. Något senare förstärktes projektet ytterligare,
med en forskningsassistent eller utredare. Projektets totala kostnader uppgick
till närmare tio mkr. Bidraget från Samverkandelegationen uppgick till fem
mkr. Genom ett utbyte med den nationella tematiska gruppen för lärande –
NTG Lär – inom EU-programmet Equal i Sverige kom projektet att få
ytterligare förstärkning av ekonomiska medel, vilket underlättade fortsatt
finansiering av min egen och utredarens medverkan. Organiseringen med
lokala resurspersoner upphörde till allra största delen vid årsskiftet
2004/2005, när den ordinarie projektperioden var slut.

5.2.3 En utvecklad agenda
Vad är det, närmare bestämt, som nätverket har arbetat med? Nätverket har
fr.o.m. 2002 haft regelbundna möten, ibland i form av konferenser lunch till
lunch. En mångfald av utvecklingsfrågor har diskuterats på mötena och
visioner, mål och strategier har formulerats. Med de resurser som följde av
utvecklingsprojektet kom nätverket att beröra fler verksamheter och personer
än tidigare. En rad stora utvecklingsområden fanns, som framgått, på
agendan och efter någon tid av gemensam process i nätverket kunde några
utvecklings- eller samverkansområden identifieras tydligare, vilket tog sig
uttryck i sju regionala arbetsgrupper som arbetade med följande teman:
•

Utbildningssamverkan och interkommunal ersättning.

•

Visionsarbete.

•

Validering – metodutveckling.

•

Validering – strategi.

•

Vuxenpedagogisk utbildning i samarbete med Örebro universitet.

•

Budskap och kommunikation.

•

Politikerturné och politikerkontakter.
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Deltagarna uppfattade i hög grad att nätverket syftade till samverkan över
kommungränserna för att öka medborgarnas möjligheter till lärande, genom
att bättre utnyttja befintliga resurser. Exempelvis ville mindre kommuner
kunna erbjuda fler kurser på distans. Det fanns också ett intresse att
gemensamt arbeta med ett antal regionövergripande frågor som validering,
interkommunal ersättning och samarbete med Örebro universitet. Man hade
en vilja att lära av varandra genom erfarenhets- och idéutbyte. Intresse fanns
också att utveckla nya möjligheter och former för vuxnas lärande, inte minst
med arbets- och näringslivet som målgrupp och marknad.
Redan när utvecklingsprojektet startade hade nätverket pekat ut en rad
områden, där ambitionen var att åstadkomma samarbete kring olika
förändringsinitiativ. Omställningen av vuxenutbildningen, kommunernas nya
uppdrag och kopplingen mellan utbildning och regional tillväxtpolitik
skapade av naturliga skäl en väldigt omfattande agenda. Behovet av
avgränsningar och fokusering växte i takt med att det operativa arbetet kom
igång och olika aktiviteter skulle sjösättas. Under arbetets gång, med
regelbundna nätverksmöten och möten i olika arbetsgrupper, behandlades
olika aktiviteter och policyfrågor. Förslag till dokument och insatser
diskuterades flitigt. Arbetet med att avgränsa och konkretisera insatsområden
skedde i en gemensam process i nätverket.
Så småningom kom nätverket kom fram till fyra insatsområden som
skulle prioriteras under de följande tre åren. I ett dokument, som blev färdigt
och antaget av nätverket i början av 2005 anges följande fyra prioriterade
insatsområden:
•

Utveckling av nya utbildningsmodeller som svarar mot
arbetslivets behov och sätt att lära.

•

Samordning av vuxenutbildning.

•

Samverkan kring högskoleutbildning.

•

Samverkan kring validering.

Den första punkten handlar om att utveckla lärcentrumen i Örebro län som
mötesplats, mäklare och motor (Grepperud & Thomsen 2001), att integrera
vuxenutbildningen i arbetslivet och att utveckla nya sätt för lärande.
Den andra punkten gäller uppgiften att samordna vuxenutbildningen, att
skapa förutsättningar för ökad rörlighet för vuxenstuderande i länet, att
profilera och specialisera utbildningsutbudet i länet och att utveckla ett
gemensamt anbudsförfarande för utbildningar med anknytning till
arbetsmarknaden.

124

Kapitel 5 – En beskrivning av det studerade fallet

Under den tredje punkten anges som övergripande aktiviteter att erbjuda
sammanhållna utbildningsprogram på distans i hela länet, att samarbeta med
högskolor och universitet för att utveckla nya former, bredare utbud och
bättre marknadsföring, att skapa förutsättningar för seminarier och
föreläsningar vid varje lärcentrum och att skapa förutsättningar för
genomförande av examensarbeten i hela länet.
Under den fjärde punkten i dokumentet anges syftet vara att utveckla ett
länsgemensamt valideringscentrum i samverkan med arbetslivet och att detta
ska ske genom ett antal angivna insatser och steg.
För att dessa insatsområden och de aktiviteter som angavs i samband
med respektive område skulle bli omsatta i praktisk handling organiserades
arbetet i s.k. ’stigfinnargrupper’ – en för varje utvecklingsområde. Dessa
grupper skulle fungera som forum mellan formuleringsarenan och
realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren 1986; 2000) på de olika angivna
utvecklingsområdena. Med dessa grupper som bas skulle sedan mer operativa
arbetsgrupper bildas, i vilka även externa personer med relevant kompetens
och erfarenhet skulle medverka.
Tanken var att mobiliseringen av människor även utanför nätverket
skulle innebära en förankring och kraftsamling som ansågs nödvändig för att
förändra och utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande. Denna organisering
var – i princip – i bruk under hela 2005, med varierande praktisk funktion.
Det visade sig emellertid svårt, särskilt beträffande utveckling av nya
utbildningsmodeller, att samla de relevanta aktörerna och komma framåt i
praktisk handling. I och med 2005 års utgång upphörde försöket med denna
organisering.
Det har också funnits en arbetsgrupp för ekonomi och strategi samt en
arbetsgrupp för nätverkets fortsatta regionala organisering och tillhörighet.
Dessa upphörde våren 2006 och istället bildades en ’multigrupp’ som under
en tid arbetade med nätverkets ekonomi, strategi, mötesförberedelser, som
bollplank för projektledaren, och inte minst med processen som gäller
inlemmandet i Regionförbundet Örebro län. Det har efterhand blivit alltmer
uppenbart att det politiskt gångbara är att nätverket organisatoriskt tillhör det
nya Regionförbundet. Någon egen, mer permanent, organisering vid sidan av
förbundet tycks inte vara någon framkomlig väg.
Vad har då i praktiken hänt inom de angivna utvecklingsområdena? Detta
beskrivs närmare i kapitel 7, men en summarisk bild ges redan här. Under
den första punkten, som handlar om nya utbildningsmodeller, finns
aktiviteter av två olika slag. Dels handlar det om vissa konkreta samarbeten
kring nya utbildningssatsningar och dels handlar det om att stärka länets
lärcentra som plattformar för nya möjligheter för lärande.
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Bl.a. har – utifrån ett uttalat behov i branschen – en gemensam utbildning
för industriell ytbehandling och lackering skapats inom ramen för REKO.
Bärande delar i detta koncept har varit arbetsplatsförlagt lärande, användning
av informationsteknik, samarbete med expertkompetens och lärcentra som
pedagogiskt stöd. Ett annat exempel, som tagit ordentlig fart under 2006, är
några kommuners samarbete för att utveckla konceptet med samlingsprojekt
(gemensam ansökan för flera företag/arbetsplatser) inom EU-programmet
Växtkraft Mål 3, med kommunernas lärcentra som projektorganisatörer.
Under punkten samordning av vuxenutbildningen är det hittills främsta
konkreta exemplet ett, åtminstone delvis lyckat, försök till samordning av de
naturvetenskapliga ämnena. Utbildningsmodellen innehöll ursprungligen
inslag av distansutbildning och utbildningsinslag förlagda på olika lärcentra i
länet, men med en kommun som bas och värdorganisation. Modellen har
sedan modifierats något. En målsättning inom REKO är att hitta nya och
bättre former för interkommunal ersättning. En strävan är att hela länet blir
ett ’frisöksområde’ där vuxna fritt kan söka inom hela vuxenutbildningens
utbildningsutbud. Denna fråga kräver ett regionpolitiskt ställningstagande
och förhoppningen är att Regionförbundet tillsammans med nätverket ska
fortsätta arbetet med en sådan process.
Beträffande samverkan kring högskoleutbildning så är detta arbete främst
koncentrerat till samverkan med Örebro universitet. Det handlar om några
olika arbetsområden, där olika aktörer inom universitetets organisation
berörs. Ett exempel är samarbetet kring de offentliga föreläsningarna. Syftet
är här att bl.a. via telebild föra ut intressant kunskap till länets kommuner och
att stärka lärcentrumen som mötesplatser för bildning, kultur och ny kunskap.
Ett annat exempel är specifika föreläsningar via telebild, utifrån identifierade
behov i kommunerna. Dessa är riktade mot företag och offentlig förvaltning.
Exempel på ämnen som förekommit är ledarskap, marknadsföring och
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett starkt önskemål från kommunernas sida har varit att få tillgång till
fler högskoleutbildningar på distans. Vissa kommuner har ett uppbyggt
samarbete med andra universitet och högskolor men efterlyser ett närmare
samarbete med Örebro universitet, bl.a. kring sammanhållna program,
exempelvis lärarprogrammet, men även kring ett bredare utbud av
högskolekurser. Intresset från universitetets sida har dock hittills varit
tämligen svalt.
När det gäller punkten samverkan kring validering så handlar det främst
om att bygga upp ett länsgemensamt valideringscenter, med ekonomiskt stöd
från den s.k. Valideringsdelegationen. Där ska regionens resurser utvecklas
och samverka i en flexibel organisation med alla aktörer. En kartläggning av
kommunernas valideringsarbete har skett. Behovet av metodutveckling för
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validering är framförallt stort när det gäller samarbetet mellan utbildning och
arbetsliv.
Nya lösningar för arbetslivets deltagande i valideringsarbetet och för
validering av olika yrken, samt samverkan med och kompetensstöd till
yrkesbedömare på arbetsplatser, behöver utvecklas. Ett specifikt pilotprojekt
inom Örebros lärcentrum Cityakademin, med finansiering från Länsstyrelsen,
har fokuserat på dessa uppgifter. Ett annat exempel på verksamhet inom detta
område är skapandet av en samlad, uppdaterad och webbaserad guide kring
länets valideringsarbete och de möjligheter som erbjuds.

5.3 Mot en ny struktur
Nätverket är sedan en tid inne i en fas där man försöker finna en hållbar
organisering för framtiden. Det externa stöd för nätverkets arbete, som främst
projektledaren utgjort, har upphört fr.o.m. halvårsskiftet 2006. Diskussioner
har förts inom nätverket om Regionförbundets möjligheter att under temat
’Lärande och arbetsmarknad’ ta ansvar för en fortsatt samordning och ett
fortsatt processtöd. Tankar finns att ansvaret för vissa frågor som nätverket
arbetar med överförs till Regionförbundet, enskilda kommuner får ta ansvar
för vissa frågor och ansvaret för några, tydligt avgränsade, frågor eller
uppgifter läggs på arbetsgrupper inom nätverket. Exempel på det sistnämnda
är offentliga föreläsningar och seminarier via telebild ut till länets lärcentra
och att utveckla en utbildning på länsbasis enligt en ny arbetsmodell,
exempelvis en länsgemensam KY-utbildning.
Ett dilemma är att Regionförbundets ekonomiska resurser i stort sett
redan är helt uppbundna på befintliga tjänster och att ingen som arbetar vid
temat Lärande och arbetsmarknad har utrymme att arbeta med nätverket i
någon betydande omfattning. Deltagarna har gett uttryck för viss oro för
nätverkets framtid och möjligheterna att uträtta saker om man kommer att stå
helt utan en processtödjande och samordnande resurs. Det man vill ha är
någon som på djupet kan delta i de ganska komplexa processer som det
innebär att förverkliga länsgemensamma utvecklingssatsningar, som
exempelvis efterfrågade yrkesutbildningar. Man har uttryckt en farhåga att
nätverket, som en del av Regionförbundets verksamhet, reduceras till ett
forum enbart för diskussioner och utbyte men utan den gemensamma
handlingsdimension som man nu åtminstone har börjat erfara är möjlig.
En strategigrupp från nätverket har bildats, som har ett särskilt ansvar att
föra processen framåt fr.o.m. hösten 2006. I denna grupp finns utöver ett
antal vuxenutbildnings- eller lärcentrumchefer också Regionförbundets
deltagare i nätverket med. Regionförbundet är sammankallande. Vidare finns
det några arbetsgrupper för olika områden.
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Under andra halvåret 2006 har Sydnärkes utbildningsförbund – SUF stått
för ordförandeskapet i nätverket, som är tänkt att ambulera halvårsvis. Första
halvåret 2007 är det ’mittenkommunerna’ i länet, d.v.s. Örebro, Karlskoga
och Degerfors som har uppgiften. Att vara ordförande innebär att vara
praktisk arrangör för träffar, att vara pådrivande i processerna och att initiera
olika aktiviteter och verksamheter.
Nätverkets deltagare förefaller fast beslutna att fortsätta med sina möten
och hålla fast vid vissa utvecklingsspår, inte minst nya länsgemensamma
yrkesutbildningar, oavsett vad som sker i relationen med Regionförbundet.
Idéer finns om nya projektmedel som kan knytas till nätverket och
möjliggöra fortsatta utvecklingsprojekt och eventuellt samordnings- och
processtöd, åtminstone punktvis. Ingenting tyder – så här långt och vad jag
kan se – på att tillhörigheten i Regionförbundet verkar hämmande på
nätverket eller begränsar självständigheten i praktiken.
En ordning beträffande nätverkets möten, som diskuterades under våren
2006 och som börjat tillämpas, är att vissa nätverksmöten samlar en vidare
krets av deltagare, däribland de deltagare som hittills varit adjungerade och
möjligen några fler företrädare för regionala organisationer, medan flertalet
nätverksmöten samlar enbart Regionförbundets representanter och gruppen
av vuxenutbildningschefer och ansvariga för lärcentra.
På detta sätt ska nätverkets kärna och operativa dimension kunna bestå
även fortsättningsvis, är det tänkt. Denna ordning bör kunna tillfredsställa
både intresset hos kommunrepresentanterna för en fortsatt, och förstärkt,
operativ samverkan och intresset hos Regionförbundet för samordning och
överblick.
Under hösten 2006 har nätverket fortsatt med ett antal möten, i den större
eller den mindre konstellationen. Engagemanget tycks vara stort och det är
tydligt att nätverket lever vidare även utan externt stöd. Det som mer än
någonting annat tycks engagera deltagarna är möjligheterna att utveckla
gemensamma yrkesinriktade utbildningar och att finna fungerande system för
mäkling och upphandling av utbildningar, både yrkesutbildningar och mer
gängse gymnasieämnen inom vuxenutbildningen.

5.4 Sammanfattande slutsatser
Under den inledande fasen fanns en stor entusiasm och stora förväntningar på
nätverkets arbete. Arbetet präglades starkt av samsyn mellan deltagarna. En
konflikt som nätverket hade att hantera gällde relationen till KÖL, som i
någon mening blev ’sidosteppat’ i samband med bildandet av nätverket
REKO. Inte minst var det verksamhetsledaren vid FoU-centrumet APeL –
som i mångt och mycket hade iscensatt denna samverkan mellan
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kommunerna – som drog på sig missnöje från KÖL. Ett handlingsprogram
formulerades, med höga ambitioner för och stora förväntningar på nätverkets
arbete.
Under tiden som REKO var ett utvecklingsprojekt med extern
finansiering ägde en mångfald av aktiviteter rum, regionalt och lokalt.
Nätverket skaffade sig, genom sina egna resurser för utvecklingsarbete, en
betydande autonomi. De ambitioner för och idéer om nätverkets och
projektets arbete – lokalt och regionalt – som kom till uttryck och som
illustrerades med olika figurer, var ganska långtgående och vittsyftande.
Frågan om politisk förankring och organisatorisk tillhörighet ägnades inte
särskilt mycket uppmärksamhet, även om möten med politiker ägde rum. En
stor del av tiden och energin ägnades åt att i en gemensam process ta fram de
utvecklingsområden som bedömdes som viktigast att samverka kring.
I den övergångsfas som nätverket nu befinner sig i har en formell
inordning i Regionförbundet skett, och något verkligt alternativ till detta
finns i dagsläget inte. Något särskilt aktivt ägarskap har ännu inte setts från
Regionförbundets sida. Nätverket fortsätter, förefaller det, att fungera med
stor autonomi. Nya gemensamma utbildningssatsningar upplevs som
angelägna och är under upparbetning. En omständighet som, möjligen,
påverkar utvecklingen är att Regionförbundet, i vilket fall inledningsvis, har
mycket begränsade möjligheter att stödja nätverkets arbete.
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6. Nätverk för lärande och utveckling?
Följande kapitel beskriver det studerade nätverkets karaktär, verksamhet och
utveckling utifrån deltagarnas egna upplevelser, men strukturerat med hjälp
av ett antal analytiska teman och med en analytisk diskussion integrerad i
vissa avsnitt. Beskrivningen tar fasta på aspekter av verksamheten, som jag
menar hänger samman med avhandlingens övergripande tema. Till grund för
kapitlet ligger inte minst en enkätundersökning och två omgångar av
intervjuer med deltagare.
Organiseringen och framdriften av nätverkets arbete präglas mer av ett
lärandeperspektiv än av ett planeringsperspektiv. Men har man uppnått ett
utbyte och ett lärande som också leder till utveckling av verksamheterna,
lokalt och regionalt? Vilka förtjänster och brister ger deltagarna uttryck för?
När man studerar policytexter av olika slag framstår kommunernas
uppdrag, inom området vuxnas lärande, som väldigt omfattande. Det handlar
om alla individers möjligheter till lärande i alla faser av livet. Det handlar om
möjligheter till ökad delaktighet i den demokratiska processen och
överhuvudtaget i samhällslivet. Inte minst handlar det om möjligheter till
arbete i ett alltmer kompetenskrävande arbetsliv. Det finns en tydlig aspekt
av ekonomisk tillväxt i retoriken kring vuxnas lärande. Detta uppdrag ska i
hög grad förvekligas genom samverkan med olika aktörer i en infrastruktur
för vuxnas lärande.
Såväl på den nationella politiska nivån som regionalt och lokalt är
policytexterna på området ofta både vittsyftande och långtgående. Att som
ansvarig för en kommunal vuxenutbildning försöka ’bena ut’ vad man i en
praktisk verklighet ska göra, och att sedan verkligen göra det, är sannolikt
ingen lätt uppgift, i synnerhet om inga nya resurser eller tjänster tillförs för
att arbeta med detta nya uppdrag. Man är i regel fullt upptagen med den
dagliga driften, som i många fall innebär kommunal vuxenutbildning i en mer
traditionell mening.
Satsningen på nätverket är ett försök att arbeta med det nya uppdraget
med en regional utgångspunkt, genom samverkan mellan kommunerna i
länet. Den långt drivna decentraliceringen inom utbildningspolitiken och
utbildningsplaneringen ger stora möjligheter till nya angreppssätt och
metoder. När det gäller vuxenutbildning avgör kommunerna själva till
mycket stor del hur man ska arbeta, utifrån egna lokala förutsättningar och
politiska intentioner. Självfallet sätter de ekonomiska förutsättningarna
gränser för vad som är möjligt att göra i en verksamhet.
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När deltagarna började utforma mål, visioner och strategier för nätverkets
arbete kom dessa att omfatta ett antal olika områden, vilket beskrivits i
kapitel 5. Det fanns inledningsvis en klar ambition att få till stånd samverkan
inom vuxenutbildningen för att bidra till tillväxten i regionen. Nätverket ville
att kommunernas uppdrag kring vuxnas lärande tydligare skulle finnas med i
de regionala tillväxtstrategierna, men man ville också få till stånd en operativ
samverkan i ett regionalt system för vuxnas lärande. Nätverket skulle ha
möjligheter att initiera och genomföra aktiviteter, bidra till samordning och
stimulera till ökat samarbete. En rad aktörer med direkt koppling till det
regionala tillväxtarbetet adjungerades till nätverket, vilket beskrivits i det
närmast föregående kapitlet.

6.1 Förväntningar och syften
Vilka förväntningar på nätverket fanns hos de enskilda deltagarna? I en
enkätundersökning som utredaren och jag genomförde hösten 2003 ombads
deltagarna bl.a. ange det viktigaste syftet med nätverket, med ett par
meningar och enligt deras personliga uppfattning. De allra flesta svaren
pekade på samverkan och samarbete över kommungränserna. En av
deltagarna skriver:
Att skapa samverkan mellan kommunerna i länet. Att kunna dela med sig
av varandras erfarenheter och utvecklingstankar. Att få en bättre
infrastruktur för lärande i arbetslivet. Att skapa ytterligare utvecklad
kontakt med universitetet. (Vua 1 2003)

En annan deltagare svarar:
Att utveckla samarbetet mellan länets kommuner kring vuxnas lärande för
att få till stånd ett bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser och att
utveckla kommunernas arbete kring vuxnas lärande. (Vua 9 2003)

I enkätundersökningen framträder en tämligen samstämmig uppfattning om
att regional samverkan är helt nödvändig. Förväntningarna var stora på vad
som skulle åstadkommas genom nätverket. En deltagare svarar så här på
frågan om förväntningar på samarbetet:
Att vi tillsammans kan skapa ett unikt länsövergripande samarbete. Att
kunna få tillgång till fler möjligheter till utbildningar mot arbetslivet. Att
se universitetet som en viktig resurs framförallt i vårt län. (Vua 1 2003)

En annan svarar på följande sätt:
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Att vi gemensamt kan skapa en plattform för att möta kompetenskraven i
kommunerna och i länet tillsammans med olika aktörer. Att vi kan pröva
nya vägar, former och metoder för lärande. (Vua 10 2003)

Detta överensstämmer väl med den bild som verksamhetsledaren vid APeL
ger när hon berättar om stort intresse och engagemang och en närmast
mangrann uppslutning på träffarna under den första tiden med nätverket.
Enkätundersökningen visade också att det fanns starka förväntningar på att
nätverkssamarbetet skulle komma att förändra den egna verksamheten med
vuxnas lärande i hemkommunen.
På frågan om i vilken omfattning deltagarna tror att samarbetet i
nätverket praktiskt kommer att förändra den egna verksamheten svarar
samtliga tio kommunrepresentanter som deltar i enkätundersökningen
’mycket’ eller ’ganska mycket’.
Nätverket har gemensamt ’processat’ de frågor och utvecklingsområden
som nätverket ska arbeta med. Inom ramen för denna ganska omfattande
agenda finns ’något för alla’, vilket visat sig innebära både möjligheter och
problem. Det har efterhand visat sig att det finns ganska olika föreställningar
om vad som är själva kärnan i samarbetet. Detta hänger samman med
olikheter i förutsättningar hos de olika kommunerna.

6.1.1 Förväntningar på praktiska resultat
I intervjuer har det framkommit att det finns en viss otålighet beträffande
konkreta praktiska resultat av nätverkssamarbetet – av det ena eller andra
slaget. Citaten nedan visar på denna otålighet:
Man kan inte vänta tills man har allting klart teoretiskt. Reflektion behövs
men man måste komma till handling ganska snabbt. (Vua 9 2004)
Det måste också bli verkstad. Vi måste också göra saker. Det är en lång
startsträcka innan man kommer dit och det måste vi vara medvetna om. Än
är det ingen fara, men ibland har det möjligen varit lite segt. (Vua 1 2004)
Det måste bli resultat. Man måste göra saker. Ringa. Föreslå. Göra. Det är
viktigt att vi kommer till konkret handling, annars kommer vi inte att få
ägna den tid som vi gör till REKO. (Vua 3 2004)
Det är viktigt att arbetet med REKO kröns med viss framgång, för att inte
folk ska tappa tron på samverkan. (Vua 4 2004)
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Styrgruppen måste tratta ner till några få frågor och satsa på dem. Det
måste komma fram något konkret, annars blir det inget av REKO i
fortsättningen. (Vua 8 2004)
Jag tycker att vi hade kunnat göra mycket mer. Jag tänker på den första
tiden, när vi höll på med loggan och när vi hade folk som kom och
föreläste och gav input in i nätverket. Det tyckte jag var en dynamisk tid.
Sen tycker jag nog att vi hade kunnat åstadkomma mer. (Vua 3 2006)

6.1.2 Olika förutsättningar och innebörder
Det finns stora skillnader mellan kommunerna beträffande deras arbete med
vuxenutbildning och vuxnas lärande. Det handlar både om hur verksamheten
är organiserad och om vilka erfarenheter och vilken inriktning man har.
Deltagarna i nätverket besitter olika mandat och uppdrag i sina respektive
organisationer. Att förutsättningarna ser olika ut är något som också
uppmärksammas av utredaren och projektledaren när de 2004 undersöker det
lokala REKO-arbetet (Ljungzell 2004).
I två av kommunerna – Örebro och Karlskoga – har man idag lärcentra
som är ’fristående’ från vuxenutbildningen i egenskap av utförare (Komvux).
Dessa lärcentra arbetar i hög grad enligt idén om att vara mötesplats, mäklare
och motor (Grepperud & Thomsen 2001). Somliga av de övriga kommunerna
arbetar med ett liknande koncept, men med delvis egen utförarorganisation,
och ytterligare andra har ett helt integrerat koncept med lärcentrum och
vuxenutbildning i en och samma organisation.
Detta innebär också att somliga av deltagarna i nätverket är rektorer eller
chefer för vuxenutbildningen i sin helhet, med egen budget för genomförande
av utbildningar, medan andra är chefer eller representanter för ett lärcentrum,
med eller utan utförarorganisation för vuxenutbildning. Några av deltagarna
har därför större autonomi, större möjligheter att fatta beslut, än andra.
Särskilt i frågor med ekonomiska implikationer blir denna skillnad påtaglig.
Detta har ibland gjort att processen kring olika samverkansinitiativ blivit
långsammare och osäkrare än vad den skulle behöva vara med ett mer
homogent nätverk. Skillnaderna kommunerna emellan är något som många
deltagare i intervjuer påtalar som ett hinder eller en svaghet:
Vi har olika mandat, vi är olika organiserade, våra beslutsfattare över oss
får och tar till sig olika mycket information. (Vua 6 2006)
Det har varit svårt att komma till beslut därför att vi har suttit på så olika
mandat. REKO är inte något homogent nätverk, men deltagarna har ändå
samma uppdrag. Det är oerhört svårt att utföra REKO-uppdraget när man
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har så olika grunduppdrag hemma och så olika makt över beslut och
resurser. Detta har gjort processen mer långsam än den hade behövt vara.
… Vi representerar inte samma saker när vi sitter i nätverket. Somliga har
nästan ingen budget medan andra har ganska mycket pengar. Somliga
måste gå hem och fråga i varenda fråga och somliga kan ta beslut vid
sittande bord. (Vua 3 2006)
Vi har inte likadana lärcentra. Vi har inte samma mandat. … Det skulle
underlätta om vi hade samma roller. (Vua 2 2006)
De här olika lärcentra som finns i kommunerna, de är uppbyggda på olika
sätt. De har olika antal ben och olika saker att stå på. Det här tror jag kan
ställa till problem när vi ska samarbeta. (Vua 7 2006)

Det finns inom nätverket också betydande skillnader mellan deltagarna när
det gäller erfarenheter och kultur, vilket återspeglar sig i synen på vad som är
kärnan i verksamheten. För somliga handlar nätverkssamarbetet först och
främst om att hitta samordningsvinster i vuxenutbildningen utifrån givna
ramar, medan andra vill vidga dessa ramar och betrakta den kommunala
vuxenutbildningen i ett nytt ljus, med nya uppgifter. Medan några lärcentra –
inte minst Lärcentrum Masugnen i Lindesberg – har mångårig erfarenhet av
att arbeta med kompetensutveckling i direkt anslutning till arbetet och
arbetsplatsen är detta ett nästan helt nytt område för andra.
Dessa olika perspektiv på samarbetet, tillsammans med mer pragmatiska
överväganden, kan ibland leda till viss friktion i samarbetet. Ett initiativ till
samordning av de naturvetenskapliga ämnena, som nämndes i det föregående
kapitlet, visade sig inte helt lätt att realisera i praktiken. Det hela kom dock
på plats och har nu fungerat i snart tre läsår, om än med vissa problem och
modifieringar. Deltagaren som mer än andra drev på i denna fråga, och som
då var chef för den vuxenutbildningsverksamhet som står som värd för den
gemensamma satsningen, säger i en intervju:
Det är inte så glammigt att köra naturvetenskapliga ämnen på
gymnasienivå med verksamhetspoäng – det är inte en enda guldstjärna
kring sådant. Men det handlar om att rädda kvar möjligheter att läsa
naturvetenskapliga ämnen som vuxenstuderande. (Vua 3 2006)

Omsorgen om den verksamhet man själv ansvarar för, med en stab av
anställda medarbetare, kan skapa incitament för samverkan men också
hämma viljan till samverkan och samordning. Det tar självfallet emot att för
egen del ge upp en verksamhet som man bedriver. Det ligger en möjlighet i
att göra en egen befintlig verksamhet (utbildning, kurser, projekt etc.) till en
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gemensam angelägenhet för hela länet, för att få fler deltagare, bättre
ekonomiskt underlag och därmed kanske kunna behålla verksamheten. En
deltagare säger i en intervju:
Man bevakar sitt eget och försöker ibland använda REKO som kassako för
grejer som man inte själv klarar av. (Vua 2 2006)

Samtidigt kan sägas att just detta är ett naturligt resultat av samverkan. Det
handlar ju i någon mening om att utifrån ett länsperspektiv effektivisera
vuxenutbildningen och bedriva den mer rationellt. Då är det ofrånkomligt att
lokala verksamheter försvinner och att man ibland blir vinnare och ibland
förlorare utifrån ett snävt lokalt perspektiv. Självfallet har det stor betydelse
hur saker och ting presenteras och inte minst hur det sedan behandlas i en
gemensam process i nätverket.
På sätt och vis har alla tillåtits lyfta in sina egna ’käpphästar’ i nätverket,
och har mötts av välvilja hos deltagarna. Alla är i någon mening också med
på hela ’paketet’ av retorik kring kommunernas nya uppdrag för vuxnas
lärande. I praktiken skiljer sig emellertid de olika lärcentrumens verksamhet
ganska mycket från varandra. De har var sin historia och befinner sig på olika
utvecklingsstadier. Verksamhetsledaren vid APeL säger:
Om Masugnen, som har kommit längst, pratar om att utveckla nya former
för samarbete med näringslivet, att jobba ihop med branscher, om
utveckling av arbetsplatslärande o.s.v., så ställer sig ju alla sympatiska till
det. Men det är ju bara det att det är tio års intern utveckling och
relationsbyggande som går åt för att du ska kunna göra det. Du kan ju inte
göra det var som helst bara för att du tycker att det verkar vara en klok idé.
Det handlar om så väldigt mycket som måste ske i den egna
organisationen, hos de människor som jobbar där och i relationer utåt, för
att möjliggöra det här. (Verksamhetsledaren APeL 2005)

Några av deltagarna ger uttryck för en önskan att nätverket mer skulle
fokusera på lärcentrumfrågor och inte så mycket på ’Komvux-frågor’. Som
chef för ett lärcentrum ’fristående’ från kommunens egen vuxenutbildning
har man till stor del ett annat uppdrag, och andra incitament även i samverkan
i nätverket, än vad man har som rektor för vuxenutbildningen i en kommun.
Uppdraget påverkar, naturligt nog, var intresset för samverkan har sitt fäste.
Lite förenklat kan man tänka sig att de som förestår ’fristående’ lärcentra
är mer inriktade på flexibilitet, mångfald och upphandling av utbildningar
utifrån behov som kommer fram, medan de som är vuxenutbildningsrektorer
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har att ta ansvar för en stab av befintliga anställda medarbetare, med viss
kompetens och profil.
I många kommuner har den kommunala vuxenutbildningen kommit långt
i individualisering och flexibla lösningar, sett ur ett individperspektiv. Detta
är emellertid inte samma sak som att arbeta flexibelt med arbetsplatslärande i
ett nära samspel med arbetsliv och verksamheter. Citaten nedan illustrerar
somliga deltagares önskan att nätverkets fokus skulle vara vid
lärcentrumfrågor, och i ett fall framkommer också en önskan att den egna
organisationen skulle transformeras till ett mer renodlat lärcentrum:
Vi fokuserar på lärcentrum – inte Komvux utan lärcentrum. Vi bryr oss
inte om det här Komvux-köret. (Vua 2 2006)
Där har du en målkonflikt alltså. Det är ju det som är REKO:s kanske enda
riktiga målkonflikt. För mig är det ingen självklarhet överhuvudtaget att
kommunen ska vara anordnare av en massa olika saker, utan jag tycker att
uppdraget att anordna får gå till den som är bäst lämpad för uppdraget.
Men det är klart att satt jag som Komvux-rektor tillika lärcentraansvarig så
vore svårt att hålla isär de rollerna, och speciellt om du har ett politiskt
uppdrag att Komvux på något sätt ska vara kvar. (Vua 11 2006)
Alla har vi jobbat på gymnasieskola som har varit förbunden med
Komvux. Men det finns ju på något sätt här, i det här huset, en anledning
till att vi jobbar här. Alltså, det finns en kulturskillnad. Jag tror att man till
och med kan säga att vi har en annan syn på utbildning, jämfört med
gamla Komvux. … Många av de här kommunerna – alltså det är gamla
Komvux. Trots att det finns en ny lag och omvärlden förändras så finns det
mycket kvar av gammal syn. … Alltså det är en kulturell skillnad, och det
här gör att det tar lång tid. (Vua 7 2006)
Jag har ju egentligen en ganska tydlig grundinställning att det vore bättre i
precis alla lägen om man gjorde en distinktion mellan mäklarrollen och
genomföranderollen. Kommunen skulle egentligen bara ha en roll och det
är att jobba som vuxenutbildningsmäklare. … Det är kommunens roll att
upphandla utbildningar som det finns behov utav. … Den överbryggande
rollen skulle vara en mäklarroll, men jag menar ändå att kommunen, precis
som när det gäller sjukvården eller äldreomsorgen, skulle kunna ha en
entreprenörsroll också, d.v.s. den kommunala vuxenutbildningen skulle
kunna finnas kvar. (Vua 5 2006)

Verksamhetsledaren vid APeL är, när hon ser tillbaka, självkritisk och menar
att insikten i början saknades om vilken betydelse skillnaderna i organisering
och kultur mellan kommunerna skulle få för utbytet och lärandet i nätverket.
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Insikten fanns varken hos deltagarna, hos henne själv, eller hos övriga som
såg det lite mer på distans, menar hon. Trots att man har vuxnas lärande och
lärcentrumverksamhet som gemensam nämnare kan man befinna sig i ganska
olika föreställningsvärldar:
Jag förstår mer av vilken utvecklingsresa de som ligger i frontlinjen
faktiskt har gjort. Ju mer jag tränger in i det här området och ser, desto mer
förstår jag av det. Och det är ingenting som går att planera fram. Man kan
skapa förutsättningar, men det står och faller med de människor som
jobbar där och hur de tänker och hur de gör. (Verksamhetsledaren APeL
2005)

Hon menar att olikheterna i uppfattning om vad som är kärnan i nätverkets
verksamhet – det som samverkan ytterst syftar till – speglar olikheterna i de
verksamheter som respektive deltagare bedriver:
Du kan ju inte önska dig samarbete kring någonting som du inte ens har i
din egen verksamhet. För då handlar det ju om att du vill samarbeta för att
utveckla något nytt och då måste du samarbeta i sökandet efter det nya och
då ska du helst göra det med andra som också är nyfikna och som vill
uppnå nästa läge och inte med dem som redan är på nästa läge eller tre
våningar upp. (Verksamhetsledaren APeL 2005)

Verksamhetsledaren vid APeL använder figuren nedan för att illustrera vad
skillnaderna i erfarenheter och arbetssätt i grunden handlar om.

Utbildningsanordnare

Företag och
branscher

Gemensamt utvecklingsfält

Figur 6.1: Ett gemensamt utvecklingsfält för skola och arbetsliv
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I den övre delen av figuren sker ett visst utbyte mellan skola och arbetsliv
och det förekommer att utbildningsanordnaren tillhandahåller utbildningar i
flexibla former, efter uttalade behov och önskningar i arbetslivet. Det handlar
dock inte om ett gemensamt åtagande, utan det är utbildningsanordnaren som
tar fram och levererar tjänsterna.
Den nedre delen av figuren illustrerar ett samarbete som innebär att
utbildningsanordnaren utvecklar långsiktigt hållbara relationer med företag
och branscher, vilket möjliggör ett gemensamt utvecklingsarbete och
gemensamma utbildningskoncept. Det är främst på själva arbetsplatsen som
resurser för handledning finns och det är arbetsplatsen som utgör basen i
kompetensutvecklingen. Det finns här ett gemensamt utvecklingsfält för
utbildningsanordnaren, branschorganisationer, företag, arbetsplatser etc.

6.2 Intressemotsättningar och konfliktlinjer
Går det att se några tydliga konfliktlinjer beträffande arbetet med nätverket?
Att det funnits och finns olika upplevelser av vad som är kärnan i samarbetet
har redan berörts, liksom den inledningsvis ’besvärliga’ relationen med KÖL.
Deltagarna i nätverket ger inte ofta uttryck för intressemotsättningar eller
konflikter. Om man ser på vilka verksamheter de bedriver, vilka frågor de för
upp i nätverket och hur de tänker kring Regionförbundets roll framgår ändå
ganska klart vissa skillnader i synsätt. Ett förenklande resonemang kring
konfliktlinjer i arbetet med nätverket kan ta fasta på två olika dimensioner,
enligt figuren nedan.
Regional planering och samordning
för utbyte och samverkan

’Utbildningssystemets’
föreställningsvärld

’Arbetslivssystemets’
föreställningsvärld

Framväxande operativ samverkan
utifrån lokala behov och förutsättningar

Figur 6.2: Konfliktlinjer i arbetet med REKO
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Den vertikala dimensionen (regionalt-lokalt), handlar i detta fall om å ena
sidan KÖL:s (och senare Regionförbundets) önskan att inordna nätverket i
sin verksamhet och å andra sidan deltagarnas önskan att nätverket ska vara
informellt, ha stor egen autonomi och ha en operativ inriktning. Den
horisontella dimensionen handlar om intresset hos deltagarna att utveckla
vuxenutbildningen enligt en mer intern logik som utgår från ’skolan’ som
institution, respektive enligt en mer extern logik som utgår från behov i
verksamheter och på arbetsplatser.
Deltagarna kan vara mer eller mindre avogt inställda till regional
planering och styrning av samverkan kring vuxnas lärande. På motsvarande
sätt kan deltagarna mer eller mindre utgå från ’skolans’ värld i sitt tänkande
kring vuxnas lärande. Positionerna varierar inom nätverket och de två
dimensionerna hänger inte nödvändigtvis ihop i en samvariation, så att
exempelvis den som är positiv till regional planering och styrning också utgår
starkt från ’skolan’ som institution.
Alla fyra positionerna eller fälten i figuren är tänkbara i förhållande till
deltagarna i nätverket. Det finns deltagare som är mer öppet kritiska mot
Regionförbundet, medan andra inte upplever en inordning under denna
organisation som något större bekymmer. Det finns deltagare som indikerar
att det är samordningen av den befintliga vuxenutbildningen som är
huvudsaken, medan andra upplever att incitamentet för samverkan snarare
ligger i att gemensamt utveckla flexibla utbildningslösningar i anslutning till
arbetet.
Konfliktlinjerna har självfallet sin grund även i en vidare krets av
institutioner och personer än de som direkt deltar i nätverket. Det finns hos
många politiker och chefer en bristande förståelse för vad arbetet med vuxnas
lärande, enligt det nya och vidare uppdrag som beskrivits, innebär.
Medvetenheten om särarten hos en sådan verksamhet tycks inte vara särskilt
stor. Man vet ofta inte vilka förutsättningar verksamheten kräver –
organisatoriskt, ekonomiskt och på andra sätt. Att arbeta enligt detta nya
uppdrag kräver omprioriteringar och innebär att befintliga resurser måste
användas på ett nytt och annorlunda sätt. ’Skolan’ kan inte utan stora
ansträngningar göras om till en resurs för lärande i arbetslivet. Det räcker inte
med att skapa en fysisk miljö med benämningen Lärcentrum.
När det gäller dimensionen regional planering för samverkan kontra en
mer verksamhetsnära framväxt av samverkan så är det inte särskilt svårt att
förstå att många ser det som naturligt att det regionala organ som finns, d.v.s.
Regionförbundet (tidigare KÖL), har en central roll. Regionförbundet bör väl
kunna stödja, samordna och rent utav leda detta regionala utvecklingsarbete
kring vuxnas lärande? De tjänstemän vid Regionförbundet som har frågorna
’på sitt bord’ bör väl vara drivande? Kommunerna får varje år lägga in pengar

140

Kapitel 6 – Nätverk för lärande och utveckling?

för att finansiera Regionförbundets verksamhet. Kan man då inte förvänta sig
att Regionförbundet aktivt arbetar med detta?
Ett problem i sammanhanget är att nätverket REKO, som tidigare
beskrivits, kom till i en process där varken KÖL eller några ledande
kommunpolitiker var initiativtagare. Vidare har de vuxenutbildnings- och
lärcentrumchefer som utgör kärnan i nätverket inte historiskt upplevt KÖL
som någon drivande aktör på området. När nätverket REKO började med sina
sammankomster upplevde deltagarna detta samarbete som relevant och
angeläget, med den (åtminstone på papperet) operativa inriktning som det
hade och med det externa stödet i processerna.
I REKO var det frågan om just ett processinriktat utvecklingsarbete, där
frågorna och verksamheterna utformades gemensamt av deltagarna, med de
ingående verksamheterna som utgångspunkt och med det nya uppdraget i
fokus. Att arbeta konsultativt och processinriktat, med ett djupt engagemang i
ett antal konkreta utvecklingsprojekt, var inte något som KÖL av tradition
sysslade med. KÖL:s naturliga roll var snarare att svara för viss samordning
och information, att sammankalla till och hålla i träffar för utbyte utan att gå
djupare in i processerna.
Samtidigt finns det ett tydligt intresse hos Regionförbundets företrädare i
nätverket att göra denna samverkan, som upplevs som angelägen och väl i
linje med politiska intentioner, till något som bär Regionförbundets namn.
Här ser vi alltså en konfliktdimension mellan å ena sidan agenternas
(vuxenutbildnings- eller lärcentrumchefernas) mer verksamhetsnära
interaktion och framväxande samverkansmönster och å andra sidan den
befintliga regionala strukturen, som av agenterna – än så länge – inte
uppfattas som någon större tillgång i sammanhanget. Det är inte regional
planering och styrning i sig som efterfrågas av deltagarna, utan praktisk och
konkret projektledning och processtöd i kombination med politisk
uppbackning och tydligare politiska viljeyttringar. Frågan är om
Regionförbundet kan och vill utöva ett aktivt ägarskap.
Beträffande konfliktdimensionen skola – arbetsliv blir den politiska
viljelösheten särskilt tydlig. Vuxenutbildningen får s.a.s. lov att arbeta med
allt på en och samma gång, och under oklara politiska direktiv. Politikerna
ger sällan uttryck för några klara prioriteringar, med en argumentation om
varför det ena eller det andra ska prioriteras. Förståelsen av lärande i direkt
anslutning till arbetslivet, och hur förutsättningarna skiljer sig mellan skola
och arbetsliv, är ofta bristfällig. Den kommunala vuxenutbildningens
dilemma, i skärningspunkten mellan olika anspråk och föreställningsvärldar
uttrycks av projektledaren, i en slutrapport för REKO till Länsstyrelsen
Örebro län, på följande sätt:
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Vuxenutbildningen ska idag svara upp mot många och ibland tämligen
motstridiga förväntningar. Utbildningen ska ge vuxna stöd för vidare
studier men samtidigt vara mer yrkesanknuten. Utbildningen ska gå till de
med kortast utbildning men samtidigt ge möjligheter till spetskompetenser
och kvalificerad kompetens. Den ska rikta sig till arbetslösa men samtidigt
vara tillgänglig för redan anställda. Utbildningen ska bestå av ett brett
utbud ämneskurser men samtidigt skräddarsys för specifika behov.
Utbildningen ska ges som traditionell utbildning men också i andra former
med distans, handledning, vägledning, validering mm. Alla vuxna ska få
stöd i sitt lärande medan resurserna är begränsade. … I det nya uppdraget
för kommunerna tillkommer dessutom att lärcentrafunktionen ska stärkas,
en mer sammanhållen infrastruktur för lärande byggas och att utbildningen
ska integreras i det lokala och regionala tillväxtarbetet. (Axelsson 2006 s.
8 f)

Projektledaren analyserar i samma rapport problematiken med att använda
vuxenutbildningen som ett redskap för näringslivsutveckling:
En rimlig förklaring till svårigheten att i större skala koppla samman
utbildningsfrågor
och
näringslivsutveckling
är
alltså
att
vuxenutbildningsaktörerna redan har fullt upp att klara de uppdrag man
sedan tidigare redan har och att inom dessa ramar uppgradera
verktygslådan för vuxenutbildningens mer traditionella verksamhet. Två
viktiga frågor att ställa sig framöver är; vem eller vilka är det som ska göra
allt det nya och vad av det gamla måste tas bort för att det nya ska kunna
genomföras? (Axelsson 2006 s. 9)

Att i tanke och handling frigöra sig från ’skolan’ som institution och som
utbildningsanordnare börja arbeta med lärprocesser i arbetslivet, med en
integrerad syn på formellt och informellt lärande, liksom på teoretisk och
praktisk kunskap, är ett stort steg. Detta steg har i varierande grad tagits av de
vuxenutbildnings- och lärcentrummiljöer som ingår i nätverket REKO.
Förändring tar tid och resultaten låter vänta på sig. Det är sannolikt bara
genom att försöka och försöka igen som föreställningsvärldarna kan mötas.
Projektledaren skriver i nämnda dokument:
Utbildningssystemet och arbetslivet lever fortfarande i stor utsträckning i
skilda världar. Det handlar om olika logiker, traditioner,
föreställningsvärldar och syn på lärande och kunskap. Avståndet kan bara
överbryggas på ett sätt och det handlar om praktik och görande. Genom att
kommunernas lärcentra tar initiativ till Mål 3 analyser, mäklar nya
utbildningskoncept, utbildar direkt på arbetsplats och startar projekt
tillsammans med företagsnätverk byggs fördomar bort, relationer skapas
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och varumärket ”lärcentra” stärks. Även om detta huvudsakligen måste
ske lokalt och i nära anslutning till enskilda företag, behöver det lokala
stöd av den regionala politiken. Vi tror alltså att den regionala nivån kan
spela en roll både vad gäller att ge det lokala arbetet mer stöd men också
för att ge tydligare politiska riktlinjer för vad som ska prioriteras och vad
som kan tas bort. (Axelsson 2006 s. 9)

6.2.1 Inriktning och agenda
När det gäller de syften, ambitioner, mål och strategier som utarbetats inom
ramen för nätverket är så är upplevelsen hos flera av deltagarna, när de med
lite distans reflekterar över detta, att nätverket har ’gapat över’ väl mycket.
Projektledaren själv upplevde när han kom in i bilden agendan som närmast
ohanterlig och en viktig uppgift blev att prioritera och avgränsa. Nätverkets
inriktning och agenda har under resans gång gjorts tydligare och smalare.
Projektledaren säger:
Det är svårt att arbeta med något som beskrivs i väldigt abstrakta termer
eller i svepande ordalag. Det gäller att bryta ner retoriken på området i
avgränsade och praktiskt formulerade aktiviteter. (Projektledaren REKO
2006).

Av intervjuerna, både 2004 och 2006, framgår att deltagarna i nätverket
överlag tycker att att det är angelägna frågor och rätt frågor som nätverket har
arbetat med. Samtidigt finns synpunkten hos flera deltagare att ambitionerna
varit för stora och arbetet för vittsyftande. Det finns inom nätverket en
uppdämd vilja att omsätta den beslutade agendan, inte minst beträffande
utbildningssamverkan och samordning av utbildning, i praktisk handling.
Man vill ha en kortare väg mellan tanke och handling. Citaten nedan, pekar
på problematiken:
Arbetsgrupperna har bra fokusering och jobbar med rätt saker. (Vua 1
2004)
Viljan var stor, men vi hade kunnat nöja oss med hälften. De frågor som
arbetsgrupperna jobbar med är ändå rätt frågor. (Vua 6 2004)
Det har varit väldigt mycket, och spretigt. (Vua 2 2006)
Det har kanske varit lite väl höga ambitioner, under vissa perioder. Man
har trott att man skulle komma fram ganska snabbt och enkelt, men det
visar sig att de här processerna tar längre tid än vad man kanske föreställt
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sig. Jag tycker kanske också att innehållet i själva agendan har varit lite för
spretigt ibland. Framförallt nu med facit i hand så hade det kanske varit
bättre om vi hade fokuserat på vissa frågor. (Vua 5 2006)
Det har blivit lite mycket att gapa över. … Man kanske skulle ha tagit
något område i taget istället för att ta allt på en gång. (Vua 8 2006)
Vi har ägnat väldigt mycket tid åt att bestämma vad vi själva vill och vad
vi tycker, vår egen policy och vår egen hållning, och det har kanske tagit
lite för mycket tid. Det har kanske inte blivit tillräckligt mycket
resonemang om vad vi gör. Vi har lagt en plattform och sen har vi kanske
inte tillräckligt mycket gått vidare och åstadkommit något utifrån den
plattformen. (Vua 4 2006)
Den agendan har ett bäst-före-datum, som köttfärs. Det går ut i morgon, i
övermorgon är den härsken. Om vi inte kan jobba här och nu och med de
omställningar som sker här och nu så har det vi gör ingen betydelse. (Vua
3 2006)

Det finns alltså å ena sidan en stark uppslutning hos nätverket bakom de
frågor och prioriterade utvecklingsområden som angivits i dokumenten, och å
andra sidan en upplevelse av ’splittring’ i utvecklingsarbetet och ett visst
missnöje med vad som rent konkret har kommit ut av arbetet på de olika
avsnitten. Möjligen har en väl genomarbetad, teoretiskt vägledd och på sikt
strategiskt hållbar agenda skapats på bekostnad av mer direkta, pragmatiskt
vägledda samverkansinitiativ. Det är emellertid heller inte säkert att tidigare
och snabbare försök till konkret praktisk samverkan hade fallit väl ut. Det
finns en aspekt av mognad i relationerna i nätverket som har betydelse i
sammanhanget.
Intressekonflikten mellan å ena sidan kraftsamling på samordning av den
befintliga vuxenutbildningen och å andra sidan metodutveckling, inte minst
beträffande lärande i arbetslivet, har inte synliggjorts i nätverkets arbete med
att utveckla en agenda för framtiden. Man kan fråga sig om deltagarna,
projektledaren och övriga resurspersoner varit för idealistiska eller rent utav
naiva i arbetet med nätverkets agenda. Agendan täcker i någon mening ’allt’
och därför blir heller inte de underliggande intressemotsättningarna synliga,
förrän man på allvar börja arbeta med något som då får prioritet.
Frågan är om en regional samverkan av detta slag kan åstadkomma en
omorientering av den kommunala vuxenutbildningen – i riktning mot
kompetens- och arbetslivsfrågor – så länge fokus inte entydigt ligger på
denna omorientering. Att agendan för nätverkets arbete tillåtits bli så bred
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och omfattande har utan tvekan betydelse för i vilken utsträckning REKO
kan bidra till förändring i lärcentrumens grundläggande sätt att arbeta.

6.2.2 Utbildningsentreprenörer i politiskt styrda
verksamheter
Nätverkets verksamhet handlar till stor del om att påverka omgivningen för
att skapa förändring och utveckling. Nätverkets deltagare, projektledaren och
inte minst verksamhetsledaren vid APeL, har försökt arbeta medvetet med att
förstå förutsättningarna på den regionala arenan och har försökt föra en öppen
dialog med olika aktörer och synliggöra på vilket sätt REKO kan bli ett
användbart verktyg för regional utveckling. Arbetet har kommit en bit på
vägen, vilket bl.a. tar sig uttryck i att REKO omnämns som en strategisk
resurs i olika sammanhang och policydokument, exempelvis i det regionala
tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 (Utvecklingsrådet Örebro län
2004).
Ett antal möten med kommunpolitiker har ägt rum i syfte att skapa
förståelse och engagemang för frågan om en utvecklad infrastruktur för
vuxnas lärande. En större regional konferens på Karlskoga Folkhögskola,
med inbjudna politiker, tjänstemän och gästföreläsare, ägde rum i september
2003, som ett led i arbetet med att skapa opinion för ett nytt angreppssätt på
vuxnas lärande.
Nätverket har också personkopplingar till flera strategiska regionala
aktörer, bl.a. Utvecklingsrådet Örebro län, som arbetat med det regionala
tillväxtprogrammet och Regionala kompetensrådet, som arbetar med frågan
om balans mellan utbud och efterfrågan av utbildning i länet.
Kommunförbundet Örebro län, som numera alltså är en del av
Regionförbundet Örebro län, och Örebro läns landsting är viktiga regionala
partners för nätverket, liksom Örebro universitet.
Nätverket har haft förbindelselänkar åt olika håll, men har inte haft någon
formell organisatorisk hemvist på regional nivå, på gott och ont. Nätverket
har inte någon beslutanderätt över kommunerna och är i mycket hög grad
beroende av att de enskilda kommunerna ser värdet av samarbetet och är
beredda att fortsätta stödja det. REKO som projekt upphörde vid
halvårsskiftet 2006 och projektet var i en formell mening från januari 2006 en
verksamhet inom det nya Regionförbundet Örebro län.
Nätverkets inlemmande i Regionförbundet är förenat med en betydande
osäkerhet utifrån nätverkets perspektiv, vilket framgått tidigare. Kommer det
obyråkratiska och flexibla arbetssättet att kunna fortsätta? Vad händer med
processtödet och samordningen? Kommer dynamiken, som flertalet deltagare
ändå upplever finns i nätverket, att bestå? Styrkor med nätverket kan anses
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vara den ’täthet’ mellan deltagarna som uppstått över tid och det faktum att
nätverket har en kärna av personer med ett operativt ansvar för att arbeta med
vuxnas lärande i kommunerna. En av de adjungerade deltagarna i nätverket
säger:
Framgångsfaktorn är nätverket och den ’tighthet’ som utvecklats i
nätverket. Man har stött och blött tankar och funderingar. (Ra 2 2006)

En kritisk fråga är om det hos politiker och chefer i kommunerna och i
Regionförbundet finns någon djupare förståelse av vilken betydelse detta
kapital av tillit mellan deltagarna har för möjligheterna till samverkan.
En annan, och besläktad, fråga är om politik och förvaltning förstår vad
det innebär att som chef för en lärcentrumverksamhet fungera som något av
en entreprenör i utbildning. Det handlar om att knyta kontakter och utveckla
affärsmässiga relationer med utbildningsanordnare, företag och förvaltningar,
konsulter m.fl. och att kunna fånga olika möjligheter som dyker upp, att söka
pengar, att bilda partnerskap, att utveckla gemensamma utbildningskoncept
etc.
Trots vad som står i diverse policydokument om vuxnas lärande, om
samverkan och om arbetslivets behov så förefaller förståelsen för vad ett
praktiskt arbete med detta innebär många gånger bristfällig hos politikerna,
även sådana med ett direkt ansvar på området. Trots att lärcentrum knappast
längre kan sägas var något nytt fenomen är förståelsen av vad ett lärcentrum
kan uträtta många gånger svag. Lärcentrumen arbetar ofta under ganska
oklara politiska direktiv, utöver vad som anges i de vanligen vida
formuleringarna i policydokumenten (jfr Ljungzell 2004, Jakobsson 2005).
En av deltagarna i nätverket uttrycker det så här:
Vad vill politikerna med vuxenutbildningen? Hade vi haft klarare linjer så
hade det kanske varit lättare, men å andra sidan kanske det hade varit lite
mer hindrande då. Jag tror inte att de kan vara tydligare än vad de är, för
de kanske inte alla gånger vet vad som inbegrips i de här möjligheterna.
Om de visste hur vi tänker och de kunde stötta upp det så vore det en
fördel, men så har det ju alltså inte varit på alla plan. (Vua 11 2006)

En annan av deltagarna gör följande reflektioner:
Det är svårt att jobba underifrån, för det är bra långt upp. … Det är alltså
viktiga frågor vi diskuterar, men det är bara vi som diskuterar det. … Vi
kan göra otroliga grejer, men det finns ju begränsningar. Vi måste ju också
känna att det vi gör är viktigt. Jag har ju ett kommunfullmäktigebeslut vad
jag ska göra som lärcentrum. Det är kanonbra. … Sen tar man beslut i
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förvaltningen som går stick i stäv mot det kommunfullmäktige har tagit
enhälligt. (Vua 2 2006)

Det ligger också, åtminstone enligt somliga av deltagarna, ett dilemma i att
politikerna, med mer eller mindre reflektion kring frågan, fortsätter att satsa
på Komvux-verksamhet. Detta trots att Komvux uppenbarligen inte är den
resurs som kan möta de utbildningsbehov som lärcentrumen möter i sina
kontakter med arbetslivet. En av deltagarna uttrycker sig på följande vis:
Lägger vi in x antal miljoner på Komvux och säger att ni ska jobba med
yrkesutbildningar – det är ju löjligt, enligt mitt sätt att se det. De är ju inte
ute på marknaden. … De träffar 95 procent invandrare, varav 75 procent är
kvinnor, som är arbetslösa och går och läser svenska, engelska, matte och
omvårdnad. Hur fan ska de kunna göra yrkesutbildningar med kvalitet?
Det är alltså inte möjligt. (Vua 11 2006)

En annan deltagare berättar om följande erfarenhet av samspelet mellan
lärcentrum och Komvux:
Jag skickade över ungefär 40 olika kurser som jag vet efterfrågas där ute.
Komvux tittade igenom. Svaret jag fick: Vi kan inte göra något av det.
(Vua 2 2006)

När det gäller nätverkets huvudmannaskap ser kommunchefer och politiker
det som helt naturligt att det regionala arbetet med att utveckla
infrastrukturen för vuxnas lärande ligger vid Regionförbundet, under temat
Lärande och arbetsmarknad. Verksamhetsledaren för detta tema har hela
tiden deltagit som en adjungerad deltagare i nätverket. Han har bl.a. till
uppgift att lotsa in nätverket och nätverkets agenda i Regionförbundet.
När jag intervjuar honom framgår det att han ser det som ägt rum inom
ramen för nätverket som något värdefullt inför fortsättningen. Han säger
angående de policydokument som nätverket utarbetat:
Det ligger så mycket processer och så mycket analyser bakom de
dokumenten så att det måste naturligtvis vara så att de sätter spår i
organisationen framåt. Finns den drivkraft bakom de här rubrikerna, som
jag tror att det gör, då kommer de ju att vara självdrivande. Men sen måste
man ju på något vis ändå hålla ihop det här. (Ra 2 2006)

Att REKO skulle fortsätta som ett nätverk helt vid sidan av Regionförbundet
anser han vore en olycklig lösning. Att finnas inom Regionförbundet ger
’muskelstyrka’ åt nätverket, menar han. Samtidigt ser han att nätverket fyller
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en viktig funktion för Regionförbundet, som ska ha även vuxenperspektivet
med i de regionala utbildningsfrågorna. Han ser det som viktigt att det blir ett
regionalt politiskt fokus på vuxnas lärande och ser möjligheter till ’inspel’
och påverkan politiskt.
Som en verksamhet inom Regionförbundet kan nätverket sannolikt uppnå
större politisk legitimitet och – möjligen – få mer av den beslutskraft som
man saknat hittills. Det är dock något av en öppen fråga hur stort intresset för
frågorna är hos de nya regionpolitikerna och vilken prioritet frågorna
kommer att ha. I princip förhåller det sig naturligtvis så att om politikerna i
Regionförbundet beslutar att samverkan mellan kommunerna kring vuxnas
lärande ska ske, på ett antal områden, så kan nätverkets möjligheter att
komma vidare med sin agenda kraftigt förbättras.
Å andra sidan innebär det ett dilemma att resurserna i termer av tjänster
under temat Lärande och arbetsliv är få och redan intecknade av olika
uppdrag. Det finns, enligt den temaansvarige verksamhetsledaren, inte några
resurser för att ’sköta’ nätverket på det sätt som skett under perioden med en
projektorganisering. Att arbeta vidare med alla de utvecklingsområden som
nätverket identifierat, i någon mer operativ mening, ser han f.n. inte som
möjligt utifrån de resurser han förfogar över. Risken är därför stor att några
utvecklingsområden får anstå tills vidare, såvida inte nya resurser tillförs som
exempelvis kan finansiera ett processtöd och en projektledning.
Deltagarna i nätverket ser i och för sig att den politiska legitimiteten kan
förstärkas genom tillhörigheten i Regionförbundet och att det finns en
möjlighet till större politisk uppbackning för nätverkets arbete. Ändå tycks de
flesta förhålla sig skeptiska till Regionförbundet som huvudman, åtminstone
under den närmaste tiden. En deltagare säger:
Det finns regioner där man mer slängt alla bollar i luften när man ska
organisera sig regionalt. I Örebro län har man behållit alla tjänster från det
gamla. … Regionförbundet känns mer som en administrativ konstruktion
än som en funktionell organisation. (Vua 9 2006)

Verksamhetsledaren vid APeL ser, med lite distans, det som en brist att inte
mer kraft har lagts på att förankra verksamheten och idén om samverkan hos
de ledande politikerna i kommunerna. Detta, menar hon är en brist som
påverkat nätverket hela vägen och som kan ha betydelse för nätverkets
fortsatta utveckling inom ramen för Regionförbundet. Hon säger:
En av de missar vi gjort är att vi inte jobbade hårdare på den politiska
förankringen lokalt. Vi gjorde ju politikerturné och vi har ju liksom försökt
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med vissa saker, men vi borde ha lagt mycket mera krut på själva
samverkansidén. (Verksamhetsledaren APeL 2006)

Såväl frågan om nätverkets autonomi och operativa inriktning som frågan om
nätverkets fokusering – på ’skola’ respektive arbetsliv – hade sannolikt med
fördel kunnat diskuterats mer med politiker och chefer i initialskedet. Att
initiativet till samverkan var välkommet och mottogs väldigt positivt är inte
någon garanti för fortsatt stöd. Vad denna samverkan i praktiken skulle
komma att innebära blev inte tillräckligt klargjort för politikerna. Agendan
hade – möjligen – kunnat få en stark politisk förankring, som gett vid handen
vad som ska prioriteras framför något annat och hur en regional organisering
på området borde se ut.
Nu är det möjligt att Regionförbundet och dess fullmäktigeförsamling
(med Regionstyrelsen och beredningsgrupper) kan bli den arena där
diskussioner av detta slag kan föras, och att tydligare politiska direktiv kan
komma fram, så småningom.
Att förändra institutioner tar lång tid och inspirerande möten i ett nätverk
ger inte automatiskt några avtryck i existerande praktiker. Den verklighet
som man önskar sig förändra är många gånger så komplex och svår att
ansatsen till utveckling och förändring slutar med ett misslyckande, eller en
insikt om att förändringen tar mycket längre tid än väntat. Snart sagt varje
större praktisk förändring förutsätter att ett stort antal hinder kan passeras.
Projektledaren gör följande reflektion med några års perspektiv på arbetet:
Praktiken är hundra gånger mer komplicerad än vad vi förstår. … Om det
är för mycket vi ska göra blir det hafsigt och vi får med oss blessyrerna
mer än lärandet (Projektledaren REKO 2006).

Enligt projektledaren hade det varit klokt att ha färre ’verkstäder’ med större
kraftsamling och fokusering – en fokusering också på lärandet i nätverket. En
reflektion man kan göra i sammanhanget är om en starkare styrning av
processen möjligen kunde ha varit av godo, för att uppnå snabbare resultat,
som också hade kunnat uppvisas för politikerna. Detta hade dock i någon
utsträckning gjort våld på idén om en underifrånprocess i arbetet. Mycket tid
och energi har onekligen krävts för att ’vaska fram’ huvudspåren i allt det
som varit på bordet i diskussionerna. Risken finns att den väl genomarbetade
agendan aldrig på allvar omvandlas till praktisk politik.
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6.3 Samarbetsklimat
Enkätundersökningen från hösten 2003 visade att deltagarna genomgående
upplevde samarbetsklimatet i nätverket som gott. På frågan hur de upplever
samarbetsklimatet i nätverket svarar tre av de tio kommunala deltagarna i
undersökningen ’mycket bra’, sex ’bra’ och en ’ganska bra’. När de sedan
med egna ord kort ska beskriva samarbetsklimatet, exempelvis beträffande
tillit och öppenhet, skriver en deltagare:
Numera upplever jag stor öppenhet och hög tillit. Man kan ha olika
uppfattningar utan att det stör klimatet. Det känns som en stor förändring
skett under vår resas gång. (Vua 1 2003)

En annan deltagare skriver:
Jag upplever samarbetsklimatet som generöst. Man delar med sig av
erfarenheter, kunskaper inom olika områden och själva diskussionerna är
utvecklande. Frågor fångas upp på ett bra sätt. Vi kommer utan alltför
långa diskussioner fram till ställningstaganden. (Vua 10 2003)

I enkätundersökningen och i intervjuerna framkommer att det inledningsvis i
nätverket var vissa problem med tilliten och öppenheten. En deltagare skriver
i enkätundersökningen:
Tilliten och öppenheten har ökat med tiden, allteftersom medlemmarna har
lärt känna varandra. Samarbetet präglades initialt av misstänksamhet och
revirtänkande, men har förbättrats betydligt. (Ra 1 2003)

Somliga menar i intervjuerna att det var en enskild deltagare, från en av
kommunerna, som i början förorsakade ett dåligt samarbetsklimat i nätverket.
Denna deltagare ersattes efter en kort tid av en annan. Efter denna förändring
blev samarbetsklimatet mycket bättre, enligt några av deltagarna. En
deltagare säger:
Klimatet var i början inte bra. Det är väldigt personbundet. Det var någon
som klev ur och flyttade och sedan dess tycker jag att klimatet varit bra.
(Vua 6 2006)

Nätverkets personsammansättning och att samma personer interagerar med
varandra över tid tycks ha stor betydelse för möjligheterna att åstadkomma
något. En deltagare uttrycker det så här:
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Det är viktigt att man kan lita på folk, och det tar ett tag innan man vet det.
Så fort någon byts ut i nätverket så får man investera och bygga upp ett
förtroende. (Vua 9 2006)

Två andra deltagare säger som följer angående samarbetsklimatet:
Jag tycker det känns gott. Jag upplever att vi har tämligen öppenhjärtiga
och förtroendefulla samtal och man kan lita på att det som sägs är sant. Vi
har förtroende för varandra som personer. (Vua 4 2006)
Väldigt gott. Det har varit väldigt lite konflikter. När det gäller sakfrågor
som varit uppe har det varit lätt att föra diskussionen. När det gäller
personkemin och den sociala delen av umgänget har det varit väldigt
positivt. (Vua 5 2006)

På det hela taget beskrivs utan tvekan samarbetsklimatet i nätverket som gott.
En deltagare upplever emellertid att det uppstått informella strukturer i
nätverket. Deltagaren säger i en intervju:
Utifrån ett genusperspektiv tycker jag att REKO blivit ett mansdominerat
nätverk. Vi är få kvinnor i nätverket och det kan ibland vara svårt att som
kvinna göra sin röst hörd. Det känns som det uppstått informella
beslutsnivåer i nätverket. (Vua 3 2006)

Denna deltagare upplever att en liten krets av personer, som samtliga är män,
kommit att starkt prägla nätverket, vilket inneburit ett minskat engagemang
från övriga – åtminstone från deltagaren i fråga. Hon säger:
Det har blivit några få tongivande personer i nätverket. Själv har jag tappat
lite av drivkraften. Jag satsar mitt krut på annat. Jag tycker att det är rätt
frågor vi pratar om men jag tycker att det blivit så att diskussionen förs av
några få, både om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska
göra vad. I början så hade vi en mycket större öppenhet och så fort det var
en fråga så bildade vi en liten arbetsgrupp. Nu är det samma personer som
gör väldigt mycket. (Vua 3 2006)

6.4 Utvecklingsarbete i nätverksform
När enkätundersökningen genomfördes hösten 2003 hade nätverket haft
regelbundna möten under drygt ett och ett halvt år. På frågan om vad
träffarna i REKO hittills gett dem är svaren överlag positiva och berör främst
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nya kunskaper, insikter, impulser, idéer och kontakter. En av deltagarna
skriver:
Nya kunskaper, insikt om kommunernas olika förutsättningar utifrån
storlek, ekonomi, organisation m.m. Samtidigt har övertygelsen stärkts att
vi gemensamt har större möjligheter att utveckla vuxenlärandet på ett bra
sätt. (Vua 10 2003)

På frågan om vilka mervärden de ser med nätverkssamarbetet svarar samma
deltagare så här:
Samverkan i nätverket betyder att vi som liten kommun kan dra nytta av
den samlade kunskapen som finns i alla 12 kommuner samt att det går att
genomföra satsningar i t.ex. projektform som vi själva inte har möjlighet
att iscensätta och arbeta med. (Vua 10 2003)

En annan deltagare skriver:
Ett snabbare tempo i utvecklingsarbetet, ökad påverkan på andra aktörer,
ökade möjligheter till ekonomiska överenskommelser, lära sig av andra
och andras erfarenheter, ökad information om vad som är på gång. (Vua 6
2003)

Vid intervjuer har en närmast helt samstämmig uppfattning hos deltagarna
framkommit om att samverkan i nätverksform är en bra form för att utveckla
arbetet med vuxenutbildning och vuxnas lärande. Samtidigt är det många
som påtalar olikheterna och de olika förutsättningar, som ovan beskrivits,
som hinder för nätverkets arbete. Det tycks inte finnas någon tvekan om
värdet av samverkan och att ha ett kontinuerligt utbyte inom ramen för
nätverket. Samtidigt tycks en gemensam insikt hos flera av deltagarna, utifrån
åren med nätverket, vara att de olika förutsättningarna ibland sätter ’käppar i
hjulet’.
Somliga lyfter fram möjligheterna med samverkan i subregionala
grupperingar, d.v.s. att några kommuner – kanske med geografisk närhet till
varandra och med likartade förutsättningar – samverkar kring olika frågor
och projekt. Exempel på sådana grupperingar fanns redan innan REKO
bildades och några deltagare menar att tiden med nätverket gjort att man
tydligare sett värdet av samverkan i mindre grupperingar.
Sydnärkes Utbildningsförbund – SUF – som är ett kommunalförbund för
gymnasie- och vuxenutbildning i vilket kommunerna Kumla, Hallsberg,
Askersund och Laxå ingår, är ett exempel på en mer formaliserad och
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politiskt framsprungen samverkan. Kumla kommun har nyligen beslutat att
utträda ur detta kommunalförbund.
Nedan följer några röster om nätverket som form för samverkan, från
intervjuer med deltagarna:
Nätverk är en väldigt bra form. Det är inte så prestigebundet utan det kan
bli ett öppnare klimat. Det krävs en inledning, att lära känna varandra.
Man lär sig bättre i nätverk. Effektivt och bra. (Vua 6 2006)
Jag tror att det är en rätt så bra form. Sedan är det naturligtvis så att
beslutsstyrkan ibland har saknats. Det har blivit väldigt mycket
resonerande och det har varit svårt att komma fram till beslut, bl.a. för att
vi haft olika positioner på hemmaplan och olika möjligheter att bestämma.
En konsekvens är att det vi gör är genomresonerat, förankrat och stött och
blött ur alla möjliga synvinklar. (Vua 4 2006)
Jag är förtjust i samverkan i nätverksform. Jag blir bättre och får mer
kreativa idéer. Andra triggar igång mig och för mina tankar till högre
höjder. Nya impulser ger ytterligare nya impulser. Ett nätverk där alla
deltagare är med på samma villkor ger ett stort ansvarstagande. Baksidan
av medaljen är att alla i praktiken inte prioriterar på samma sätt, fast vi
sitter på möten och säger att något har prio ett. Till och från har det varit
problem med beslutsfattandet, till och från har arbetet stoppats upp eller
dragits i långbänk. Det är väldigt mycket upp till varje deltagare att vara
med och påverka. Vill man göra sin röst hörd så får man vara med och
säga vad man tycker. (Vua 3 2006)
Jag uppskattar utbytet och samarbetet i nätverket. Jag är ganska ensam och
isolerad i mitt arbete med lärcentrumet. Det inte är någon som pratar
strategiskt om lärcentrum bland politiker, gymnasieskolan och Komvux.
De pratar bara om vad som är just nu – timmar, lärare, tjänster etc. I
REKO blir man stärkt och kan prata på ett högre plan, prata mer
övergripande, med ett annat fokus på vuxenutbildning, med koppling till
tillväxt. Varje gång man kommer från ett REKO-möte känns det bra, för
ingen pratar om det på det sättet på hemmaplan. Jag förväntar sig att
samarbetet mellan lärcentrumen kommer att finnas kvar. Det behövs bl.a.
för att kunna matcha de egna lokala politikerna, för själv är man väldigt
liten. Det behövs ett samarbete för att få upp vuxenutbildningen på banan.
(Vua 2 2006)
Nätverk är en bra form för ett utvecklingsarbete, men det kräver att alla
känner att man har nytta av det. Jag har själv lagt ner rätt mycket tid på
det, och det har jag gjort för att det ger nya impulser, infallsvinklar och
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idéer. Sedan kan det vara svårare att driva konkreta projekt tillsammans.
Det är detta som hittills är den stora vinsten. Vi har inte blivit så konkreta i
vårt samarbete ännu. Vi har exempelvis inte lyckats lösa frågan om
interkommunal ersättning, men vi har kommit små bitar på vägen. Nu
sitter jag med Mål 3-analyser upp över öronen och har ett samarbete kring
Mål 3 med några andra lärcentra. Det hade inte skett utan REKO. (Vua 9
2006)

Bilden som deltagarna ger av nätverket som form för utvecklingsarbete är
sammansatt och inte helt entydig. Att nätverksformen som sådan uppskattas,
liksom att deltagarna tycker att de får ut mycket av att vara med, står helt
klart. Problemen som många deltagare upplever är bristen på beslutskraft i
nätverket och bristen på konkreta praktiska resultat av samarbetet.
Det finns samtidigt hos många av deltagarna en insikt om underliggande
orsaker som gör att REKO inte är ett så operativt nätverk som tanken var från
början. Inte minst finns det en insikt om att de olika förutsättningarna som
lärcentrumen har försvårar möjligheterna till praktisk samverkan. Det går
också, som framgått, att se en intressekonflikt mellan å ena sidan nätverket
som ett forum för utveckling av lärcentrum, som mötesplats, mäklare och
motor och å andra sidan nätverket som ett forum för samordning av den
kommunala vuxenutbildningen i länet.
Nätverket som organisering har till stora delar fungerat väl men det har
präglats av viss osäkerhet. Närvaron på mötena har periodvis sviktat och det
har också funnits vissa oklarheter om vilka (personer och organisationer) som
ska delta på mötena. Diskussioner har förts om hur brett nätverket ska vara,
vilka deltagare som ska delta i besluten och vilken inriktning och vilket
innehåll det ska vara på mötena.
Vid vissa tillfällen har kretsen av lokala resurspersoner deltagit. Vid ett
antal möten 2005 och 2006 har de adjungerade deltagarna (de regionala
aktörerna) inte varit med alls eller deltagit under del av sammankomsterna,
därför att kommunföreträdarna själva behövt diskutera sig samman kring
vissa frågor. Kommunerna har lagt in pengar i REKO:s arbete och är därför i
någon mening ’betalande medlemmar’.
En positiv erfarenhet av arbetet med nätverket som projektledaren för
fram är att arbeta i s.k. ’mixade zoner’. Med detta avses zoner eller ytor där
representanter från olika håll och både på chefsnivå och lägre nivå samarbetar
kring en uppgift. Så har skett i arbetsgrupperna inom REKO. Han säger:
Även den med lägre lön kan bidra med mycket och även en chef kan
smutsa ner händerna i en praktik. (Projektledaren REKO 2006)
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Denna positiva erfarenhet gäller, menar projektledaren, både i förhållande till
kommunerna och till de övriga aktörerna, exempelvis Örebro universitet. Det
har funnits en flexibilitet i samarbetet som gjort att en del snabba insatser,
exempelvis i form av lokala och regionala seminarier, kunnat genomföras. De
mixade arbetsgrupper som arbetat med avgränsade uppgifter och med tydliga
syften har fungerat bra, menar projektledaren.
Själva nätverket har dock varit svårare att hantera som arbetsmodell än
vad arbetsgrupperna varit. Ändå finns det mycket av goda erfarenheter från
nätverkets arbete, menar projektledaren. Det är från nätverket som
utvecklingsarbetet s.a.s. utgår och under åren som gått har en slags plattform
för utveckling konstruerats, enligt vad som tidigare beskrivits. Det har, enligt
projektledaren, varit frågan om en ’lärresa’ för de vuxenutbildningschefer
som deltar. Det har varit många konstruktiva diskussioner och försök att
gestalta den problematik och de utmaningar som den kommunala
vuxenutbildningen har att hantera, menar han.

6.5 Processtöd och projektledning
Av enkätundersökningen från hösten 2003 framgår att deltagarna fäster stor
vikt vid nätverkets externa stöd, närmare bestämt gäller det processtödet från
verksamhetsledaren vid APeL och insatserna av den anställde projektledaren.
Särskilt projektledningen bedömdes som en mycket viktig funktion. Även
insatserna som sådana, från processtödjaren och projektledaren, fick gott
’betyg’ i undersökningen, med något högre snitt för projektledningen än för
processtödet. En deltagare skriver på följande sätt om APeL:s insatser som
processtöd:
Kompetent ledande av sammanträden, väl förberett, viktig roll vid
skapande av olika ansökningar och olika externa kontakter. Viktigt
processtödjande
utan
att
styra
processen.
Vetenskaplig
ansats/forskningsansats som är viktig för ett konkret samarbete. (Vua 4
2003)

Angående projektledarens insatser skriver en deltagare:
Projektledaren uppfattar jag som sammanhållande, drivande i
utvecklingsarbetet. Han fångar upp frågor på ett bra sätt. Har jobbat bra
med presentationen av REKO i politikerträffar där jag har varit med. (Vua
10 2003)
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Somliga av nätverksdeltagarna uttrycker sig mycket berömmande om
projektledaren och tillmäter honom mycket stor betydelse för utvecklingen i
nätverket. En deltagare säger i en intervju:
Hans engagemang har varit oerhört värdefullt. Han stiger mer och mer i
aktning. Han är suverän killen. (Vua 5 2006)

En annan säger så här:
Med sin kunskap och sitt sätt har han berikat och sett till att vi andra
tillfälligtvis går ur vardagen. … Anders har varit alldeles utmärkt. (Vua 6
2006)

Samtidigt måste de kritiska synpunkter som somliga deltagare ger uttryck för,
beträffande bristen på konkreta praktiska resultat, en alltför omfattande och
tung agenda, informella maktstrukturer som uppstått m.m. anses ha viss
bäring på projektledningen. Ingen deltagare är dock explicit kritisk mot
projektledaren när de talar om hinder och svagheter i arbetet med nätverket.
De allra flesta tycks anse att projektledaren gjort ett bra arbete och har
uttryckt oro för nätverkets arbete utan honom som projektledare.

6.5.1 Hållbart utvecklingsarbete utan externt stöd?
Nätverket REKO har hela tiden haft ett i någon mening starkt externt stöd.
Utan att närmare bedöma kvaliteten i detta stöd kan man i vilket fall säga att
det varit kontinuerligt och av relativt rik omfattning. Det handlar både om
processtöd, projektledning och FoU-stöd.
När det gäller nätverkets initiering och tidiga utveckling står det helt klart
att verksamhetsledaren vid APeL spelade en helt avgörande roll. Det var hon
som, i samspel med relevanta aktörer, ’dukade bordet’ och bjöd in de
lärcentrumansvariga till en samverkan i nätverk som tedde sig angelägen och
fylld med möjligheter.
Verksamhetsledaren vid APeL har fungerat som en intermediär mellan å
ena sidan den politiska och institutionella nivån, där retoriken, ambitionerna
och (ibland) pengarna finns och å andra sidan den handlingsnivå där
funktionärerna finns, som dagligen arbetar med vuxnas lärande i lite olika
former.
Genom en förmåga att knyta kontakter och att se möjligheter till
strategiska och finansiella lösningar – som också harmonierar med politiska
ambitioner – igångsatte verksamhetsledaren vid APeL ett regionalt
utvecklingsarbete inom området vuxnas lärande. Ett arbete som väckt
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uppmärksamhet och som åtminstone kan sägas ha en inneboende potential för
operativ samverkan. En av nätverkets deltagare uttrycker sig så här:
Carina jobbade ju väldigt intensivt med det här projektet. Hon var ju en
eldsjäl. Utan Carina hade det inte blivit någonting. (Ra 1 2005)

Den anställde projektledaren har sedan till mycket stor del varit den som
hållit ihop, organiserat, stött och drivit på nätverkets och arbetsgruppernas
verksamheter. FoU-stödet handlar bl.a. om insatser i utredningar, analyser,
diskussioner, uppföljningar, utvärderingar m.m. som utredaren och jag själv
gjort. Det har, under en period, funnits pengar för att s.a.s. bedriva
’utvecklingsverkstad’. En kritisk fråga inför fortsättningen är om nätverket i
egen kraft förmår att hålla i de processer och utvecklingsspår som påbörjats.
Deltagarna verkar överlag anse att nätverket även fortsättningsvis
behöver någon form av externt stöd och de ser inte att det begränsade stöd
som Regionförbundet erbjuder är tillräckligt. Deltagarna har diskuterat olika
möjligheter att länka befintliga och kommande utvecklingsprojekt – och
därmed ekonomiska resurser – till nätverket för att på så sätt möjliggöra
fortsatt externt stöd, exempelvis från FoU-centrumet APeL.
Flera av deltagarna uttrycker farhågor beträffande kraften i nätverkets
fortsatta arbete, samtidigt som det finns en stark tro på att nätverket och den
samverkan man påbörjat kommer att fortsätta. Intervjucitaten nedan ger en
bild av detta:
Regionförbundet vill äga frågan men vill inte driva den. … Under alla
förhållanden kommer REKO att tappa fart efter sommaren. (Vua 9 2006)
Jag är rädd att REKO kan försvinna någonstans i Regionförbundet, att
REKO:s roll blir luddigare och att vi inte får tillräckligt med resurser.
(Vua 10 2006)
Inom Regionförbundets verksamhet blir allting så mycket större och då
blir detta bara en liten del och tappar fokus. Frågorna finns nog kvar, men
de tunnas ut och då är det inte säkert att de här nätverkskontakterna som vi
har håller. Det måste nog finnas någon person, som Anders, som håller i
det. (Vua 7 2006)
Dynamiken i nätverket behöver inte nödvändigtvis gå förlorad för att
REKO styrs in under Regionförbundet. Jag tror att det är viktigt att man
har rätt ledare för verksamheten, en processledare av den typ som Carina
varit, som är angelägen om att alla finns med och är delaktiga i processen.
En fara är att någon tar över som inte vill ha det arbetssättet. … Jag önskar
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att REKO får fortsätta i den form det har nu, i nätverksform, och att man
får resurser så att man kan jobba lite mer systematiskt och långsiktigt med
frågorna, och inte lägga kraft och energi på organisationen. (Ra 1 2005)
Jag är orolig för vad som händer när Anders försvinner. Vi måste ju ha
någon projektledare. Han har varit tydlig och tuff, dels mot oss och dels
utåt. Det är en kraft alltså. Han har gjort ett jättebra jobb. … Vem ska axla
det här? Har vi ingen sådan person blir det ett helt annat nätverkande. Han
har försökt hålla ribban uppe på de här strategiska bitarna. … REKO
kommer att finnas. Vi kommer inte att släppa. Men det kan ju bli andra
former om vi inte har den här personen som leder, för jag tror inte att
någon av oss som sitter där klarar det, för vi har ju så mycket annat. Vi
behöver ha någon som håller i trådarna och hjälper oss. Annars blir det ju
ingenting, då blir det bara nätverk på papper. (Vua 2 2006)
Det går inte att vrida detta tillbaka. Vi har kommit så pass långt med
REKO så det går inte att hejda. Däremot kan det stoppa upp lite och det
kan bli en annan karaktär på samverkan, men det kommer att bestå. (Vua 5
2006)
Vi kommer ju att fortsätta i någon form hur det än nu kommer att bli, men
det blir ju mycket bökigare om vi inte har någon typ av organisation för
det, tror jag. (Vua 11 2006)

Den situation som nätverket nu befinner sig i, helt utan eller med mycket
begränsade externa stödjande resurser och med Regionförbundet som
huvudman, kan medföra att det blir ännu svårare att få fart på verksamheten,
också med ett praktiskt utvecklingsarbete. Om det med stöd i processen, med
projektledning, med FoU-stöd och med ekonomiska medel både för regionala
och lokala utvecklingsaktiviteter har varit svårt att komma till praktisk
handling så kan man förmoda att det blir ännu svårare utan detta externa stöd.
Samtidigt menar flera av deltagarna att de nu, sedan någon tid, ser större
möjligheter till praktisk samverkan än tidigare, inte minst i mindre
grupperingar av kommuner, som redan framgått. Det tycks finnas någon form
av bärkraft i nätverket, i och för sig främst hos några få av deltagarna och
med kraften riktad mot avgränsade delar av nätverkets ’program’. Inte minst
handlar det om ett intresse för att utveckla gemensamma yrkesutbildningar
och att arbeta med Mål 3 och andra verktyg för kompetensutveckling i
arbetslivet. Några intervjucitat:
Det är först nu på sluttampen som vi börjar på att hitta ihop med olika
saker och tar oss lite vidare. (Vua 11 2006)
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Det börjar bli bättre och bättre, REKO. Många tittar ju på REKO utifrån –
vad har ni gjort? Och det är ju inte mycket konkret som är gjort, men jag
tycker det här samtalet vi har nu stärker mig. (Vua 2 2006)
Sen har vi väl kommit fram till att alla inte ska vara med på allt. Det går att
vara med i samarbetet även om man inte är med på alla aspekter av det.
(Vua 4 2006)
Man har fått en liten karta över hur det ser ut, så man vet ungefär vilka
utbildningar som finns och vart man kan vända sig, så man inte behöver
skapa hjulet en gång till. (Vua 8 2006)

En pessimistisk analys ger vid handen att nätverket, så här långt, förbrukat
sin energi och sina resurser på en alltför svår och omfattande agenda och
därför inte förmått att kraftsamla på det område som deltagarna inledningsvis
upplevdes som mycket angeläget – att angripa kompetensutmaningarna i
arbetslivet med arbetsplatsen som utgångspunkt.
En mer optimistisk analys säger oss att nätverket på goda grunder lagt
kraften och resurserna på att i en mer intern process dels ’vaska fram’ flera
angelägna utvecklingsområden för vuxenutbildningen i länet och dels hitta
varandra som personer och organisationer. Därmed kan tänkas att en gedigen
grund är lagd för fortsatt samverkan, även i en mycket konkret och praktisk
mening, ibland med en mindre grupp av deltagande kommuner, utifrån
intresse och inriktning.
Vintern 2007, mot slutet av min studie av nätverket, ser jag att även utan
externt stöd är det ’full fart’ på nätverkets möten, och deltagarna är upptagna
med samarbete kring gemensamma utbildningar. Detta kan tolkas som att den
process som nätverket varit i, under flera år och med externt stöd, nu på
allvar börjar betala sig i konkret samverkan.
Omständigheter som har betydelse för möjligheterna till samverkan är
också kommunernas närmast genomgående hårt ansträngda ekonomi och
frekventa omorganiseringar av verksamheten. Detta har i några fall skapat
osäkerhet i frågan om deltagandet i nätverket och har också medfört
personbyten. Den ekonomiska aspekten kan s.a.s. ha verkan åt två olika håll.
Besparingar genom mer rationella lösningar på området vuxnas lärande kan
skapa incitament till regional samverkan, men bristen på pengar kan också
skapa försiktighet och dämpa viljan att involveras i gemensamma projekt
med ekonomisk insats.
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6.6 Sammanfattande slutsatser
Förväntningarna på nätverkets arbete var inledningsvis väldigt stora hos
deltagarna. Det har efterhand dock blivit alltmer uppenbart att nätverket
betyder olika saker för olika deltagare, beroende på vilken verksamhet man
företräder. Olikheterna mellan de ingående verksamheterna beträffande
inriktning, verksamhet, erfarenheter och kultur gör det problematiskt att
komma till handling med en gemensam agenda. Särskilt uppenbara blir de
olika förutsättningarna när det handlar om lärande i arbetslivet. Att utveckla
en gemensam policy har varit förhållandevis lätt, men att verkligen göra
något tillsammans som förändrar verksamheterna enligt intentionerna har
visat sig svårare.
Det finns en viss otålighet över att de konkreta resultaten av samverkan
dröjer och är få. Mycket av det som diskuterats i nätverket har stannat vid
intentioner och har inte blivit omsatt i en praktik. Deltagarna vill inte minst se
mycket mer av gemensamma utbildningssatsningar. Själva samarbetsklimatet
i nätverket upplevs av deltagarna – på det hela taget – som mycket gott. Det
råder heller ingen tvekan hos deltagarna om att nätverk i sig är en bra form
för regional samverkan. Flera påpekar emellertid att beslutskraften i nätverket
straffas av att deltagarna sitter på så olika mandat och positioner i sina
respektive kommuner.
Det externa stödet som nätverket haft under relativt lång tid är något som
deltagarna menar har haft mycket stor betydelse. Det har funnits en viss oro
för vad som kommer att hända med nätverket när detta externa stöd upphör.
Samtidigt finns det en stark övertygelse bland flera av deltagarna att
nätverket under alla förhållanden kommer att leva vidare med fortsatt
samverkan. Så här långt ser det i praktiken också ut som att nätverket i egen
kraft fortsätter med en operativ samverkan.
Nätverkets inriktning och agenda bedöms av deltagarna som riktig och
bra, men det finns samtidigt en upplevelse bland flera att nätverket haft väl
många frågor och områden att ’gapa över’. Mycket tid och kraft har lagts på
att forma nätverkets agenda, vilket kan tolkas som att den är väl genomtänkt
och hållbar över tid. En deltagare varnar dock för att fästa för stort avseende
vid agendan i sig och efterlyser en förmåga till snabbare omställningar utifrån
vad som händer i den omedelbara omgivningen.
Det går att identifiera två konfliktdimensioner i beskrivningen och
analysen av nätverkets arbete. Den ena dimensionen gäller frågan om
regional planering och styrning, genom Regionförbundet, kontra en mer
processorienterad och verksamhetsnära samverkan, som växer fram utifrån
lokala behov och förutsättningar. Den andra dimensionen handlar om
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huruvida verksamheterna främst präglas av ’utbildningssystemets’ eller av
’arbetslivssystemets’ föreställningsvärld.
Att vara utbildningsentreprenör i en politiskt styrd verksamhet kan
innebära vissa svårigheter. Politikernas kunskap om och förtrogenhet med
hur ett lärcentrum arbetar och kan arbeta är många gånger bristfällig. Det
återstår mycket innan infrastrukturen med kommunala lärcentra betraktas
som en självklar strategisk del i arbetet med tillväxt och utveckling, lokalt
och regionalt. De politiska direktiven är ofta otydliga och vaga, vilket innebär
att lärcentrumen, på gott och ont, får operera ’efter eget förstånd’.
Vilken betydelse har den valda strategin haft när det gäller möjligheterna
att uppnå resultat i form av praktiska förändringar? Genom det horisontella
och processinriktade arbetssättet har en genomarbetad agenda för förändring
tagits fram. Men förmår nätverket att med en lärandestrategi föra
utvecklingen i den riktning som man önskar, eller i vart fall har gett uttryck
för är önskvärd? Nätverket har förblivit ganska ’internt’, med en krets av
lärcentrum- och vuxenutbildningschefer som lärt av och med varandra i en
gemensam process. Lite tillspetsat kan man säga att nätverket varken arbetat
sig ’nedåt’ i respektive organisationen eller ’uppåt’ mot politiken eller ’utåt’
mot det omgivande samhället.
En viktig fråga är då om denna betydande investering i en mer intern läroch policyprocess kommer att ge utdelning längre fram? På vilket sätt har de
olika lokala förutsättningarna beaktats i denna gemensamma agenda? Hade
en mer traditionell planeringsstrategi varit ett bättre alternativ, som kunnat
producera snabbare resultat? Hade, i så fall, resultaten varit hållbara? Den,
som jag ser det, kanske mest intressanta frågan är om en planeringsrespektive en lärandestrategi hade kunnat kombineras på något annat sätt än
vad som gjordes här?
Om KÖL, och sedan Regionförbundet, hade haft det operativa ansvaret
för nätverket kan det tänkas att en mer traditionell planeringsstrategi präglat
arbetet. Det går naturligtvis inte att säga något säkert om vilka resultaten
hade varit om så varit fallet. Min bedömning är ändå att nätverkets inriktning
då hade varit väsentligt annorlunda och att träffarna mer hade handlat om
informationsutbyte och viss samordning och mindre om att utveckla en
långtgående och vittsyftande regional agenda för förändring. Samtidigt hade
arbetet då haft en förankring i en formell regional struktur, vilket i vissa lägen
sannolikt varit en stor fördel. Möjligen hade vissa konkreta mått och steg
kunnat tas som med den gällande strategin visat sig problematiska.
Analysen utvecklas vidare i senare kapitel, där de teoretiska perspektiven
får mer spelrum och kan bidra till en djupare förståelse. I det närmast
följande kapitlet beskrivs översiktligt vad som konkret har hänt på de fyra
olika utvecklingsområden som nätverket lyft fram som de mest centrala.
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7. Utvecklingsområdena – vad har hänt?
Följande kapitel struktureras utifrån de fyra prioriterade insatsområden som
nätverket slutligen formulerade i början av 2005. Det handlar här om att ge
en översiktlig bild av vad som kan betraktas som resultat av arbetet på
respektive område och kort diskutera detta. Projektledarens och deltagarnas
upplevelser och perspektiv, utifrån intervjuer och samtal, lyfts fram något i
texten. Kapitlet ska inte förstås som en redovisning av alla aktiviteter som ägt
rum inom ramen för nätverkets arbete.
De fyra utvecklingsområdena ger uttryck för vad nätverket vill försöka
åstadkomma lokalt och regionalt. De är därför viktiga att uppmärksamma för
den kritiska analysen av nätverkets arbete. Denna kritiska analys, som främst
utvecklas i kapitel 9 och 10, tar dock inte fasta enbart på hur det har gått med
de prioriterade insatsområdena. De mest centrala frågorna för analysen är hur
vi mer som en helhet kan förstå nätverkets arbete och utveckling över tid
utifrån ett planeringsperspektiv respektive ett lärandeperspektiv och vidare
om nätverkets arbete och utveckling främst handlar om reproduktion eller
transformation av befintliga strukturer.
Här ges nu således en bild av de verksamheter som – så här långt – i
praktiken bär upp de olika utvecklingsspår som nätverket enats om att arbeta
med. Utan denna bild skulle också den vidare förståelsen bli haltande.
Kapitlet visar inte minst på hinder för att i en handlingsdimension komma
vidare med verksamhetsutveckling och regional samverkan.

7.1 Utveckling av nya utbildningsmodeller som
svarar mot arbetslivets behov och sätt att lära
Detta är det utvecklingsområde som sannolikt innebär den största utmaningen
för vuxenutbildningen. Det handlar dels om konkreta regionala samarbeten
kring nya utbildningssatsningar och dels om att mer generellt stärka länets
lärcentra i funktionen som noder för vuxnas lärande i arbetslivet. Det finns
inom ramen för nätverket exempel på satsningar som kan hänföras till detta
utvecklingsområde, och här beskrivs några av dem kortfattat.
I september 2005 startade en länsgemensam utbildning i industriell
ytbehandling, mot bakgrund av ett identifierat behov i branschen.
Utbildningen har till största delen varit förlagt till de medverkande företagen.
Utbildningen omfattade 18 kursdeltagare, 14 arbetsplatser och deltagande
från sju av länets kommuner. Sydnärkes utbildningsförbund – SUF – var
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’värdorganisation’ och samordnare. En ny utbildningsomgång startade hösten
2006 med liknande förutsättningar.
Nätverket har inlett en dialog med projektledningen för Teknikcollege i
Örebro län – en satsning som har sin grund i ett nationellt initiativ att stärka
yrkesutbildningen, främst inom industrin. Syftet med att arbeta med frågan
inom nätverket är att underlätta för fler kommuner i länet att komma med i
arbetet. Detta kan beskrivas som ett samarbetsprojekt mellan utbildning och
näringsliv och länets lärcentra ska verka för att ge fler vuxna möjligheter till
teknikutbildning, både som en länk i en kedja av utbildning och som
samarbetspartners till industriföretagen på orterna.
Ett av nätverkets arbetsområden fr.o.m. 2006 är att utveckla konceptet
med samlingsprojekt inom Växtkraft Mål 3 med lärcentra som noder och
med hela regionen som upptagningsområde. Fyra av länets lärcentra,
nämligen de i Örebro, Karlskoga, Degerfors och Hällefors har, hittills,
utvecklat samarbete på området. Respektive lärcentrum fungerar som
projektorganisatör och samarbetar med företag och förvaltningar. Detta
innebär en möjlighet att konkret agera i funktionerna mötesplats, mäklare och
motor. Ett syfte med satsningen är att ge stöd till fler lärcentra att starta
liknande projekt och tillse att företagen i själva genomförandefasen får
tillgång till de utbildningsresurser som finns i länet. Svenska ESF-Rådet har
uppmärksammat detta sätt att arbeta och börjat kalla det ’Örebromodellen’.
En arbetsgrupp inom nätverket arbetar med en utbildningslösning som
kallas ’Bättre-konceptet’ och som sprungit fram ur Högskolan i Borås. Här
medverkar utöver Högskolan i Borås bl.a. ett antal företag i länet och
Mälardalens Högskola. ’Bättre-konceptet’ motsvarar en fempoängsutbildning
på högskolenivå, men är direkt riktad till företag och uppbyggd kring det
enskilda företagets produktionsprocess. Lärcentra och olika tekniska
kommunikationsplattformar utgör pedagogiskt stöd. Två sådana utbildningar
startade hösten 2006, en med bas i Örebro inom området TPM – Total
Product Management – och en med bas i Lindesberg, med inriktningen Bättre
produktionsflöden. Lärcentrumen fungerar som samordnare och andra
lärcentra och företag i länet ges möjlighet att delta. Inför hösten 2007
planeras en utbildning i Örebro inom området logistik, och utbildningar inom
området produktion både i Lindesberg och Karlskoga.
Vissa utbildningssatsningar i samverkan med det lokala näringslivet görs
i enskilda kommuner, exempelvis en utbildning i produktionsteknik i Örebro
och en industriteknisk utbildning i Lindesberg. Det här är pilotsatsningar där
erfarenheter, idéer och upplägg kan spridas genom nätverket, även om det
inte är utbildningar som görs tillgängliga för hela länet i ett första skede. En
vägledande tanke är att metodutveckling med fördel sker i sitt naturliga
sammanhang i konkreta utbildningssatsningar. Diskussioner förs också,
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tillsammans med Regionförbundet och Länsstyrelsen, om samordning av
länets resurser för att arbeta med KY-utbildningar.
I mötet med företag och arbetsliv märks emellertid också vissa skillnader
beträffande kulturen, mellan arbetslivet och utbildningsinstitutionerna. Inom
utbildningssystemet finns en ovana att utforma utbildning efter efterfrågade
och direkt arbetsrelaterade behov. Inom näringslivet saknas å andra sidan ofta
en förmåga att formulera kunskaps- och kompetensbehov och man vill gärna
se ’snabba lösningar’ på problemen.
Utifrån ett lokalt verksamhetsperspektiv har det inte hänt så mycket som
ett resultat av nätverkets arbete. De lokala resurspersonerna har, tillsammans
med deltagarna i nätverket, försökt skapa nya kontaktytor ut mot arbets- och
näringsliv, med varierande framgång. Man har också i viss utsträckning
bearbetat politiker och chefer inom den kommunala organisationen. Det finns
hos lärcentrumen sällan någon medveten organisering för lärande och
utveckling på området. Samtidigt är det i lokalmiljön som interaktionen med
arbetslivet i praktiken kan äga rum.
Något genombrott kan inte sägas ha skett i de enskilda kommunernas
arbete med vuxnas lärande, vare sig i kontakterna med arbetslivet eller
beträffande förståelsen hos politikerna och inom förvaltningarna. De lokala
resurspersonerna tillsammans med de ordinarie deltagarna i nätverket har,
generellt sett, inte initierat några mer genomgripande förändringsprocesser i
sina respektive verksamheter. Organiseringen med lokala resurspersoner,
som tog i anspråk en mycket stor del av de projektmedel som nätverket hade,
visade sig vara en mindre lyckad satsning.
Till saken hör också att de flesta av de som rekryterades för detta
uppdrag kom från skolmiljön och fortsatte att till stor del arbeta med andra
uppgifter i denna invanda miljö. Sannolikt skulle även uppdraget i många fall
behövt vara tydligare, enklare och mindre omfattande, och här är
projektledaren självkritisk. Han menar att de lokala resurspersonerna hade
svårt att orientera sig i uppdraget och blev tämligen ensamma i sin uppgift.
En hel del personbyten ägde också rum på dessa positioner, vilket knappast
gagnade saken. Projektledaren uttrycker i en intervju premisserna för
uppdraget att vara lokal resursperson på följande vis:
Du springer på problem i föreställningsvärlden, i regelvärlden och i
resursvärlden. Du får så helvetes mycket stryk. (Projektledaren REKO
2006).

Kommunernas lärcentra har inte visat sig vara organisationer som utan vidare
kan axla det nya uppdrag för vuxnas lärande som nätverket diskuterat under
lång tid. Detta nya uppdrag handlar i mångt och mycket om samverkan med
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en mångfald aktörer och om att i samspel med arbets- och näringslivet
utveckla flexibla utbildningskoncept med arbetsplatsen som utgångspunkt.
Det finns inte något system och i många fall inte heller någon kompetens
eller vana att arbeta med uppdraget.
Lärcentrumen har visat sig ganska svaga i den praktiska dimensionen av
det som skulle vara själva ’paradgrenen’ i nätverkets arbete – att koppla
vuxenutbildningen till kompetens- och tillväxtfrågorna. Att vuxnas lärande
och regionala tillväxtstrategier har med varandra att göra tycks alla vara
överens om. Det är i den lokala praktiska verkligheten som den verkliga
prövningen ligger. Projektledaren säger:
Lärcentrumen har ganska få köttiga kontakter med arbetslivet. Det är mest
enkäter, besök och frukostmöten. Inte heller de pedagogiska aspekterna på
lärande i arbetslivet har i praktiken slagit igenom. (Projektledaren REKO
2006)

Att lärcentrumens kontakter med arbetslivet varierar och i vissa fall är
tämligen outvecklade framgår också av en enkätundersökning som utredaren
tillsammans med projektledaren gjorde 2005 (Ljungzell 2005). Ett antal
enkätfrågor beträffande lärcentrumets funktion som mötesplats, mäklare och
motor riktades till de lärcentrumansvariga. Det visade sig i svaren att både
antalet arbetsplatser som man har kontakt med och karaktären på de
kontakter och samarbeten man har med arbetsplatser varierar kraftigt mellan
olika lärcentra. I vissa fall är de regelbundna kontakterna få och/eller
tämligen outvecklade.
Företagen och arbetslivets organisationer har överhuvudtaget inte funnits
med i nätverket, vilket måste betraktas som en brist eftersom en av nätverkets
tydligast uttalade ambitioner är att utveckla möjligheterna för vuxnas lärande
med arbetet och arbetsplatsen som bas. Med den karaktär och inriktning som
arbetet i nätverket fått är det emellertid långt ifrån säkert att sådana
representanter hade varit villiga att medverka uthålligt över tid.
Inom nätverket finns det intressanta erfarenheter av att utveckla
utbildningskoncept i samspel med arbetslivet, inte minst hos Lärcentrum
Masugnen i Lindesberg. Dessa erfarenheter har inte tillvaratagits i någon
större utsträckning eller på något systematiskt sätt i nätverket. Befintliga
erfarenheter inom nätverket hade sannolikt i högre grad kunnat ligga till
grund för utbyte och lärande på området.
Utifrån vunna erfarenheter samt visst forskningsstöd har nätverket enats
om en modell för hur framtida länsgemensamma utbildningssatsningar ska
planeras i en gemensam process. Detta gäller såväl för arbetslivs- och
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arbetsmarknadsorienterade utbildningar som för mer traditionella ämnen
inom vuxenutbildningen.
Under 2007 ingår nätverket REKO, som ett bland flera regionala
samverkansinitiativ, i ett projekt som CFL – Nationellt centrum för flexibelt
lärande – driver i samverkan med APeL. Projektet heter ’Systempåverkan för
lärande, utveckling och tillväxt’ och finansieras av CFL och Svenska ESFRådet (Europeiska Socialfonden). Övergripande fokus i detta projekt är
kopplingen mellan å ena sidan vuxnas utbildning och lärande och å andra
sidan regional utveckling och tillväxt. I detta ligger vissa ekonomiska medel
för utveckling på området och nätverket kommer bl.a. att satsa på en kurs i
strategisk kompetensförsörjning och ett koncept för behovsinventering i
regionen.

7.2 Samordning av vuxenutbildningen
Ett syfte med nätverkets arbete är att få till stånd mer av regional samordning
inom vuxenutbildningen och nedan följer några exempel på detta. Det första,
och av deltagarna mest omtalade, exemplet på samordning gäller de
naturvetenskapliga ämnena, som gör att fler vuxenstuderande i länet kan få
del av dessa ämnen. Den gemensamma utbildningsmodellen byggde
ursprungligen på inslag av distansundervisning och utbildningsinslag skulle
förläggas på olika lärcentra, men med Kumla som bas. Under två läsår
arbetade nätverket enligt detta koncept, men sedan fick konceptet ändras
något p.g.a. visst organisatoriskt ’gnissel’ och sviktande intresse. Nu är det
vuxenutbildningen i Kumla som svarar för helheten, dock fortfarande med
hela länet som möjligt upptagningsområde.
En angelägen, men svårlöst, fråga som följt nätverket under flera år, och
som av många har beskrivits som strategiskt mycket viktig, gäller nya former
för interkommunal ersättning, d.v.s. betalningen av utbildningsplatser mellan
kommunerna. Målet på sikt är att hela länet blir ett ’frisöksområde’ där vuxna
fritt kan söka inom hela vuxenutbildningens utbildningsutbud och att
betalningarna mellan kommunerna avskaffas. Denna fråga kräver dock ett
politiskt ställningstagande i regionen och i de enskilda kommunerna.
Förhoppningen är att Regionförbundet tillsammans med nätverket kan
fortsätta arbetet med frågan.
Inom nätverket har olika idéer om information, utbyte och tillgänglighet
via den gemensamma kommunikationsplattformen (FirstClass-konferens)
diskuterats. Från början var ambitionerna stora med denna gemensamma
kommunikationsplattform. Där finns mappar för dokument på olika områden
och en gemensam mailbox. Den var också tänkt att fungera som en
idéplattform där deltagarna kunde dela tankar och erfarenheter. Detta
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sistnämnda har det dock inte blivit något av. Plattformen för en tynande
tillvaro och deltagarna tycks hellre vilja få och ge information via sin vanliga
e-post än genom att gå in på konferensen.
Nätverket bestämde sig också för att utveckla en virtuell anslagstavla på
nätet för att synliggöra och tillgängliggöra kurser och utbildningar. Även
förslag på nya kurser utifrån uppkommen efterfrågan skulle kunna finnas där.
Anslagstavlan existerade under en period i en teknisk mening men kom inte
att användas av de lärcentrumansvariga och deras medarbetare. Detta, liksom
den bristande användningen av kommunikationsplattformen, visar att det är
stor skillnad mellan att entusiastiskt tala om vilka möjligheter som
informations- och kommunikationsteknologin rymmer och att verkligen börja
använda den i den vardagliga praktiken.

7.3 Samverkan kring högskoleutbildning
Det finns inom nätverket ett starkt önskemål om fler högskoleutbildningar på
distans via infrastrukturen med lärcentra, och även om att på andra sätt
utveckla samverkan med universitet och högskolor. Exempel på efterfrågade
distansprogram är sjuksköterske-, lärar- och socionomprogrammet.
Nätverkets kontakter är främst koncentrerade till Örebro universitet, även om
diskussioner förs även med andra universitet och högskolor.
Örebro universitet och länets lärcentra har ett gemensamt uppdrag för att
stärka det regionala tillväxtarbetet och de flesta utbildningsinsatser förutsätter
närhet och fysiska möten. Samarbetet med Örebro universitet är utformat
inom ett antal olika arbetsområden och med olika aktörer inom universitetets
organisation. Nedan beskrivs kort några av de aktiviteter som ägt rum eller
som eftersträvas av nätverket.
REKO bedriver sedan några år ett samarbete med universitetet kring de
offentliga föreläsningarna. Syftet är att föra ut intressant kunskap till länets
kommuner via telebildöverföring och att stärka lärcentra som mötesplatser
för bildning, kultur och ny kunskap. Tillsammans med universitetet försöker
nätverket utveckla konceptet beträffande föreläsningsprogram, den tekniska
plattformen och marknadsföringsmetoder, liksom kringarrangemang som kan
locka deltagare till lärcentrumen.
En gemensam arbetsgrupp mellan universitetet och REKO arbetar med
att ta fram specifika föreläsningar utifrån identifierade behov i kommunerna.
Föreläsningarna, som sker via telebild, är riktade mot företag och offentlig
förvaltning och kan beskrivas som riktade seminarier. Exempel på ämnen
som förekommit är ledarskap, arbetsmiljörätt, systematiskt arbetsmiljöarbete
och marknadsföring.
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Idag har vissa kommuner ett uppbyggt samarbete med andra universitet
och högskolor beträffande högskoleutbildningar på distans. Detta är inte
något helt nytt och kan inte sägas vara en frukt av arbetet inom nätverket. Av
flera skäl behövs, upplever deltagarna, ett närmare samarbete med Örebro
universitet. Det identifierade behovet som riktats till Örebro universitet har
främst gällt sammanhållna program, exempelvis lärarprogrammet, men även
möjligheten till ett bredare utbud av högskolekurser har setts som viktigt.
I diskussionerna med Örebro universitet har nätverket inbjudit till
samarbete mellan lärcentrumen och olika institutioner på universitetet för att
tillsammans utveckla konceptet med lärcentrumförlagd högskoleutbildning.
Idén är att distanskommunikationen kombineras med lokala studiegrupper
och pedagogiskt stöd från personal vid lärcentrumen.
Örebro universitet har, främst av resursskäl, inte ansett sig kunna delta i
en sådan satsning och i metodutveckling på området, mer än marginellt. En
s.k. arbetsplatsturné genomfördes under våren 2005, där representanter för
Örebro universitet gjorde besök på arbetsplatser i ett antal kommuner
tillsammans med företrädare för vuxenutbildningen och andra representanter
från den kommunala organisationen, för att diskutera utbildningsbehov.
Ett önskemål från nätverkets sida är att Regionförbundet tar initiativ till
bildandet av ett råd där lärcentrumförlagd högskoleutbildning på distans
kunde bli föremål för systematiskt samarbete. En deltagare, som ger en bra
bild av hela nätverkets upplevelser på området, beskriver försöken till
samverkan med Örebro universitet på följande sätt:
Om länets kommuner säger att det här vill vi ha så tror man att de lyssnar
på något sätt, eftersom man har det tredje uppdraget, men det gör man ju
inte. … Man ser sig inte som ett regionalt universitet, medan Karlstad,
Dalarna och Mälardalen har den inriktningen, och då hamnar vi väldigt
konstigt. Vi har ett stort universitet som vi inte har någon nytta av. (Vua 9
2006)

7.4 Samverkan kring validering
Validering upplevs av nätverket som ett mycket viktigt verktyg för att kunna
lyfta fram och värdera vuxnas kompetens. Strategier för validering har också
arbetats fram och skrivits in i det Regionala tillväxtprogrammet för Örebro
län, i handlingsprogrammet för kompetensförsörjning. Här nedan beskrivs
nätverkets arbete med valideringsfrågan högst summariskt.
Det långsiktiga utvecklingsarbetet handlar om att bygga upp ett
länsgemensamt valideringscentrum. Där, är det meningen, ska regionens
resurser och aktörer utvecklas och samverka i en flexibel organisation.
Behovet av metodutveckling är stort framförallt när det gäller samarbetet
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mellan utbildning och arbetsliv. Här handlar det om att utveckla nya
lösningar för hur arbetslivets representanter ska kunna vara aktiva i
valideringsarbetet, hur olika yrken ska valideras och hur samverkan och
kompetensstöd till yrkesbedömare på arbetsplatser ska kunna organiseras. Ett
specifikt pilotprojekt inom CityAkademin i Örebro har fokuserat på dessa
uppgifter.
En viktig plattform för valideringsarbetet är en samlad, uppdaterad och
webbaserad guide för länets valideringsarbete och de möjligheter som
erbjuds. En sådan har skapats och olika aktörer har involverats för att hålla
guiden aktuell och för att de nya möjligheter som lokalt tas fram synliggörs
på ett översiktligt sätt.
Vägledare inom utbildningssystemet och inom arbetsmarknadsområdet är
ett avgörande inslag i en sammanhållen valideringsprocess. I länet är ett
vägledarnätverk för validering under uppbyggnad. REKO har arbetat med att
stärka samarbetet i nätverket och har bidragit till att kunskaper i validering
tillförs gruppen.
Ett antal enkätundersökningar har genomförts för att sammanställa vad
som konkret görs beträffande validering i länets kommuner. Syftet har varit
att stödja verksamheternas informationssamling, att ta fram rutiner för
regelbunden statistik i verksamheterna och att skapa en hanterbar
administration av valideringar. Med detta som underlag har vissa samarbeten
mellan kommuner kunnat initieras. Det finns nu en gemensam överblick över
vilka ämnesområden som valideras och hur frekvent valideringsarbetet är.
Tanken är att valideringsarbetet ska fasas in i Regionförbundet. Arbetet
med samordning, metodutveckling och konkreta lösningar beträffande
validering är ett komplicerat uppdrag som kräver stöd av ett regionalt
samverkansorgan med närhet till de politiska beslutsfattarna.

7.5 Deltagarnas bild av nätverkets resultat
När deltagarna i intervjuer får frågan om vad de själva bedömer är de
viktigaste resultaten av samverkan i nätverket är det oftast de få konkreta
exemplen på gemensamma utbildningssatsningar, i stort sett NV-samarbetet
och ytbehandlingsutbildningen, som nämns. Vidare möjligheterna som följer
av att man känner varandra bättre, kan ha mer spontan kontakt med varandra
i olika frågor och finner öppningar för samverkan i mindre grupperingar av
lärcentra. Varken valideringsfrågan eller frågan om samverkan med Örebro
universitet tycks, enligt deltagarnas upplevelser, ha tagits särskilt mycket
framåt genom REKO.
Naturligt nog är det lättare för deltagarna att avgränsa och bedöma sådant
som är gemensamt och nytt och som omedelbart har med interaktionen i
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nätverket att göra, än sådant som s.a.s. pågår under alla förhållanden i den
egna lärcentrummiljön och eventuellt får en extra dragkraft genom nätverket.
Nedan följer några röster om vad som är behållningen eller resultatet av
nätverkets arbete.
Det är samordning av utbildningar och att vi kunnat handla utbildning
mellan kommunerna. … Det operativa, att kunna genomföra gemensamma
utbildningar, få bort det här med interkommunal ersättning. (Vua 5 2006)
För mig har det varit de här samarbetena mellan kommunerna. Det är min
vardag. Det är viktigt för mig att få det att fungera. Att man tittar – vad gör
du? Vad gör jag? Kan vi hjälpa varandra? Kan vi byta? Sen hade jag
mycket förhoppningar på det här att vi skulle kunna jobba gentemot
universitetet, men det har ju inte blivit så, tycker jag. Där har inte hänt så
mycket, men det skyller jag universitetet för. De är inte rörliga. (Vua 9
2006)
Det största tror jag är att vi nu börjar hitta in i varandra. Vi har skrapat av
de här delarna som hindrade i början och utsatt varandra för lite olika
saker, så att vi litar lite mer på varandra. Det är liksom det som är
grogrunden för att kunna fortsätta i någon form och jobba. (Vua 11 2006)
När man tittar på vad REKO konkret har åstadkommit så kan man säga att
över den här tiden som vi har varit igång med REKO så har det inte varit
så där jättemånga konkreta resultat. Men jag tror att man också måste titta
på hur vi har påverkats på olika sätt genom de diskussioner som vi har
fört, vad vi har bedrivit för arbete i olika sammanhang, vad man har fått
med sig för ny kunskap. Varenda gång, egentligen, när vi har haft möte så
tycker jag alltså att det har varit någonting som man har tagit med sig, som
antingen har legat och spirat någonstans eller också så har man tagit itu
med saker och ting och ringt till någon annan företrädare inom REKO,
antingen angående någon kurs som man genomför eller någon idé som
man jobbar med. (Vua 10 2006)
Om jag har en förfrågan om vissa saker så kan jag vända mig till någon av
de andra. Jag är inte lika begränsad runt omkring här uppe. Jag kan gå ut
och fråga för jag vet att det finns på olika ställen. Jag visste inte någonting
om vad Sydnärke höll på med innan vi bildade REKO. (Vua 8 2006)

Det är tydligt att deltagarna sätter stort värde både på de gemensamma
utbildningssatsningar som faktiskt genomförts och på den gemenskap och
kännedom om varandra och varandras verksamheter som växt fram över tid.
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Detta senare förefaller för flera av deltagarna utgöra något mycket löftesrikt
inför nätverkets fortsatta verksamhet.
Ett resultat, som är svårt att mäta och redovisa, är den påverkan på
föreställningar och förhållningssätt som nätverkets verksamheter inneburit,
både internt i nätverket och i de lärcentrummiljöer där deltagarna arbetar, hos
politiker, chefer etc. Utan tvekan ger deltagarna uttryck för värdet av
nätverket, i relation till den verksamhet som man bedriver, inte minst detta att
träffarna i nätverket ger inspiration, nya perspektiv och ’inspel’ av värde för
verksamheternas utveckling.

7.6 Sammanfattande slutsatser
Inom de utpekade utvecklingsområdena har olika aktiviteter ägt rum, vilket
ovanstående ger en bild av. De påvisbara resultaten av samverkan inom
ramen för nätverket inte särskilt många eller stora. I synnerhet beträffande
valideringsfrågan och högskoleutbildningar är upplevelsen bland deltagarna
att det har varit svårt att uppnå resultat.
Resultaten i kapitlet visar på att vägen är lång från uttalade intentioner till
praktisk handling. Det finns ett betydande avstånd mellan å ena sidan bilden i
kapitel 5 av en lokal infrastruktur för vuxnas lärande där lärcentrum har en
samordningsfunktion och har operativa kontakter med en mångfald av
aktörer och å andra sidan den praktiska verkligheten i länets kommuner.
Skillnaderna är emellertid stora mellan de olika kommunerna och i vissa
kommuner kommer verkligheten åtminstone i närheten av bilden i kapitel 5 –
även om bilden uttrycker ett slags idealtillstånd.
Resultaten av nätverkets arbete kan, som jag återkommer till i kapitel 9,
analyseras såväl i en lokal som i en regional dimension. Som framgått
handlar nätverkets arbete både om att utveckla de lokala lärcentrummiljöerna
och om att få till stånd en fungerande operativ samverkan på regional nivå.
Tanken är ju att det lokala och det regionala ömsesidigt ska förstärka
varandra. Detta kan sägas vara en nödvändighet. De praktiska resultaten får
sägas vara blygsamma i båda dessa dimensioner.
I den lokala dimensionen finns, enligt de ursprungliga intentionerna,
företag och offentliga arbetsgivare med i den infrastruktur som ska byggas.
Som framgått har det ofta visat sig svårt att etablera sådana länkar ut till
arbetslivet. I den regionala dimensionen kan konstateras att företagen och
arbetslivet inte alls finns representerade i själva nätverket, vilket mot
bakgrund av målen och ambitionerna med nätverkets arbete, ter sig som en
allvarlig brist. Det är ju nätverket som utgör ett potentiellt strategiskt forum.
De få konkreta exemplen på gemensamma utbildningssatsningar som
ändå kommit till stånd är emellertid något som deltagarna fäster stort
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avseende vid och som väcker förhoppningar inför fortsättningen. Här syns
också en fortsatt aktivitet i nätverket efter perioden med externt stöd.
Både samordning av traditionella ämnen och kurser inom kommunernas
vuxenutbildning och mer arbetslivs- och yrkesorienterade utbildningar, som
även pedagogiskt tar arbetet och arbetsplatsen som utgångspunkt, tycks vara
intressant för deltagarna. Till viss del är det dock olika deltagare som har sitt
primära intresse vid det förstnämnda respektive det sistnämnda. Som
framgått har det också börjat hända en del nya saker, framförallt beträffande
kompetensutveckling i arbetslivet.
En ganska utbredd uppfattning bland deltagarna tycks vara att en god
grund är lagd för fortsatt samverkan, i olika konstellationer kring utbildningar
av olika slag, vilket kan betraktas som ett resultat i sig. Det förefaller som om
de förändringsprocesser som det är frågan om i det studerade fallet är
långsamma och tröga. Det kan finnas en mängd skäl till detta, som dels har
att göra med nätverkets egna vägval och handlingar, och dels har att göra
med omständigheter och förutsättningar i den kontext där nätverket finns.
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8. Arbetets förändring över tid
På vilket sätt har nätverkets verksamhet och inriktning förändrats under åren,
från hösten 2001 och fram till idag? Vilka är huvuddragen i utvecklingen?
Har aktiviteterna över tid lett till ett nytt sätt att planera för och arbeta med
vuxnas lärande? Går det att se någon transformation (Archer 1995)? Vilka
slutsatser kan vi dra beträffande ansatsen i arbetet – det vi kan kalla en
lärandestrategi?
Som ett stöd för framställningen kan vi återknyta till figur 5.1 i kapitel 5.
Lite förenklat kan nätverkets historia delas upp i tre faser, nämligen den
inledande fasen, innan nätverket hade sitt utvecklingsprojekt med extern
finansiering, vidare perioden som ett mer organiserat projekt, med resurser
för att bedriva utvecklingsarbete, och slutligen tiden som förlängt projekt och
senare utan projektmedel och under en process av inordning i det nya
Regionförbundet Örebro län.

8.1 Den inledande fasen
Som redan framgått präglades den första tiden med nätverket av stor
entusiasm, med stark uppslutning för saken och god närvaro på mötena.
Verksamhetsledaren vid FoU-centrumet APeL hade, tillsammans med
tjänstemannen vid Utvecklingsrådet Örebro län och i dialog med ett antal
kommunchefer och vuxenutbildningschefer, utvecklat ett koncept för
regional samverkan kring vuxnas lärande – ett koncept som väckte gillande
och uppfattades ligga väl i linje med verkliga upplevda behov såväl som
politiska intentioner. En av de adjungerade deltagarna i nätverket säger:
Man kan väl säga att det låg väl i tiden. Dels kom propositionen och dels
hade det regionala kompetensrådet en alltmer tynande tillvaro (Ra 2 2006)

8.1.1 Stark tro och stora ambitioner
Det fanns inom nätverket en stark tro på att kommunal vuxenutbildning
kunde sättas i samband med regionala tillväxtstrategier och att en utvecklad
infrastruktur för vuxnas lärande i länet var en nödvändighet för att möta det
nya uppdrag för vuxnas lärande som staten lagt på kommunerna. Samma
adjungerade deltagare som citerades ovan uttryckte sig på följande sätt i
enkätundersökningen 2003 beträffande förväntningar på nätverket:
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En större förståelse för regionen som helhet och de olika problembilder
som finns lokalt samt ett medel att nå samverkan i regionen som är helt
nödvändig. (Ra 2 2003)

Handlingsprogrammet från 2002 uttrycker ganska storslagna ambitioner för
utveckling och förändring, på flera olika områden som har med
förutsättningar för regional tillväxt, baserad på kompetensförsörjning och
kompetensutveckling, att göra. Visionen som uttrycks i dokumentet är
följande:
REKO bidrar till tillväxt i regionens näringsliv genom att utgöra en
dynamisk mötesplats, där kommunernas infrastruktur för vuxnas lärande
länkas samman med regionala kompetensförsörjningsstrategier.

Nätverket skulle göra skillnad och åstadkomma en bättre tingens ordning,
både vad gäller policy och strategier lokalt och regionalt och vad gäller
konkret, operativ, praktisk samverkan. Detta skulle inte vara ett forum enbart
för diskussioner. Detta skulle, till skillnad från det tidigare nätverket med
lärcentrumansvariga, vara ett forum med en operativ funktion. Till stor del
bestod det nya nätverket av samma personer som det tidigare, som hade
samordnats av Kommunförbundet Örebro län (KÖL), och som hade
avvecklats till förmån för REKO.
APeL, Utvecklingsrådet och ett antal kommunala chefer var överens om
att en regional samverkan av detta slag var bra och nödvändig. Några av
kommunalråden i länet var mer initierade än andra, men på det hela taget var
den politiska förankringen av detta samverkansinitiativ mycket svag. Inte så
att någon motsatte sig idén, men nätverket fick s.a.s. inte något politiskt
’beskydd’. Detta problem underskattades av nätverket, vilket sannolikt
påverkat förutsättningarna för det fortsatta arbetet.
Överhuvudtaget finns det inte mycket som tyder på att nätverkets
deltagare i denna tidiga fas såg framför sig några särskilda svårigheter när det
gäller att få tolv kommuners vuxenutbildningar, som sinsemellan är tämligen
olika i karaktär och verksamhet, att samverka. Samstämmigheten kring
behoven var hög och i detta kan också ligga en viss okunskap om vad
kommunernas nya uppdrag för vuxnas lärande närmare bestämt innebär.
Detta har sedan diskuterats åtskilligt under åren som gått och en mycket
klarare förståelse av vad detta nya uppdrag innebär i praktiken finns idag hos
deltagarna. Samtidigt har insikten sakta kommit om vad de olika
förutsättningarna hos kommunerna, beträffande organisering, erfarenheter,
inriktning, kultur m.m., i själva verket har för inverkan på möjligheterna till
operativ samverkan.
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8.1.2 Vid sidan av strukturen
KÖL, som i någon mening redan hade ett ansvar för samordning och
utveckling på området, hade samma uppfattning som övriga ’intressenter’
beträffande behoven, men hade svårt att hantera detta initiativ till samverkan.
Som berättades i kapitel 5 uppstod – som verksamhetsledaren vid APeL
upplevde och återberättar det hela – en konflikt i förhållande till KÖL. Enligt
henne uppfattade KÖL hela initiativet som något ’illegitimt’ och något som
under alla förhållanden borde inordnas i KÖL:s verksamhet. Det fanns i
utgångsläget dock inte något tydligt uppdrag för KÖL, givet av länets
kommuner, att utveckla samverkan mellan kommunerna av det mer
långtgående och operativa slag som det här var frågan om.
Ledande företrädare för KÖL gav uttryck för en syn på FoU-centrumet
APeL, och sedan även på REKO, som kort och gott kan beskrivas som att det
i KÖL:s perspektiv var frågan om projekt, som hade en början och ett slut.
Att APeL var ett FoU-centrum under uppbyggnad, med inriktning mot
lärande i arbetslivet och på arbetsplatsen – vid tillfället förvisso organiserat i
projektform – gjorde inte att KÖL uppskattade APeL som en ledande och
samordnande kraft i detta sammanhang. Detta är i vilket fall den bild som
verksamhetsledaren vid APeL ger uttryck för.
På motsvarande sätt tycks REKO främst ha uppfattats som ett
tidsbegränsat projekt. Att det rörde sig om ett nätverk av ansvariga för
vuxenutbildning och lärcentra, som bestämt sig för att samverka regionalt
och bedriva utvecklingsarbete tillsammans, oavsett särskilda projektpengar
eller inte, var inte lika självklart för KÖL. Det är nog rimligt att påstå att
KÖL inledningsvis missbedömde kraften i nätverket och även blev något
’överrumplade’ av nätverkets starka önskan att ha APeL som stödjande och
samordnande resurs.
Det handlar här om ett initiativ till samverkan och utveckling som inte
direkt var påkallat av politiska beslut och som inte hade framsprungit ur den
institutionella bas som redan fanns – och där samverkan och utveckling på
området var en del av uppdraget. Detta initiativ hade istället framsprungit ur
en interaktion mellan en extern agent med kunskaper och kontakter på
området och med ’fingertoppskänsla’ för strategi och taktik
(verksamhetsledaren vid APeL), en representant för ett regionalt rådgivande
utvecklingsorgan som såg något för regionen betydelsefullt och angeläget i
detta (tjänstemannen vid Utvecklingsrådet Örebro län) och vidare ett antal
kommunala chefer (kommunchefer och vuxenutbildningschefer) som
uppfattade behoven av och möjligheterna med operativ samverkan. Även om
initiativet i någon mening hade stöd även politiskt i kommunerna, är det
viktigt att komma ihåg att nätverket är en produkt av insikter och
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engagemang hos tjänstemän och inte en produkt av någon eller några
politikers visioner och idéer.
Att initieringen av nätverket gick till på detta sätt och den konflikt med
KÖL som uppstod är, enligt verksamhetsledaren vid APeL, något som i vissa
avseenden påverkat nätverkets fortsatta arbete negativt och som även kan ha
betydelse för nätverkets position och möjligheter i framtiden. Hon säger:
Det skulle inte förvåna mig om den konflikten som jag faktiskt bedömer
att det var, om det är den som kommer att slå tillbaka i slutänden. Den har
alltså försvårat hela arbetet. (Verksamhetsledaren APeL 2006)

Möjligen kan man betrakta det som ett strategiskt misstag från nätverkets och
APeL:s sida att man i denna inledande fas inte arbetade mer med den
politiska förankringen i kommunerna och med att försöka undvika att
formellt och organisatoriskt bli ’hängande i luften’. Det kan ligga en fara i att
inte arbeta sig in i de befintliga strukturerna, även om det är förståeligt att
den större autonomin som ett ’självstyrande’ nätverk kunde åtnjuta tedde sig
som det mest attraktiva, under en tid. Nu hamnade nätverket organisatoriskt i
ett ’ingenmansland’, fast ändå med en inriktning och en verksamhet som
uppskattades av omgivningen. Att KÖL inte med någon större entusiasm
arbetade med frågan om nätverkets utveckling och framtid ter sig begripligt
utifrån den start det hela fick. Verksamhetsledaren vid APeL säger när hon
ser tillbaka och reflekterar:
Det är klart att för Kommunförbundet att bli ställd som adjungerad i ett
sammanhang där de tycker att det är de egentligen som äger
tolkningsföreträde och äger frågorna och har ett uppdrag av kommunerna,
klart att det var svårt. (Verksamhetsledaren APeL 2006)

Den valda strategin för att initiera och etablera nätverket påverkade
förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Att företagen och arbetslivet valdes
bort när det gäller representation i nätverket har haft konsekvenser för
nätverkets inriktning och verksamhet. En bristande politisk förankring och ett
’oförlöst’ förhållande till KÖL har på olika sätt och vid olika tidpunkter
bromsat utvecklingen. Trots uppskattning lokalt, regionalt och även i någon
mån nationellt så har nätverket inte kommit vidare i någon fastare och mer
funktionell organisering för regional samverkan kring vuxnas lärande.
För att på allvar kunna arbeta enligt idéerna i handlingsprogrammet från
2002 skulle nätverket sannolikt behövt ha en regional organisatorisk
tillhörighet eller själv utvecklats till en egen organisation med egen juridisk
person. Verksamhetsledaren vid APeL säger vidare:
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Jag menar att det här var ju ett sätt att gå utanför de befintliga strukturerna.
Att bryta mot en gängse ordning – det här sättet som REKO kom till på.
Vilket betyder att det finns inga som känner sig som bärare av REKObabyn i de befintliga strukturerna. … Genom att göra på det här sättet så
har vi ju inte odlat och närt några verkliga REKO-bärare i de befintliga
strukturerna. (Verksamhetsledaren APeL 2006)

Som framgått av kapitel 5 blev KÖL ändå ägare till utvecklingsprojektet som
nätverket utvecklade, ansökte om och beviljades medel för. Projektledaren
blev anställd hos KÖL och har haft sin arbetsplats där. KÖL har också
deltagit kontinuerligt i nätverkets möten, med en adjungerad deltagare. Det
har inte varit frågan om någon särskilt konfliktfylld relation mellan å ena
sidan APeL och nätverket och å andra sidan KÖL efter denna inledande fas.
Nätverket har fortsatt vara en informell sammanslutning, vars
utvecklingsprojekt haft KÖL som värd. Frågan om nätverkets framtida
tillhörighet och organisering har diskuterats i flera omgångar på ett öppet sätt,
även om det hela tiden varit känt att man hos KÖL (senare Regionförbundet)
helst sett att nätverket tydligare inlemmats i den organisationen.

8.2 Pengar till ’utvecklingsverkstaden’
När sedan de olika pusselbitarna föll på plats och nätverket fick beviljat
externa medel för ett utvecklingsprojekt inleddes en ny fas. Nu hade
nätverket möjligheter att organisera en verksamhet, med en anställd
projektledare och med lokala resurspersoner som skulle arbeta med REKOfrågorna. Nätverket hade på egen hand skaffat sig ekonomiska resurser för
den ’utvecklingsverkstad’ som man ville bedriva. Frågorna upplevdes av
politiker och chefer som angelägna att arbeta med och detta var något som
svårligen några kommunpolitiker, chefer eller regionala organisationer kunde
motsätta sig eller försöka styra över.

8.2.1 En stark position
Ett informellt nätverk av vuxenutbildningschefer, med stöd av en FoUverksamhet, Utvecklingsrådet Örebro län och med passivt bistånd från KÖL,
hade skapat ett utvecklingsprojekt som väckte intresse. Projektet hade
finansiering från Skolverket, kommunerna själva, Samverkansdelegationen
och Länsstyrelsen. Detta gav naturligt nog ’råg i ryggen’, både moraliskt och
ekonomiskt, och ett stort mått av autonomi. Att KÖL var projektägare och
arbetsgivare för projektledaren var i detta läge närmast en ren formsak.
Deltagarna i nätverket, inklusive de adjungerade, varav KÖL:s representant
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var en, hade själva kontrollen över verksamheten och resurserna.
Verksamhetsledaren vid APeL uppfattade situationen på följande sätt:
Du kan inte styra och kontrollera ett nätverk som jobbar med
underifrånkraft och utvecklingsvilja underifrån. Du kan inte styra det. Du
kan inte lägga uppdrag på ett nätverk på det viset. … Det här nätverket har
ju skaffat sig sina egna pengar. Man har lagt egna pengar i en gemensam
påse och sen så har man fått pengar utifrån, så man har inte behövt skatta
de egna kommunerna på några nya pengar. (Verksamhetsledaren APeL
2006)

8.2.2 Mångfald av verksamheter
Nu följde en period av intensiv verksamhet, som inte minst gällde att göra
kartläggningar och analyser, formulera handlingsplaner och ringa in de mest
angelägna utvecklingsområdena, lokalt och regionalt. Det handlade mycket
om att formulera text kring de behov man såg på olika områden. Det tidigare
handlingsprogrammet var i sig ganska vittomspännande och nu fanns även
projektbeskrivningen som angav ett stort antal uppgifter för nätverket att
arbeta med, vilket beskrivit översiktligt i kapitel 5. Det fanns behov av att
formulera en mer hanterlig och lättbegriplig agenda och det kom att bli en av
projektledarens större uppgifter att leda processen med att gemensamt i
nätverket formulera ett färre antal prioriterade insatsområden, vilket
resulterade i ett sådant policydokument i januari 2005.

8.2.3 Det lokala ’experimentet’
En annan stor uppgift för projektledaren blev organisationen med lokala
resurspersoner och sedan att arbeta i nära dialog med dessa resurspersoner.
Det var de deltagande vuxenutbildningscheferna/lärcentrumansvariga som
tillsammans med sina respektive förvaltningar valde ut vilka som skulle bli
lokala resurspersoner inom REKO. Projektledaren träffade regelbundet
gruppen av lokala resurspersoner och var själv engagerad i vissa REKOrelaterade projekt ute i kommunerna.
Såväl projektledaren som verksamhetsledaren för APeL ser, i efterhand,
att det sannolikt var ett strategiskt misstag att lägga en så stor del av de totala
resurserna i projektet på lokala resurspersoner. Ett misstag som man inte vill
upprepa i nya projekt. I de allra flesta kommunerna handlade det för
resurspersonen om att på deltid arbeta med ett uppdrag som var både svårt
och ovant och utan en stödjande lokal miljö som på allvar ’backade upp’
uppdraget. ’Experimentet’ med lokala resurspersoner ledde knappast till
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några större förändringar i lärcentrumens sätt att arbeta eller i deras kontakter
med omvärlden. Projektledaren för REKO gör följande reflektion:
Det var ett ganska idealistiskt eller skrivbordsaktigt sätt att gripa sig an det
här med lokal aktivering, alltså lokala torpeder som ska bygga upp den här
funktionen lokalt och som ska ta de här nya initiativen som inte är tagna,
vara spindeln i nätet. … Det där orkar inte den här organisationen med
lokala projektledare med. (Projektledaren REKO 2006)

Projektledaren ser två huvudsakliga förklaringar till varför organiseringen
med lokala resurspersoner inte hade någon större framgång. Han säger:
Ett skäl till det är ju att det är en jävla omöjlig konstruktion att vara
spjutspets och torped på 25 procent och så vara byråkrat på resten. Ett
annat skäl är att man faktiskt mest rekryterade folk med en traditionell
korridoruppfattning av världen. (Projektledaren REKO 2006)

Han ser ändå att satsningen fört något positivt med sig:
De har ändå tränats i ett arbetssätt som är vinnande även om det är svårt.
Det är ju det här att vara en omvärldsintressent. Att försöka bygga sitt
arbete inte på att lösa korridorens frågor utan att vara en byggare ihop med
andra. (Projektledaren REKO 2006)

Lokalt i de enskilda kommunerna saknas ofta organisatorisk och politisk
samling kring kommunernas nya uppdrag för vuxnas lärande. Flera av
deltagarna i nätverket ger uttryck för detta i intervjuer och i andra
sammanhang. Det lokala, politiskt skapade, uppdraget beträffande vuxnas
lärande är många gånger otydligt, vilket självfallet inte har underlättat de
lokala resurspersonernas arbete. I många fall finns heller inte de kontakter
med och ingångar i de lokala arbetslivet som skulle behövas för att arbeta
med det nya uppdraget – också utanför kretsen av offentliga aktörer typ
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Bristen på samling och samverkan kring det nya uppdraget framgår också
av undersökningen av det lokala REKO-arbetet som utredaren, tillsammans
med projektledaren, gjorde 2004 (Ljungzell 2004). De fann att arbetet många
gånger blev ett ’ensamarbete’ med en diffus koppling både till den egna
verksamheten och till andra enheter i kommunen. Den politiska förankringen
upplevdes ofta som svag och de politiska direktiven på området som otydliga.
Det skedde knappast någon ’mobilisering’ av relevanta personer från olika
politikområden, förvaltningar, myndigheter och organisationer. Skillnaderna
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mellan kommunerna visade sig dock vara betydande beträffande
förutsättningar och arbetssätt.
Även här (Ljungzell 2004) påpekas att REKO-initiativet påverkat ett
antal människors tänkande och vidgat synen på vuxenutbildning i ett
tillväxtperspektiv. Det finns också exempel på påbörjade och genomförda
aktiviteter. En viss omorientering i riktning mot mer samverkan och ett mer
behovsanpassat och efterfrågestyrt lärande för vuxna tycks ha skett. I de fall
där lärcentrum och vuxenutbildningen som utförare inte är integrerade
organisatoriskt kan det vara svårt att utveckla utbildningar utifrån de behov
som framkommer, därför att det inte finns en utförarorganisation som kan
eller vill göra det. Detta är ett dilemma som också framkommit i ett par av
intervjuerna från 2006.
De lokala resurspersonerna har givetvis hämtat stöd hos varandra och hos
projektledaren. De har haft egna träffar, som projektledaren organiserat och
lett. Vid ett antal tillfällen under projektperioden har de deltagit i nätverkets
möten, vilket gjort att det ibland varit en stor grupp som träffats. Närvaron
hos nätverkets deltagare och de lokala resurspersonerna har fluktuerat en del
över tid. Särskilt beträffande de deltagare som är vuxenutbildningschefer
eller lärcentrumansvariga har det märkts att den dagliga driften ibland
förhindrat deltagande på nätverkets möten. Uppslutningen har inte varit lika
stark som under den inledande fasen.

8.2.4 Få konkreta resultat av projektet så här långt
Översiktligt kan sägas att de konkreta, påvisbara, praktiska resultaten av
nätverkets arbete under perioden med projektorganisering och externa
ekonomiska medel inte är särskilt många, även om några kan redovisas,
vilket också skett i tidigare kapitel. Mycket av tiden och energin i nätverket
lades på att i en gemensam process ta fram agendan, d.v.s. de frågor eller
områden som upplevdes som mest angelägna att arbeta med. Själva arbetet
med de olika frågorna har egentligen inte kommit så långt, men med tanke på
vilka stora och svåra frågor det handlar om är detta knappast förvånande.
Möjligen har en hållbar plattform skapats, som ger förutsättningar för fortsatt
samverkan – en samverkan som längre fram kan materialiseras i praktisk
handling på olika områden.
Framförallt är det svårt att se att projektet och dess aktiviteter på allvar
påverkat vuxenutbildningens sätt att arbeta. De enheter för vuxenutbildning
och vuxnas lärande vars verksamhetschefer deltagit i projektet har inte i
någon betydande utsträckning blivit berörda. Detta trots att det under en
period har funnits lokala resurspersoner som arbetat med REKO-frågorna.
När deltagarna i intervjuer ombeds nämna det som de upplever vara de
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viktigaste resultaten av nätverkets arbete så är det inte någon som primärt
beskriver en förändring eller omorientering av den egna verksamheten eller
organisationen.
Bristen på konkreta avtryck i verksamheterna kan vara en indikation på
att nätverket varit för ’internt’ och att återföringen i verksamheterna av
lärandet i nätverket varit svag. Det kan också vara en indikation på att
vuxenutbildnings- och lärcentrumenheter är trögrörliga institutioner, som inte
lägger om kursen i första taget. Det handlar om politiskt styrda organisationer
och, återigen, är det den politiska förankringen, liksom den politiska
’viljelösheten’ som måste vägas in. Man kan också tolka de uteblivna
konkreta förändringarna så att var och en av de verksamhetsansvariga s.a.s.
gör sina egna ’översättningar’ av vad ett arbete på de i nätverket identifierade
utvecklingsområdena praktiskt innebär. Man kanske rent utav tycker att man
bedriver ett utvecklingsarbete enligt intentionerna, fast det hela knappast kan
uppfattas på det viset utifrån sett.

8.2.5 Nej till ekonomisk förening
En intressant händelse under denna period var nätverkets försök 2004 att
skapa en ekonomisk förening för samverkan inom vuxenutbildningen i länet.
En sådan organisering, med egen juridisk person, skulle ge större möjligheter
för operativ samverkan och underlätta gemensamma utvecklingsprojekt. Inte
minst skulle en sådan organisering kunna innebära en lösning på den
besvärliga frågan om interkommunal ersättning för kurser och utbildningar,
d.v.s. ekonomisk ersättning för studerande från annan kommun än den vars
vuxenutbildning erbjuder kursen eller utbildningen.
Vid intervjuer har det mycket tydligt framkommit att detta är en av de
frågor som deltagarna uppfattar som mest angelägen att arbeta med – en
nyckelfråga för utvecklingen av vuxenutbildningen. En lösning på de
ersättningsfrågor som är förknippade dels med länsgemensamma utbildningar
och dels överhuvudtaget med studerandes rörlighet över kommungränserna är
viktig utifrån nätverkets perspektiv. Detta hade i och för sig inte löst
problemet med lärcentrumens ofta bristande interaktion med arbetslivet, men
det hade inneburit en organisatorisk lösning som underlättat arbetet med att
utveckla gemensamma utbildningssatsningar.
Att skapa en ekonomisk förening för detta ändamål visade sig dock inte
vara någon framkomlig väg. Hösten 2004 träffade projektledaren,
verksamhetsledaren vid APeL och två av nätverkets ordinarie deltagare (en
lärcentrumchef och en vuxenutbildningsrektor) en grupp med ledande
politiker i länet. Det var på ett länsgemensamt möte arrangerat av
Socialdemokraterna. Flera av de mest kända kommunalråden i länets
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kommuner var närvarande. Genom lokala kontakter med kommunalråden i
några av kommunerna och genom Socialdemokraternas ombudsman i Örebro
län hade nätverket fått en möjlighet att komma till mötet och berätta om och
diskutera denna idé om en organisatorisk lösning för samverkan inom
vuxenutbildningen.
REKO hade fått ett utrymme på 30 minuter för sin punkt, inklusive
diskussion, och de fyra representanterna delade upp presentationen mellan sig
och tog en liten stund var. Vid diskussionen som sedan följde visade det sig
att politikerna inte hade något som helst intresse för en sådan lösning, vilket
till en del berodde på att processen med bildandet av ett nytt regionalt
samverkansorgan – Regionförbundet Örebro län – pågick och att det inte var
’läge’ för någon organisering vid sidan av detta.
Projektledaren är inte övertygad om att deltagarna på mötet riktigt
förstod ’poängen’ med att blida en ekonomisk förening för ändamålet.
Politikernas reaktion på mötet vittnar sannolikt också om en farhåga att
förlora kontrollen över en verksamhet och en farhåga att en sådan förändring
skulle medföra ökade kostnader. Man ville inte ha fler regionala
organisationer att ge bidrag till, och med det nya Regionförbundet under
uppsegling så är den inställningen i och för sig begriplig.
Projektledaren fick sedan kritik från förbundsdirektören vid KÖL för
denna uppvaktning av politikerna. Denne var själv var negativ till idén om en
fristående ekonomisk förening och menade att det var KÖL som skulle ta
eventuella initiativ på området.
I ett samverkansperspektiv måste denna händelse uppfattas som ett rejält
bakslag. Det var de personer som är operativt ansvariga för kommunernas
arbete med vuxenutbildning och vuxnas lärande som hade identifierat ett
starkt behov av organisatorisk förändring. En förändring som kraftigt skulle
underlätta den samverkan som alla policydokument på området pekar på som
något nödvändigt.
Här ser vi strukturella betingelser som förhindrar det som kunde tyckas
vara en effektiv organisering kring behoven. En organisering som de
operativt ansvariga, med visst processtöd, själva hade diskuterat sig fram till,
inom ramen för nätverket. En organisering som också vore lättare att
överblicka från en politisk position. Somligt tyder på att frågan kommer att
tas upp på nytt inom det nybildade Regionförbundet, men då med
utgångspunkten att själva Regionförbundet är den organisatoriska kropp och
juridiska person som sköter det hela.
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8.3 En övergångsfas för nätverket
Efter en ganska lång period av förlängd projektverksamhet, där ett antal
frågor och verksamheter inom de angivna utvecklingsområdena har varit
aktuella, om än med lägre intensitet än tidigare, befinner sig nätverket nu i en
slags övergångsfas, där deltagarna till stor del ’sköter sig själva’ i sitt
nätverkssamarbete, om än med ett visst utbyte med Regionförbundet. Det har
skett en övergång från en situation där nätverket haft stöd av en projektledare
och vissa andra stödjande resurser till en situation utan någon projektledare
och i stort sett utan stödjande resurser överhuvudtaget. Vad som kommer att
hända i framtiden beträffande stödjande resurser är högst oklart.

8.3.1 Att inordnas i strukturen?
Det som från hösten 2005 t.o.m. våren 2006 i hög grad präglade nätverkets
diskussioner var, naturligt nog, frågan om nätverkets fortsatta verksamhet
inom ramen för Regionförbundet Örebro län och närmare bestämt under
temat ’Lärande och arbetsmarknad’. Som framgått av tidigare kapitel tycks
deltagarna i nätverket vara fast beslutna om att fortsätta med sin samverkan.
De värnar om den operativa dimensionen av nätverkets arbete och vill ta fasta
på de möjligheter till praktisk operativ samverkan som efterhand, och inte
minst under det senaste året, har öppnat sig.
I en formell mening är nätverket inordnat under Regionförbundet, men
den krassa verkligheten ger vid handen att Regionförbundet har mycket
begränsade möjligheter att tillvarata och fortsätta arbeta med de processer
och utvecklingsspår som påbörjats inom nätverket. Det som Regionförbundet
kan bistå nätverket med, till att börja med, är viss samordning och ansvaret
för vissa, klart avgränsade, praktiska uppgifter. Flera av deltagarna i
nätverket har, som framgått av tidigare kapitel, uttryckt missnöje över denna
tingens ordning.
Samtidigt tycks det finnas kraft och vilja inom nätverket att själva ’se om
sitt hus’. Det finns mycket idéer om nya gemensamma projekt och om
länkningar till olika projekt som redan finns eller är på gång hos de olika
lärcentrumen. Den nu gällande ordningen med två sorters nätverksmöten,
d.v.s. antingen med enbart vuxenutbildnings- eller lärcentrumcheferna och
Regionförbundet, eller med en vidare krets av regionala företrädare, förefaller
tjäna sitt syfte. Tanken är att nätverkets operativa dimension av samverkan
ska finnas kvar, samtidigt som Regionförbundet både kan bidra i vissa delar,
svara för viss samordning och ha full insyn i verksamheten. Genom de ’stora’
nätverksmötena deltar regionala partners med kontinuitet i nätverkets arbete
på en mer strategisk nivå. Företagen och arbetslivets organisationer finns,
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som framgått, inte representerade i nätverket, vilket ter sig som en svaghet i
organiseringen. Detta diskuteras närmare i kapitel 10.

8.3.2 Olikheternas betydelse
Något som framgår klart i de intervjuer med deltagare som gjorts 2006, och
som refererats till tidigare, är att olikheterna mellan de verksamheter som
deltagarna företräder blivit uppenbar för deltagarna, liksom konsekvenserna
av dessa olikheter. Det finns idag en helt annan, och mer realistisk, förståelse
av vad den tämligen heterogena sammansättningen på nätverket innebär när
man ska gå från ord till handling och verkligen göra något praktiskt
tillsammans. Detta har också inneburit att man ’funnit varandra’ i mindre
grupperingar av lärcentra, som har mer likartade förutsättningar.
Dessa mindre formationer som uppstår innebär dock inte att idén om ett
länsövergripande nätverk är död för deltagarna. Det innebär bara en insikt om
att det i fortsättningen kommer att handla om samverkan i olika former, och i
olika konstellationer, allt beroende på vad det handlar om. Vissa frågor
kommer att kräva länsgemensam samverkan, medan andra frågor med fördel
kan hanteras antingen i subregionala formationer eller i formationer som inte
bygger på geografisk närhet, utan helt enkelt på gemensamma intressen.
Flera av deltagarna berättar i intervjuer om värdet de ser i att mer
spontant kunna ha kontakt med andra deltagare i nätverket och andra
lärcentra i länet. Bekantskapen med varandra och kännedomen om varandras
verksamheter öppnar upp möjligheter till samverkan, som av flera bedöms
som minst lika värdefullt som den mer organiserade samverkan som bestämts
inom nätverket i sin helhet. Detta visar på att nätverkets arbete också har lett
till en framväxande konstruktiv interaktion mellan deltagarna, parvis eller i
små grupper och en insikt om att sådan samverkan många gånger kan vara
lösningen snarare än gemensamma åtaganden som innefattar samtliga. En
deltagare säger:
REKO har faktiskt drivit fram alltså vissheten om att det här behövs. …
Det kan vara svårt att samverka med tolv men det kan vara lättare att
samverka med några stycken. (Vua 6 2006)

8.3.3 Processen lever
Det är samtidigt tydligt att nätverket i sin helhet har uppnått en slags mognad
där processen går vidare även utan externt stöd. Nätverket har regelbundna
träffar, med eller utan de regionala aktörer som ingår i den vidare kretsen.
Detta kan, som jag ser det, förstås som att den investering i processen som
tidigare skett, med externt processtöd och anställd projektledare, nu ger
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avkastning i form av fortsatt framdrift av nätverket. Arbetet i nätverket
handlar f.n. främst om att utveckla gemensamma arbetslivsorienterade
utbildningar och om upphandling och mäkling av utbildningar. Som tidigare
framgått har ett halvårsvis ambulerande ordförandeskap inrättats, med
grupperingar av kommuner som hjälps åt.
Mitt intryck är att engagemanget är fortsatt stort, med ett antal olika
aktuella frågor, även om inte arbetet kan bedrivas i samma omfattning som
under projektperioden och på samtliga de utvecklingsområden som då
identifierades. Det sker ett utbyte och ett lärande mellan deltagarna, som i
regel springer fram ur konkreta utvecklingsfrågor och behov som man
konfronteras med i sin verksamhet. Det kan gälla Mål 3, KY, upphandling av
utbildning och en rad andra saker. Det tycks finnas en vilja att på allvar skapa
en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande i länet, vilket då också för med
sig ekonomiska och praktiska frågor, exempelvis beträffande upphandling.
Det snarast förstärkta intresset hos deltagarna för regional samverkan kan
ha att göra med den politiska osäkerhet som präglar området vuxnas lärande
f.n. Den nya borgerliga regeringen har dragit ner på de statliga medlen för
kommunal vuxenutbildning fr.o.m. 2007 och även integrerat dem i det
generella bidraget till kommunerna, utan att rikta dem särskilt till
vuxenutbildning. Osäkerheten är överhuvudtaget stor beträffande regeringens
avsikter för området vuxnas lärande och de myndigheter som på olika sätt
arbetar med frågorna. Nätverket REKO kan i detta sammanhang bli ett ännu
viktigare forum för deltagarna.

8.4 Sammanfattande slutsatser
Under den inledande fasen för nätverket var entusiasmen och uppslutningen
stor. Deltagarna såg stora möjligheter för samverkan och initiativet med
REKO tycktes väcka uppskattning bland chefer och politiker med intresse för
och ansvar på området. Arbetet var konsensuspräglat och de konfliktlinjer
som trots allt fanns inbyggda i nätverkets arbete synliggjordes inte, till stor
del därför att deltagarna helt enkelt inte såg dem.
Den främsta, och kanske enda, källan till konflikt låg i relationen mellan
å ena sidan verksamhetsledaren vid APeL, som i hög grad var den agent som
fick denna samverkan till stånd, och å andra sidan KÖL, som hade svårt att
hantera detta initiativ till samverkan mellan kommunerna, eftersom det
uppstått utan några direkta politiska direktiv och utan att de själva varit
initiativtagare. Samtidigt handlade det om verksamheter och frågor som
tillhörde deras domäner. Nätverket valde att inte lägga mycket kraft på att
förankra arbetet politiskt eller att arbeta sig in i någon befintlig regional
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struktur. Detta är något som på gott och ont präglar det nätverkssamarbete
som vi ser idag, fem år senare.
Perioden för REKO som utvecklingsprojekt med extern finansiering
präglades av en mångfald av aktiviteter regionalt och lokalt. Att nätverket
skaffat sig egna resurser för utvecklingsarbete gav en betydande autonomi
och gjorde att nätverket, för tillfället, inte behövde bekymra sig så mycket om
organisatorisk tillhörighet. Mycket tid och kraft lades på att utveckla en
policy att arbeta efter. Nätverket uppvaktade politikerna i länet med en idé
om att bilda en gemensam ekonomisk förening för samverkan inom
vuxenutbildningen, vilket deltagarna bedömde vara ett effektivt sätt att
avlägsna ett betydande hinder för samverkan. Detta visade sig inte vara
politiskt gångbart. Politikerna var inte intresserade av att en ny och från
Regionförbundet fristående organisering kom till stånd. Detta kan förstås som
ett bakslag eller tillkortakommande som har med den valda strategin –
lärandestrategin – att göra.
Som tidigare beskrivits har det ägt rum utvecklingsarbete inom de
utpekade prioriterade områdena, men de praktiska konkreta resultaten är,
ännu, inte så många eller tydliga. Organiseringen med lokala resurspersoner,
som tog i anspråk en betydande del av de totala projektmedlen, visade sig
inte fungera enligt intentionerna. Trots att KÖL – som deltagit i nätverkets
arbete med en adjungerad deltagare och som agerat ’värd’ för
utvecklingsprojektet – hela tiden menat att nätverket borde vara en del av
KÖL:s (och senare Regionförbundets) verksamhet så har nätverket fortsatt på
egen hand, inte minst i kraft av projektorganiseringen och de externa
resurserna.
I övergångsfasen har en formell inordning i en regional struktur,
nämligen Regionförbundet Örebro län, skett. Det har visat sig att det inte
finns något verkligt alternativ till detta, i synnerhet om man vill skapa en mer
formaliserad samverkan, som också kan angripa den strategiskt viktiga frågan
om interkommunal ersättning. Någon egen organisering vid sidan av
förbundet är i nuläget inte politiskt gångbar. En besvärande omständighet är
att Regionförbundet, i vilket fall inledningsvis, har mycket begränsade
möjligheter att vårda om nätverket på något sätt som överhuvudtaget liknar
det som varit tidigare. Nätverket tycks emellertid fortsätta sin verksamhet,
ungefär på samma sätt som tidigare, även utan externt processtöd och
projektledning. Engagemanget är fortsatt stort, inte minst för att utveckla
gemensamma yrkesutbildningar.
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9. Sammanfattande analys
I de närmast föregående fyra kapitlen har det studerade fallet beskrivits, med
lite olika fokus och med analytiska inslag. Detta kapitel innehåller en
sammanfattande analys som både är empirisk och teoretisk. Här kommer
beskrivningen och analysen av nätverket att tydligare sättas i samband med
de angivna teoretiska perspektiven och den övergripande distinktionen
mellan ett planeringsperspektiv och ett lärandeperspektiv. För att bättre förstå
den underliggande problematiken innehåller analysen också en diskussion om
strukturer och agentskap, om möjlig transformation av strukturer och om
emergenta egenskaper (Archer 1995).
Planeringsperspektivet kan förhoppningsvis hjälpa oss att förstå ett antal
hinder och svårigheter förknippade med ett reform- och utvecklingsarbete.
Men det kan också förstås i en mer strategisk mening, som ett sätt att bedriva
ett reform- och utvecklingsarbete, med både brister och förtjänster.
Lärandeperspektivet kan på motsvarande sätt förstås både som ett teoretiskt
analysperspektiv och i en mer strategisk mening. Det kan förstås som en
metod genom vilken den problematik som planeringsperspektivet sätter
fingret på kan hanteras. Det studerade fallet kan beskrivas som ett reformoch utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt på en verksamhetsnära nivå,
men med ambitioner att genom en gemensam lärprocess uppnå förändring på
en systemnivå.

9.1 Policy och praktik
En kritisk analys av nätverkets arbete och utveckling kan utgå från relationen
mellan policy och praktik. För att illustrera positioner och eventuella
förskjutningar kan vi ta hjälp av de konfliktdimensioner som presenterades i
kapitel 6. Till dessa konfliktdimensioner kan sedan föras en distinktion
mellan policynivån och praktiknivån, d.v.s. vi kan finna positioner och
eventuella rörelser, dels på en policy- eller retoriknivå och dels på en praktikeller handlingsnivå.
Som framgått av tidigare kapitel är de konkreta, praktiska resultaten av
nätverkets arbete blygsamma. En stor del av nätverkets tid och resurser har
ägnats åt att diskutera olika utvecklingsfrågor. Att diskutera nätverkets arbete
och utveckling i termer av policy respektive praktik, i förhållande till de
identifierade konfliktdimensionerna, kan ge struktur åt den kritiska analysen.
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Regional planering och samordning
för utbyte och samverkan

’Utbildningssystemets’
föreställningsvärld

PRAKTIK
POLICY

’Arbetslivssystemets’
föreställningsvärld

Framväxande operativ samverkan
utifrån lokala behov och förutsättningar

Figur 9.1: Konfliktlinjer i arbetet med REKO

Om vi först uppehåller oss vid policynivån är det rimligt att påstå att
nätverket hela tiden befunnit sig i ’öster’ i figur 9.1, d.v.s. det har hela tiden
varit arbetslivets behov och kopplingen till kompetens- och tillväxtfrågor
som varit vägledande. I ’nord-syd-dimensionen’ har nätverket haft inslag av
båda ambitionerna. Att länka in i de regionala tillväxtstrategierna handlar till
viss del om regional planering och samordning. Samtidigt har det talats och
skrivits återkommande om att nätverket ska ha en operativ funktion.
Nätverket skulle inte bara, eller ens i första hand, vara ett forum för
samordning och diskussioner, utan man skulle utveckla och genomföra saker
tillsammans. Därför har jag placerat policyn något under den horisontella
linjen i figuren.
Någon betydande förskjutning på policynivån är svår att se. Snarare har
det under resans gång tydliggjorts att agendan är sammansatt av flera delar.
Samordning av den traditionella kommunala vuxenutbildningen har blivit ett
prioriterat utvecklingsområde, bland tre andra. Möjligen kan detta tolkas som
en liten förskjutning ’norrut’ i figuren. Nätverkets formella inordning under
Regionförbundet har, så här långt, inte påverkat policydimensionen annat än
att agendan för förändring, med fyra prioriterade områden, ter sig alltför
omfattande mot bakgrund av Regionförbundets mycket begränsade stödjande
resurser.
På praktiknivån, när man ser till vad som verkligen har hänt i form av
aktiviteter och verksamheter, så hamnar man i ’väster’ i figuren. Denna
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position befästs när man också ser till sammansättningen av deltagare i
nätverket. Det är ’utbildningssystemets’ företrädare som själva diskuterat hur
förbindelsen mellan ’utbildningssystemet’ och ’arbetslivssystemet’ ska
byggas. I praktiken är det också samordningen av vuxenutbildningen, som
nätverket till ganska stor del kommit att arbeta med, vilket hänger samman
med nätverkets sammansättning av aktörer.
’Utbildningssystemets’ aktörer handlar självfallet utifrån sin egen
operativa verklighet sin egen föreställningsvärld. Det är också där, i ’väster’ i
figuren, som resultaten är mest synliga, främst i form av samordningen av de
naturvetenskapliga ämnena. En sådan samordning ter sig begriplig och
hanterbar, även om den långt ifrån är oproblematisk. Det som ter sig svårare
är uppdraget att utveckla nya utbildningar med arbetsplatsen som grund och
med lärprocesser anpassade för arbetslivet. Samtidigt är det just detta som för
somliga varit incitamentet för att delta i nätverket.
I början var budskapet tydligt att vuxenutbildningen med hjälp av
nätverket skulle länka in i regionala strategier för kompetensförsörjning.
Somliga deltagare upplever därför att nätverkets arbete i alldeles för stor
utsträckning kommit att handla om samordning av vuxenutbildningen i
betydelsen Komvux och för lite fokuserat lärcentrumens nya uppgifter. Det
har visat sig svårt att i praktiken bryta sig ut ur den mer interna
’vuxenutbildningsboxen’.
I ’nord-syd-dimensionen’ har nätverket i sin praktik hamnat något ’norr
om’ linjen. En stor del av nätverkets tid och kraft har använts till att utforma
agendan för förändring – att producera idéer och policydokument.
Praktikdimensionen har till stor del blivit ’ockuperad’ av policydimensionen.
Vi har här att göra med en lärandestrategi och ett processinriktat arbetssätt
som ger upphov till ny policy, men sällan ny praktik eller handling. Det är
främst under det senaste året som en mer spontan operativ samverkan utifrån
lokala behov och förutsättningar börjat växa fram. Intresset för att arbeta med
arbetsplatslärande är dock stort bland deltagarna och de har genom utbytet i
nätverket alltmer kommit att tänka ’arbetslivsinriktat’, vilket kan ses som ett
lärande inom nätverket.
Det är intressant att notera att interaktionen inom ramen för nätverket
tycks ha lagt en grund för mer spontant framväxande initiativ till samverkan,
exempelvis beträffandeMål 3, Bättrekonceptet och KY. Detta kan tolkas som
att nätverkets arbete i viss utsträckning förändrat lärcentrumens verksamhet i
avsedd riktning. Inte så mycket genom en gemensam regional ansats, utan
snarare genom att de operativt ansvariga vid ett antal lärcentra på en direkt
verksamhetsnivå upptäckt möjligheterna att samverka. En samverkan som
förmodligen inte hade blivit av om inte de verksamhetsansvariga lärt känna
varandra och varandras verksamheter.

191

Kapitel 9 – Sammanfattande analys

Det sker alltså sedan en tid en viss rörelse ’söderut’ i figuren beträffande
nätverkets praktikdimension. Deltagarna i nätverket har nu sitt intresse och
fokus främst i ’sydost’. Det är mest kompetensfrågor, yrkesutbildningar och
arbetsplatslärande som diskuteras, men det är fortfarande företrädarna för
’utbildningssystemet’ som själva utvecklar koncepten, åtminstone på den
strategiska nivå som nätverket kan sägas utgöra. En annan sak är att
företagen och arbetslivet kommer in i projekten när det kommer till
genomförande i respektive lokalmiljö. Den rörelse som sker bör därför främst
beskrivas som en rörelse mot ’söder’ och inte mot ’sydost’.
Det som skulle kunna skapa en rörelse ’norrut’ är att nätverket nu
formellt sorterar under Regionförbundet. Någon sådan rörelse verkar dock
inte ha skett. Hur stor autonomi nätverket kommer att ha i förhållande till
Regionförbundet avgörs sannolikt av deltagarnas initiativförmåga och
engagemang, projektmedel som kan tillföras nätverket samt politikernas och
de högsta chefernas förståelse och förhållningssätt. Så här långt förefaller den
organisatoriska tillhörigheten inte alls ha påverkat nätverkets arbete i någon
för nätverket oönskad riktning. Den gemensamma förståelse och plattform
för samverkan som nätverket skapat genom interaktion och utbyte under ca
fem års tid har självfallet stor betydelse i detta avseende.
Det har, sammantaget, inte skett någon kraftig omorientering i riktning
mot arbetslivet hos de lokala lärcentrummiljöerna. Bred aktörssamverkan
med lärcentrumen som noder, enligt figur 5.4 i kapitel 5, ter sig i de flesta fall
som en visionär framtidsbild. Skillnaderna mellan de olika lärcentrumen är
dock betydande och de har med tiden blivit allt mer uppenbara. Deltagarna
befinner sig delvis i olika föreställningsvärldar, utifrån skilda erfarenheter
och traditioner.
Varför har nätverket genom lärandestrategin och det processinriktade
arbetssättet inte förmått att flytta tyngdpunkten mer åt ’sydost’? Vilka är,
bristerna med en lärandestrategi och vilka fördelar har en planeringsstrategi?
Hur kan de två perspektiven lärande och planering kombineras, analytiskt
och strategiskt? I de närmast följande avsnitten (9.2.1 – 9.2.3) utgår analysen
från de två övergripande analysperspektiven planering respektive lärande.
Här sker en återkoppling till ett antal teoretiska referenser som presenterades
i teorikapitlet och som på olika sätt bidrar i en mer teoretisk analys av det
studerade fallet. Förbindelserna mellan å ena sidan reformnivån och å andra
sidan praktiknivån diskuteras sedan i förhållande till planeringsperspektivet
respektive lärandeperspektivet.
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9.1.1 Planeringsperspektivet
Det finns i reform och utvecklingsarbete ofta ett avstånd mellan policy och
praktik, som inte överbryggas utan stora ansträngningar. I teorikapitlets första
del presenterades några perspektiv som problematiserar utvecklings- och
reformarbete och visar på hinder och svårigheter med att åstadkomma
förändring i praktiken. Ett sådant perspektiv handlar om skillnaden mellan å
ena sidan reformnivån och å andra sidan praktik- eller verklighetsnivån
(Ellström 1987; Gesser 1985). Med Lindensjös och Lundgrens (1986; 2000)
näraliggande terminologi gäller distinktionen politikens formuleringsarena
respektive dess realiseringsarena.
När det gäller arbetet med att utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande,
finns realiseringsarenan till stor del i lokalmiljön. Det är förutsättningarna –
politiken, ekonomin, kulturen m.m. – i respektive kommun och respektive
organisation som till mycket stor del avgör vilken förändring och utveckling
som i praktiken sker. Som framgått ser dessa förutsättningar väldigt olika ut
mellan kommunerna. I några av kommunerna har lärcentrum fått en tämligen
fri roll och ska, enligt sina direktiv, arbeta med vuxnas lärande i en vid
bemärkelse och även med inriktning mot anställda och arbetsliv.
Det har i det studerade fallet visat sig avsevärt enklare att gemensamt
formulera utmaningar och utvecklingsområden än att gemensamt göra något i
praktiken. Steget från de inspirerande mötena och den välformulerade
policyn till den förändrade praktiken är långt och svårt att ta. Detta visar sig
inte bara när man ställer den nationella politiken mot verkligheten i regionen
och de enskilda kommunerna utan också när man ser till de intentioner och
den policy som nätverket självt formulerat och ställer den mot praktiken
regionalt och lokalt.
När praktiken visar sig svår att förändra i enlighet med intentionerna sker
ofta det som Lindensjö och Lundgren (2000) kallar målreträtter. Detta
innebär att ouppnåeliga mål ersätts med uppnåeliga sådana. Det blir då
organisationens egna processer och procedurer som utvärderas, istället för
effekterna av den verksamhet man bedriver. Även nätverket REKO har under
resans gång kommit att avvika ganska kraftigt från de ursprungligen
formulerade visionerna. Efter perioden med projektmedel har nätverket också
sett sig tvunget att ’smalna av’ och fokusera på ett fåtal frågor där
förutsättningar finns att komma vidare.
Jacob Torfing (2001) har ett institutionellt perspektiv på reform- och
utvecklingsarbete, som med fördel kan appliceras på detta regionala försök
att reformera vuxenutbildningen. Befintliga institutioner skapar en tröghet
mot förändringar, menar han. Det är svårt att vika av från invanda
’policystigar’ och införa något i grunden nytt. De gamla ’policystigarna’
kommer att göra sig gällande. Det som, enligt Torfing har bättre utsikter att
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lyckas är reformer som bygger på att det redan existerande förändras i en
inkrementell process. Detta skulle tala för att en förändring på djupet i
vuxenutbildningens och lärcentrumens sätt att arbeta bara kan ske med en
tålmodig och långsam process.
Institutioners beständighet kan, som framgått av kapitel 3, förklaras med
hjälp av olika institutionella perspektiv. Torfing (2001) berör rational choice
institutionalism (RCI), som fokuserar på de institutionella begränsningar som
påverkar
individuella
aktörers rationella handlingar, historical
institutionalism (HI), som fokuserar på hur institutioner strukturerar och
medierar konflikter mellan kollektiva aktörer, samt social constructivist
institutionalism (SCI), som fokuserar på hur intressen, rationaliteter,
identiteter och information är socialt konstruerade inom kognitivt definierade
institutionella ramar.
Scott (2001) använder en liknande uppdelning, i tre olika ’pelare’ inom
institutionell teori, nämligen: den regulativa ’pelaren’ där de explicit
reglerande företeelserna, d.v.s. regelskapande, övervakning och sanktioner,
betonas, den normativa ’pelaren’ som lyfter fram sociala föreställningar och
vad som krävs av den sociala rollen som det centrala, samt den kulturella och
kognitiva ’pelaren’ där sociala aktörer antas handla enligt regler och rutiner
som tas för givna utifrån en socialt medierad gemensam förståelse.
Samtliga dessa perspektiv kan givetvis bidra till förståelsen av den
institutionella beständighet som tycks finnas när det gäller kommunal
vuxenutbildning. Den omorientering av verksamheten som det nya uppdraget
implicerar möter motstånd av en rad olika skäl. Det finns orsaker till varför
den avsedda förändringen ofta uteblir. Det nya uppdraget harmonierar inte
särskilt väl med en rad olika förutsättningar, i verksamheterna lokalt och på
den regionala arenan. Politiska, organisatoriska, ekonomiska, kulturella,
kompetensmässiga m.fl. omständigheter innebär hinder för det nya
uppdraget. Incitamenten till förändring och nyorientering är svaga.
Nätverkets verksamhet vilar möjligen på en alltför idealistisk och
optimistisk föreställning om att förändring och utveckling kommer som ett
resultat av det lärande som äger rum i nätverket och de nya insikter som
väcks där. Nätverket har i sin egen process inte uppehållit sig mycket vid de
förutsättningar ute i verksamheterna som behöver finnas och svara upp mot
de nya koncepten. Nätverket skulle också ha behövt utverka ett starkare och
tydligare mandat från politikerna att utgöra ett gemensamt forum, med
möjligheter inte bara att bedriva utvecklingsarbete med särskilda – och till
stor del externa – projektmedel, utan att också förfoga över och göra nya
saker med ordinarie resurser inom vuxenutbildningen.
Det finns i det studerade fallet en parallell till det som Pressman och
Wildavsky (1984) berättar beträffande problemen med implementeringen av
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ett stort utvecklingsprogram i Oakland, även om REKO är en mycket liten
satsning i jämförelse med det programmet. Parallellen ligger i svårigheterna
att övervinna komplexiteten och att ha de beslutsfattare med sig som är
nödvändiga för att implementeringen ska lyckas. I fallet REKO har det visat
sig att det är mycket svårt att förändra praktiken – att få till stånd en
omorientering av verksamheten och skapa en ny organisering – utan politisk
uppbackning. Den politiska förankringen saknas till stor del, liksom
förankringen hos arbetslivets organisationer.
Benny Hjern (2001) beskriver svårigheterna med att få till stånd en
professionell organisering kring behoven i offentlig verksamhet. Han talar
om formell, hierarkisk organisationsteori som en ’järnbur’, som inte är
lämpad för de människonära sociala tjänsterna, vård, skola och omsorg. Inom
den offentliga sektorn talas det mycket om samverkan. Det har blivit ett
slagord i tiden, menar Hjern. Men när man försöker samarbeta med andra,
utanför sin egen organisation i en professionell organisering, får man ofta
dåligt stöd i sin egen organisation. Organisationernas egen logik gör inte att
de professionella i olika organisationer börjar samarbeta och organisera sig
på ett sätt som skulle motsvara behoven (Hjern 2001).
I fallet REKO fanns en beredvillighet hos deltagarna att organisera sig
regionalt i en ekonomisk förening, för att angripa identifierade problem och
behov. Problemet var, och är, att en sådan organisering saknade stöd politiskt
och var svagt förankrad i den egna organisationen. Den interna logiken i de
organisationer där deltagarna hör hemma har hämmat förändringsviljan. När
det gäller kopplingen till arbetslivet har knappast några allvarliga försök
gjorts att involvera relevanta personer och organisationer i arbetet. Mitt
intryck är att frågorna om samverkan och en professionell organisering kring
behoven inte nått särskilt långt utanför nätverkets egna möten.

9.1.2 Lärandeperspektivet
Initiativet med nätverket bygger på en horisontell organisering, ett interaktivt
lärande och ett processtänkande. Organiseringen i nätverket kan beskrivas
som ett försök att hantera både de politiska intentioner som ligger i det nya
uppdraget för vuxnas lärande och de mer omedelbara och direkta behov som
verksamheterna har. Självfallet finns det ett nära samband mellan å ena sidan
politiken och å andra sidan behoven i verksamheterna, samtidigt som det
också finns inbyggda konflikter.
Nätverk och partnerskap har blivit ett vanligt sätt även för kommuner att
organisera sig för att klara av olika uppgifter. Ofta finns varken resurser eller
kompetens att realisera alla mål på egen hand, men genom nätverk och
partnerskap av olika slag bedöms möjligheterna öka (Montin 2004). REKO
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kan knappast uppfattas som någon unik organisering för samverkan kring en
kommunal angelägenhet, i detta fall vuxenutbildningen.
Organiseringen i nätverk kan sägas vila på en föreställning om socialt
grundat lärande. Interaktionen i en ’gemenskap’ med en gemensam ’social
praktik’, kan generera lärande och innovation (se t.ex. Brown & Duguid
1996; Chaiklin & Lave 1996; Lave & Wenger 1991). Nätverket skapades,
som framgått, för att i en regional samverkan arbeta med kommunernas nya
uppdrag för vuxnas lärande, genom att lära av och med varandra.
För att bättre förstå lärandeaspekten i ett implementerings- och
reformarbete kan vi ta hjälp av Majone och Wildavsky (1984), som ger ett
alternativt perspektiv på implementering. De betraktar den beslutade
politiken (planer, program etc.) som möjliga dispositioner och inte som något
fixt och färdigt. De talar om evolutionär implementering. Det är, menar de,
helt orealistiskt att tänka sig en auktoritativ styrning och kontroll över en
implementering, med alla variabler och förhållanden som kan ändra sig under
resans gång. Det är lärande och uppfinningsrikedom som vi har att lita till.
Nationella innovationssystem har, vilket beskrivits närmare i kapitel 3,
blivit ett samlande metaforiskt begrepp för utvecklingsarbete i samverkan
mellan olika aktörer (se t.ex. Miettinen 2002; Gustavsen, Finne & Oscarsson
2001). Inte minst var det Bengt-Åke Lundvall (ed. 1992) som genom sitt
bredare perspektiv på nationella innovationssystem, med starkt fokus på
interaktivt lärande mellan aktörerna i systemet, gjorde att begreppet fick
sådan spridning.
Föreställningen om innovationssystem bygger på idén om innovation
som en inkrementell utvecklingsprocess, där själva organiseringen är av stor
betydelse. Det handlar till stor del om att länka samman delar som redan
finns, på ett nytt sätt, för att på så sätt åstadkomma något nytt och innovativt
(Gustavsen, Finne & Oscarsson 2001; Lundvall 1992b; jfr Schumpeter 1934).
Det studerade nätverket kan självfallet inte uppfattas som ett nationellt
innovationssystem, men det kan möjligen beskrivas som en regional
utvecklingskoalition, d.v.s. ett horisontellt samarbete mellan olika aktörer,
präglat av ett ’underifrånperspektiv’ och med en bred mobilisering och ett
stort deltagande av berörda (Asheim 2001; Ennals & Gustavsen 1999;
Gustavsen, Finne & Oscarsson 2001).
Frågan är bara hur det egentligen står till med den breda mobiliseringen
och det stora deltagandet? I det studerade fallet saknas betydelsefulla aktörer
som kunde ha gett nätverket ett större mått av förändringskraft. Nätverkets
deltagare är dessutom ganska ensamma som förändringsagenter i sina
respektive lokala lärcentrummiljöer.
Genom att studera ett litet nätverk som REKO, vars kärna består av ett
tiotal personer, ges möjligheter att göra det som Miettinen (2002) efterlyser,
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nämligen att undersöka närmare vad det interaktiva lärandet består av och hur
det kommer till uttryck. I detta fall har vi en organisering för utveckling och
innovation, en social praktik som enkelt är överblickbar och där det går att
säga vad utbytet och interaktionen mellan deltagarna närmare bestämt
handlar om. Förhoppningsvis har tidigare kapitel gett en god bild av detta. En
kritisk fråga i studien av nätverket är vad det interaktiva lärandet på olika
områden leder fram till och hur det översätts till förändring och utveckling av
praktiken.
Brown och Duguid (1996) menar att innovation äger rum i ’framväxande
gemenskaper’. Dessa ’gemenskaper’ finns inom organisationer och det som
händer i form av arbete, lärande och innovation i ’gemenskaperna’ är
avgörande för verksamhetens utveckling. Dessa ’gemenskaper’ kan
tillgodogöra sig nya perspektiv från omvärlden och öka sin innovationskraft.
Viktigt är då dels att de har en betydande autonomi inom den egna
organisationen, dels att ett direkt utbyte sker med andra ’framväxande
gemenskaper’ i andra organisationer.
Varje organisation bör, i sin organisatoriska arkitektur och genom det sätt
på vilket olika ’gemenskaper’ länkas till varandra, tillse att innovativ energi,
som finns inom eller mellan organisationer, tillvaratas och utnyttjas, menar
Brown & Duguid (1996). En sådan ’arkitektur’ bör bevara och förstärka
’gemenskapernas’ autonomi men samtidigt skapa en ömsesidighet i länkarna
genom vilka resultaten av ’gemenskapernas’ experiment kan spridas.
Organiseringen för tillvaratagandet av det lärande och de innovationer
som springer fram ur en ’gemenskaps’ sociala praktik är således en kritisk
fråga. Om ’gemenskapen’ saknar förankring och legitimitet i verksamheterna
eller i strukturer som på ett eller annat binder samman verksamheterna finns
en risk att resultaten av interaktionen och utbytet förspills.
I det studerade fallet var det inledningsvis verksamhetsledaren vid APeL
som till största delen organiserade nätverket. Hon hämtade inspiration från en
studie av nätverk, med stöd från Växtkraft Mål 4 (Svensson, Jakobsson &
Åberg 2001). Studien, som gällde både småföretag och offentlig verksamhet,
gav vid handen att ett nätverk med goda förutsättningar i form av tillit,
jämlika relationer, tid och resurser samt externt stöd, kunde fungera som en
gemensam, extern utvecklingsorganisation för de ingående verksamheterna.
En stor skillnad mellan dessa Mål 4-nätverk och det studerade fallet är att
för det sistnämnda har tämligen storslagna visioner och mål för verksamheten
formulerats, på ett antal områden. Det är visioner och mål som det är svårt att
leva upp till. Mål 4-nätverken rörde sig på en mer blygsam nivå där det
handlade om att hjälpa varandra i en mer praktisk och pragmatisk mening. I
det studerade fallet innebär de identifierade utvecklingsområdena i hög grad
att förändra strukturer och institutioner, vilket gör frågorna om organisering,
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förankring och stöd ännu mer avgörande. I praktiken har dock nätverkets
arbete till stor del kommit att begränsas till en mer verksamhetsnära nivå.
En annan skillnad gentemot de studerade Mål 4-nätverken är att det här
är frågan om ett ganska homogent nätverk, där det uteslutande handlar om
politiskt styrda organisationer, även om deltagarna, som framgått, har lite
olika mandat och möjligheter att fatta beslut.
En likhet mellan Mål 4-nätverken och det studerade fallet är att det är
personer med ett direkt operativt ansvar för verksamheten som deltar. Detta
borde, i ett visst avseende, ge goda förutsättningar för påverkan på
verksamheten. De som skapar policyn är också de som ska implementera
den. En sådan ansats borde innebära fördelar framför en traditionell, linjär
ansats där policyprocesser och genomförandeprocesser är mer åtskilda, men
detta är i sig inte nog.
En del av förklaringen till varför vi ser vi så lite av konkret förändring
ligger sannolikt i detta att nätverksorganiseringen ’hänger vid sidan’ av den
politisk- administrativa strukturen. Nätverket hade behövt utarbeta en plan
för hur olika hinder steg för steg skulle kunna undanröjas – en plan för hur
nätverket skulle kunna arbeta sig in i de befintliga strukturerna lokalt och
regionalt. En planeringsstrategi hade här sannolikt kunnat fungera som ett
komplement till lärandestrategin.

9.1.3 Reformer och praktik
Det finns, som framgått, en rad orsaker till varför avståndet mellan en ny
policy och en materiell förändring är stort. I det studerade fallet ser vi en
verksamhetsnära, horisontell organisering som bygger på interaktivt lärande
mellan deltagarna och mellan de verksamheter de företräder. I en gemensam
process skulle åtgärder för att arbeta med det nya uppdraget arbetas fram – en
ansats som inte tillfredsställande kan beskrivas och analyseras enbart med
hjälp av planeringsperspektivet. Lärandeperspektivet ger andra och
kompletterande verktyg för förståelsen. Innovation och utveckling – med
bäring på det nya uppdraget för vuxnas lärande – bör kunna ske genom
utbytet och lärandet inom ramen för nätverket. Men vilka är svårigheterna?
De nya intentionerna för vuxnas lärande har främst formulerats på en
nationell politisk nivå. Det rör sig inte om några tvingande uppgifter för
kommunerna eller andra aktörer. Vuxenutbildning är i mångt och mycket en
frivillig uppgift för kommunerna. Givetvis finns vissa ekonomiska styrmedel
att arbeta med från statsmaktens sida. Den långt drivna decentraliseringen på
utbildningsområdet och kommunernas stora mått av självbestämmande gör
att det finns ett stort utrymme lokalt och regionalt att bestämma vad det nya
uppdraget i praktiken ska innebära.
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Figur 3.1 i kapitel 3, med utgångspunkt i Ellström (1987), illustrerar det
problem som vi i grund och botten har att göra med i samspelet mellan
reformnivån och praktiknivån. Hur kan reformnivåns intentioner gripa in i
praktiknivån och hur kan aktiviteterna på praktiknivån förändra
förutsättningarna och intentionerna på reformnivån? Uppdelningen i två
nivåer och två strategier i figuren kan sättas i samband med uppdelningen i
ett planeringsperspektiv respektive ett lärandeperspektiv. I en mer strategisk
mening kan då planeringsperspektivet illustreras av pilen som pekar nedåt i
figuren medan den uppåtriktade pilen får illustrera lärandeperspektivet. Det
sistnämnda perspektivet bygger på en föreställning om reformarbete som en
evolutionär och inkrementell lärprocess.
Det studerade fallet handlar om ett försök att i en specifik regional
kontext försöka implementera den reformerade politiken för vuxnas lärande.
Samtidigt handlar det om ett försök till en process i motsatt riktning, d.v.s.
nedifrån och upp – från verksamhetsnivån till den politiska nivån. Det nya
uppdraget tolkas och kommer till uttryck i ett regionalt forum, nämligen
nätverket. Detta innebär i sig en process där policy skapas, fast på en något
mer verksamhetsnära nivå. Främst är det politiken, institutionerna och
praktiken på lokal och regional nivå som nätverket vill påverka genom sin
policy och sina handlingar. Detta sker dock utifrån ett nytt uppdrag som
främst kommit till uttryck som intentioner för vuxnas lärande formulerade på
nationell nivå.
Nätverket kan betraktas som ett uttryck för en spontant framväxande
strategi för vuxnas lärande, i enlighet med figurens ursprungliga tanke. Det
finns avsevärda hinder både på vägen ’nedåt’ och på vägen ’uppåt’ i figuren.
Båda pilarna som viker av representerar svårframkomliga vägar. Risken är att
det blir som de streckade pilarna i figuren visar – nivåerna griper aldrig in i
varandra. Det nationellt formulerade nya uppdraget finner inte sin väg ner till
praktiknivån. Utvecklingsaktiviteterna och försöken till ny regional
organisering blir ’slag i luften’ som inte varaktigt förändrar politiken, de
organisatoriska förutsättningarna eller själva verksamheten i någon större
utsträckning.
Det tycks som om utvecklingsarbetet tenderar att resultera i reproduktion
snarare än transformation och detta har att göra med balansen mellan de två
perspektiven planering och lärande. I det närmast följande avsnittet kommer
analysen av nätverket att ske som en diskussion om agenter och strukturer.
Det handlar då om nätverket som en möjlig elaborativ arena, d.v.s. en arena
där strukturer genom agenternas interaktion kan transformeras.
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9.2 Nätverket som elaborativ arena
Det är, enligt Archer (1995), helt centralt att hålla isär struktur och agent, och
denna analytiska dualism möjliggörs genom att tidsaspekten vägs in och
länkarna mellan struktur och agent studeras över tid. Strukturen föregår alltid
agentskapet och äger autonomi i förhållande till agentskapet, vilket illustreras
av figur 4.2 i kapitel 4. Archer beskriver detta som att ’systemintegrationen’
sätter villkor för den ’sociala integrationen’. Den senare konfronteras med
den förra därför att den senare alltid gäller ’här och nu’ medan den förra alltid
föregår densamma. ’Systemintegrationen’ – de sociala strukturerna – innebär
både begränsningar och möjligheter. På varje nivå av ’systemintegration’
respektive ’social integration’ framträder emergenta egenskaper. Agentskapet
genomgår i sig transformation och erhåller nya emergenta egenskaper, i
processen där agenternas handlingar reproducerar eller transformerar
strukturerna, vilka som ett resultat erhåller nya emergenta egenskaper.

9.2.1 Samspelet struktur – agent
Kan vi då se någon elaboration av strukturer på området, som ett resultat av
nätverkets arbete? Kan vi se några uttryck för ett nytt sätt att arbeta med
utbildningspolitik och utbildningsplanering, eller några nya förutsättningar
för sådant arbete? I detta analytiska resonemang utgör deltagarna i nätverket
agenterna, medan de strukturer som både möjliggör och begränsar agenternas
handlingar är ett antal olika fenomen, lokalt och regionalt.
Exempelvis är vuxenutbildningen i form av Komvux-verksamhet en
mycket väl etablerad institution eller struktur som hela tiden påverkar
förutsättningarna för att arbeta med vuxnas lärande. I en politisk-ideologisk
dimension finns en starkt institutionaliserad idé om att resurserna främst ska
satsas på de allra svagaste och mest utsatta individerna. Detta kan ställas mot
en idé om att resurserna bör läggas där de mest effektivt gör nytta i ett
tillväxtperspektiv, och då blir måhända målgruppen till stor del en annan.
Nätverket kan i ett regionalt perspektiv inte, utan vidare, komma vidare i
en process av ’social integration’ och utvecklas till den typ av forum som var
tänkt från början. ’Systemintegrationen’ – de befintliga sociala strukturerna –
hindrar detta. Det fanns redan ett KÖL – Kommunförbundet Örebro län – när
nätverket började sin verksamhet och detta förbund hade redan, i princip,
frågor av det slag som nätverket ville arbeta med på sitt bord. Det finns nu ett
Regionförbund i länet, med ett temaområde som heter ’Lärande och
arbetsmarknad’, där dessa frågor och denna samverkan hör hemma.
Orsakerna till att nätverket främst fått en inriktning på vuxenutbildningens
mer interna utvecklingsfrågor står sannolikt att finna i deltagarnas egna
institutionaliserade föreställningar.
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Såväl i en regional som i en lokal dimension finns en ’systemintegration’
som gör att den ’sociala integrationen’ som deltagarna i nätverket genomgår
stöter på svåra hinder. Hindren finns såväl i den omgivande kontexten som
hos nätverket och deltagarna själva. Den interna logiken hos organisationer
befrämjar knappast initiativ som förutsätter förändringar, rubbar balansen och
bryter med invanda mönster. Budgetfrågor, kompetensfrågor kultur, ideologi,
bristande förståelse och kunskap m.m. skapar en tröghet mot förändringar.
Att på bredden skapa en ny förståelse för vad infrastrukturen med lärcentra är
och kan vara tar sannolikt lång tid. Det är, exempelvis, svårt att få tydliga
politiska direktiv för verksamheten så länge politikerna själva inte ser eller
förstår kärnan i det nya uppdraget.
Vad innebär det att arbeta konsultativt, som en vägledare i frågor om
utbildning och kompetens i förhållande till en mer traditionell lärarroll? Vad
innebär det att vara chef för ett lärcentrum, som en entreprenör i lärande- och
kompetensfrågor, i förhållande till en roll som Komvux-rektor? Vad innebär
det att ha en operativ ansats – att utveckla saker tillsammans – i förhållande
till att ha regionala träffar för utbyte och information med en samordnande
tjänsteman? Hur kommer man vidare i en regional organisering när det
formella politiska mandatet saknas, liksom de ekonomiska medlen?

9.2.2 Emergenta egenskaper
Om vi ser till det lokala så tycks praktiken vid de lokala lärcentrumen, så här
långt, vara tämligen oförändrad. Det framträder inte några tydliga emergenta
egenskaper som förändrar praktiken. I ett regionalt perspektiv kan man tala
om nya förutsättningar för samverkan som en emergent egenskap. En större
medvetenhet, både om behoven, uppdraget, möjligheterna och problemen har
vuxit fram, inom nätverket och i viss utsträckning utanför nätverket. Arbetet i
nätverket har inneburit en slags transformation på policynivån beträffande
sättet att planera och organisera för arbetet med vuxnas lärande. Men det
återstår att se vilket resultat detta kan få i konfrontationen med ’systemet’.
Den kommunala vuxenutbildningen är en institution som inte snabbt eller
enkelt kan ställas om efter nya förutsättningar.
Regionförbundets framväxt och etablerande av ett verksamhetsområde
med namnet ’Lärande och arbetsmarknad’ är något helt bortom nätverkets
kontroll, men som påverkar förutsättningarna i hög grad. Regionförbundet
kan i sig beskrivas som en emergent egenskap i det regionala ’systemet’, som
skapar både möjligheter och begränsningar. Agenternas interaktion över tid,
d.v.s. deltagarnas interaktion inom ramen för nätverket REKO under en
period på ca fem år, har också skapat nya emergenta egenskaper och den
kanske viktigaste är de förändrade förutsättningarna för samverkan.
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10. Diskussion
I detta avslutande kapitel diskuteras översiktligt de huvudsakliga resultaten
av studien i förhållande till forskningsfrågorna och de valda teoretiska och
metodologiska utgångspunkterna. Jag diskuterar också helt kort tänkbara
möjligheter – analytiskt och strategiskt – med en mer integrerad syn på
planering och lärande i förhållande till reform- och utvecklingsarbete. I
kapitlets avslutande del lyfter jag fram några frågor som, enligt min mening,
bör bli föremål för vidare forskning på området.

10.1 Frågeställningar, resultat och analys
Har arbetet med nätverket REKO medfört något kvalitativt nytt när det gäller
politiken, planeringen och organiseringen för vuxnas lärande? Det något
sammansatta svaret ligger naturligtvis främst i de föregående kapitlen, och
inte minst i det närmast föregående sammanfattande analyskapitlet. Det kan
ändå vara på sin plats att här lyfta fram det mest centrala i studien och att föra
diskussionen något vidare.

10.1.1 Nätverket
Nätverket som en organisering för ett gemensamt utvecklingsarbete för
kommunerna i Örebro län, inom området vuxnas lärande, innebar när det
initierades i slutet av 2001 ett nytt och annorlunda samarbete. Av deltagarnas
egna utsagor framgår tydligt att nätverket upplevs som en viktig resurs och
som en funktionell organiserings- och arbetsform. Det forum för samverkan
och utveckling som nu finns, och tycks leva vidare även utan externt stöd, är
en frukt av den investering i form av tid och resurser som skett, med ett
externt stöd under flera års tid. Deltagarna har lärt känna varandra och
utvecklat förtroendefulla relationer, vilket möjliggör en operativ samverkan
och ett gemensamt utvecklingsarbete.
Nätverket har haft större eller mindre framgång på olika områden, men
det är rimligt att påstå att det har etablerat sig som ett gemensamt
utvecklingsforum för vuxenutbildningen. Sedan kan man kritiskt diskutera
om nätverket uppehållit sig vid rätt frågor i förhållande till den ursprungliga
visionen, haft rätt sammansättning av deltagare, haft en genomtänkt strategi
för sin utveckling m.m.
Nätverket som organiseringsform har efterhand visat sig ha både styrkor
och svagheter. Deltagarna upplever det som en styrka att genom nätverket
kunna utveckla och genomföra sådant som man inte klarar av var för sig.
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Förtrogenheten deltagarna emellan har öppnat upp en rad olika möjligheter, i
olika konstellationer. Svagheter med nätverket, som deltagarna ger uttryck
för, är främst att nätverket saknar formell beslutskraft och mandat för att
kunna genomföra olika åtgärder.
Nätverket är formellt sett inte någon egen organisatorisk eller juridisk
kropp och har därför heller inte har någon formell beslutanderätt. Olikheterna
mellan deltagarna är stora beträffande mandat och beslutanderätt inom den
egna organisationen och för den egna organisationens räkning. Under den
period som nätverket hade externa projektmedel att arbeta med var
autonomin hos nätverket relativt stor. Nu och inför framtiden finns ett behov
av ett mer strukturerat samarbete, som underlättar gemensamma åtaganden.
Även olikheter beträffande erfarenheter, kultur och inriktning mellan de
deltagande lärcentrummiljöerna har nämnts som en svaghet för nätverket.
Incitamenten för att delta i nätverket är delvis olika. Trots detta har
samstämmigheten, åtminstone på en policy- och retoriknivå, varit stor kring
de olika utvecklingsområden som identifierats. I grund och botten finns ändå
obalanser i nätverket, utifrån karaktären på verksamheterna i respektive
lärcentrum.
Att nätverket ändå har överlevt och fortfarande prioriteras högt av
deltagarna är, som jag ser det, ett tecken på att det kan finnas mervärden och
utvecklingspotential i detta sätt att arbeta. Sociala aspekter på samvaron i
nätverket kan ha viss betydelse. Sammankomsterna i nätverket har dock inte
någon ’guldkant’ i en materiell mening. I stort sett handlar det om möten,
diskussioner och att ta på sig arbetsuppgifter, i själva nätverket eller i
arbetsgrupper. Varje gång deltagarna samlas finns ett antal frågor som gäller
samverkan och utveckling av verksamheterna på dagordningen.

10.1.2 Politiken och organiseringen
Arbetet i nätverket har sin bakgrund i det nya uppdraget för vuxnas lärande
som formulerats nationellt och som i hög grad ålagts kommunerna och den
kommunala vuxenutbildningen. Det finns ett stort utrymme för att lokalt och
regionalt avgöra hur man vill arbeta med att utveckla vuxenutbildningen. På
detta område, liksom beträffande utbildningsfrågor överhuvudtaget har det
skett en långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter.
En strategiskt viktig framtidsfråga är om vuxenutbildningen i högre grad
än i dag ska styras regionalt, som en gemensam regional angelägenhet.
Regionförbundet Örebro län har ett temaområde som heter ’Lärande och
arbetsmarknad’. Möjligen kan frågor om den kommunala vuxenutbildningens
orientering, inriktning och betydelse för kompetens- och tillväxtfrågor
komma att behandlas politiskt inom Regionförbundet. Detta skulle då,
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potentiellt, kunna innebära att de enskilda kommunerna överlåter åtminstone
en del av sitt ansvar för vuxenutbildningen till Regionförbundet. Med
Regionförbundet som organisatorisk plattform skulle en fastare organisering
för samverkan kunna skapas – en samverkan med större legitimitet och
starkare mandat.

10.1.3 Intentioner och praktisk handling
Intentionerna och politiken för vuxnas lärande formuleras på en institutionell
nivå. Ett nytt uppdrag har getts till kommunerna, som bl.a. innebär att med
vuxenutbildningen som bas samverka med olika aktörer och möta både
individernas och arbetslivets behov. Samtidigt reser den institutionella nivån
hinder och skapar begränsningar när detta nya uppdrag ska realiseras.
Handlingsnivån är den nivå där det praktiska arbetet med att realisera
politiken sker. I det studerade fallet är det ett antal vuxenutbildnings- och
lärcentrumchefer som, med externt stöd, ’pratar ihop sig’ och börjar ta vissa
gemensamma initiativ. Nätverket var inte något som hade beslutats politiskt,
utan det växte fram ur upplevda behov i verksamheterna, men med en extern
förändringsagent som gav ’bränsle’ och stöd i processen. På ett indirekt sätt
var initiativet framsprunget ur den policy och de ekonomiska incitament som
den institutionella nivån skapat.
Institutioner, som finns nationellt, regionalt och lokalt, reser hinder för
nätverket att komma vidare med olika utvecklingsspår. Hindren kan vara av
kulturell, ideologisk, organisatorisk, kompetensmässig, ekonomisk eller
annan art. Det är dock inte bara omständigheter och förhållanden utanför
nätverket som hindrar utvecklingen. På handlingsnivån – inom nätverket –
har val och prioriteringar gjorts som delvis bestämt vilken utveckling som är
möjlig. Nätverkets deltagare och stödpersoner har inte lagt mycket energi på
att förankra arbetet hos politikerna. Det finns inte några tongivande politiker
som är ’bärare’ av detta embryo till en ny organisering för vuxnas lärande i
Örebro län. Inte heller har man involverat företrädare för arbets- och
näringslivet i utvecklingsarbetet på en strategisk nivå, vilket om det lyckats
hade varit både en merit och en styrka.
’Utbildningssystemet’ har fyllt upp hela utrymmet i utvecklingsarbetet.
Detta kan ha flera orsaker. Det har att göra med behoven internt inom den
kommunala vuxenutbildningen att skapa ett regionalt forum för samverkan.
Det kan också bero på att ’utbildningssystemets’ aktörer i många fall inte har
haft en beredskap att på allvar gå in i gemensamma utvecklingsprocesser med
aktörer utanför den egna sfären – oavsett vad policydokumenten säger. Det
kan vidare handla om en brist på uthållighet, tid och resurser för att utveckla
uthålliga samverkansrelationer, eller att det har varit mycket svårt att upprätta
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sådana relationer. Många vittnar om att det är svårt att få representanter för
företag och arbetsplatser att avsätta tid för ett gemensamt utvecklingsarbete.
Om man jämför de mål och visioner för nätverkets arbete som utmålades
inledningsvis med den praktiska inriktning som nätverket fått är differensen
stor. Den övergripande idén om att skapa en förbindelse mellan de två
’systemen’ har inte tagit sig uttryck i handling i särskilt hög grad. Därmed
inte sagt att det arbete som skett i nätverket inte varit värdefullt och att den
inriktning som nätverket valt inte varit meningsfull.

10.1.4 Den lokala dimensionen
De lokala lärcentrumens verksamheter har inte förändrats särskilt mycket
som ett resultat av nätverkets arbete. Detta trots att det under en period fanns
en organisering med lokala resurspersoner med ett uttalat uppdrag att bygga
samverkansrelationer och vidga lärcentrumens kontaktytor ut mot arbetslivet.
Det är svårt att se några starka och uthålliga förändringsprocesser som ett
resultat av satsningen på lokala resurspersoner.
För de deltagande vuxenutbildningscheferna stannar förändringsarbetet
lätt vid nätverket i sig och särskilda aktiviteter för regional samverkan och
samordning. När deltagarna efterfrågar konkreta resultat är det gemensamma
regionala satsningar på att samordna och utveckla utbildningar som åsyftas.
Nätverket används inte direkt som ett forum för lärande och utbyte mellan
deltagarna när det gäller omorienteringen av vuxenutbildningen. Man kan
därför säga att nätverket i praktiken inte används särskilt mycket som en
gemensam utvecklingsorganisation (Svensson, Jakobsson & Åberg 2001).
En organisering med en lärcentrumverksamhet som står ’fri’ i
förhållande till den kommunala vuxenutbildningen (utförarorganisationen)
kan tänkas ge större tydlighet och bättre förutsättningar att arbeta med det
nya uppdraget. ’Fristående’ lärcentra behöver sannolikt inte ta lika mycket
hänsyn till en befintlig utförarorganisation, med en stab av pedagogisk
personal, jämfört med de lärcentrum som är ’sammanflätade’ med
vuxenutbildningen.
Generellt sett framstår den politiska styrningen på området som både vag
och svag. Fortfarande finns i många kommuner en stark ’komvux-kultur’,
d.v.s. ett traditionellt sätt att se på och arbeta med vuxenutbildning, som flera
av deltagarna i nätverket upplever det. Även som verksamhetschef har man
ofta svårigheter med att förändra kulturen och inriktningen i väsentlig grad.
För detta krävs en betydligt större mobilisering, politiskt, organisatoriskt och
kompetensmässigt.
Verksamheterna vid lärcentrumen arbetar i varierande utsträckning med
behovsstyrda, flexibla insatser för kompetensutveckling i arbetslivet. Det är
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inte så att vuxenutbildningen i länets kommuner överlag saknar intresse för
att möta arbetslivets behov av flexibel kompetensutveckling. I de flesta fall
finns dock inte någon systematik och långsiktighet i arbetet med att bygga
samverkan i en infrastruktur och att arbeta arbetslivsinriktat.

10.1.5 Den regionala dimensionen
Innan nätverket fanns hade de berörda lärcentrumen inte någon närmare
kännedom om varandras verksamheter och de hade inte någon erfarenhet av
operativ samverkan, annat än i ett par mindre grupperingar av kommuner i
länet. Utvecklingen har, något förenklat, gått från nästan ingen kännedom
och samverkan alls till ganska stor kännedom och viss praktisk samverkan.
De kommuner som redan tidigare hade samverkan med varandra har uppnått
fördjupad samverkan genom deltagandet i nätverket. Även samverkan i
mindre grupper av lärcentra, som inte hade något utbyte innan, har uppstått.
Utbildningssamverkan är det som deltagarna lyfter fram som den största
behållningen av nätverkets arbete. Att få till stånd mer av samverkan mellan
å ena sidan Örebro universitet och å andra sidan hela infrastrukturen med
kommunala lärcentra har visat sig svårt, vilket har gjort deltagarna besvikna.
Valideringsfrågan har – i en regional dimension – inte tagits särskilt mycket
vidare som ett resultat av nätverkets arbete. Samordning av utbildningar och
gemensam utveckling av nya utbildningar är det som i praktiken prioriteras.
Det tydligaste och mest konkreta exemplet på en arbetslivsinriktad,
gemensam utbildningssatsning är den arbetsplatsförlagda utbildningen i
industriell ytbehandling, med Sydnärkes utbildningsförbund – SUF – som
arrangör. Det finns hos deltagarna i nätverket nu en annan förståelse än
tidigare för vad samverkan kan innebära. I detta ligger också en insikt om att
samverkan i mindre grupperingar av lärcentra många gånger är det realistiska
alternativet.
Nätverket har hamnat i något av ett dilemma, eftersom det visat sig att
det inte är möjligt med en egen fastare regional organisering fristående från
Regionförbundet. Den politiska förankringen av nätverket har varit svag och
bildandet av Regionförbundet har gjort politikerna ointresserade av att skapa
ytterligare regionala organiseringar. Dilemmat är att Regionförbundet, än så
länge, inte fungerar som en aktiv ägare till nätverket, som kan ge kraft och
legitimitet åt arbetet. Autonomin som nätverket under en tid upplevde som en
fördel har visat sig ha en allvarlig baksida. Nätverkets agenda för förändring
riskerar att bli en chimär om inte förutsättningarna finns att på allvar påverka
politiken och de verksamheter genom vilka agendan ska realiseras.
Nätverkets tillhörighet hos Regionförbundet kan, potentiellt, förbättra
möjligheterna att omsätta nätverkets agenda i formella politiska beslut.
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10.2 En teoretiskt orienterad diskussion
Har de valda teoretiska perspektiven gjort beskrivningen och analysen av
nätverket djupare och mer insiktsfull? En ambition har varit att använda
begrepp och perspektiv som synliggör skillnader och skapar tydliga
kontraster. Uppdelningen i ett planeringsperspektiv och ett lärandeperspektiv
ger möjligheter att problematisera ett reform- och utvecklingsarbete från två
olika utgångspunkter.
De två perspektiven utgör komplement till varandra, analytiskt och
strategiskt. Det har underlättat beskrivningen och analysen av nätverkets
arbete och utveckling att använda denna övergripande teoretiska distinktion.
Även i ett mer strategiskt avseende kan de båda perspektiven med fördel
integreras. En av bristerna med nätverket är att det saknat en plan eller en
strategi för hur nätverkets policyprocesser ska översättas i praktisk politik
och förändrad praktik. Lärandeperspektivet och processtänkandet har varit så
starkt vägledande att den strategiska planeringen för att utöva påverkan på en
systemnivå har kommit på undantag.
Deltagarna ser nätverket som en viktig tillgång. I nätverkets arbete ligger
möjligen också ett frö till en mer genomgripande förändring. Problemet, så
här långt, är att nätverkets arbete inte ’gripit in’ och förändrat något på en
systemnivå. Orsakerna till detta står att finna både i förhållanden inom och
utanför nätverket. I de följande två avsnitten diskuterar jag svårigheterna med
att åstadkomma genomgripande förändring, med avseende dels på de
institutionella betingelserna och dels på nätverkets mer interna processer.

10.2.1 Stabilitet – förändring
När processerna i nätverket leder till begynnande, framväxande (emergenta)
egenskaper, visar sig också strukturella hinder av olika slag. Archer (1995)
beskriver detta i termer av att ’den sociala integrationen’ konfronteras med
’systemintegrationen’. Agenternas interaktion ger nya, emergenta egenskaper
hos agentskapet, men de sociala strukturerna existerar i varje läge och antar
också nya, emergenta egenskaper, beroende på tidigare och nuvarande
agenters handlingar. Det är därför alltid frågan om ett samspel mellan agent
och struktur, där strukturerna alltid föregår och sätter villkor för agentskapet.
Studien av nätverket kan sägas bekräfta det som Torfing (2001), med ett
institutionellt perspektiv på reformarbete, karakteriserar som ’stigberoende’
(path dependency). Det är mycket svårt att reformera institutionaliserade
verksamheter och vika av från upptrampade stigar. Den gamla ’policystigen’
påverkar den nya ’policystigen’. Inkrementella förändringsprocesser har
större förutsättningar att skapa materiell förändring än mer ’revolutionära’
ansatser, enligt Torfing (2001). Detta synsätt antyder att det handlar om ett
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långsamt och tålmodigt arbete om man vill utveckla vuxenutbildningen i linje
med det nya uppdraget.
Det finns, enligt Torfing (2001) olika institutionella perspektiv som på
olika sätt kan bidra till att förklara denna ’tröghet’ mot förändringar. Fokus
kan ligga vid individuella aktörers motstånd mot förändringar som kan
äventyra de fördelar som de existerande institutionerna ger. Fokus kan ligga
vid den investering som aktörer gjort för att bevara sin institutionella bas och
den styrka som denna bas ger. Fokus kan, slutligen, ligga vid aktörernas
tilltro till det kognitiva ramverk som utgör den institutionella bakgrunden mot
vilken deras avsiktliga handlingar legitimeras.
Sådana institutionella perspektiv kan anläggas när vi söker svaret på
frågan varför ’utbildningssystemet’ har så svårt att på allvar öppna upp sig
mot omvärlden och utveckla nya former för flexibelt lärande med arbetet och
arbetslivet som bas. Undantag finns givetvis, men den generella bilden, om vi
begränsar oss till kommunerna och den kommunala vuxenutbildningen, tycks
ändå vara att arbetslivet bara i mycket begränsad utsträckning finner
lösningarna på sina kompetensproblem genom den infrastruktur som finns
med lärcentra i snart sagt varje kommun.
Även i det studerade fallet är det fullt rimligt att anta att det finns både
intressen – individuella såväl som kollektiva – och föreställningar hos
berörda som gör verksamheterna och organisationerna obenägna till
förändring, och att en del av förklaringen till de uteblivna förändringarna
ligger i detta. Vilka är incitamenten för att på allvar börja arbeta med det nya
uppdraget? Om de lokala politikerna står villrådiga och det inte finns några
klara direktiv eller prioriteringar att arbeta efter, vem vill då arbeta med en
besvärlig omställning av verksamheten? Om organiseringen på den regionala
arenan ännu inte ’kommit på plats’ och de ekonomiska resurserna därtill
saknas, hur ska då frågorna tas vidare i ett regionalt perspektiv?
Det ’normala’ tillståndet inom en organisation är knappast en stark
benägenhet till förändring och utveckling. Benny Hjern (2001) menar att de
offentliga organisationernas logik inte medger att man skapar professionella
organiseringar kring identifierade behov, exempelvis genom samverkan tvärs
över organisatoriska gränser. Trots att samverkan är ett återkommande
slagord inom den offentliga sektorn får de som verkligen försöker samarbeta
med andra ofta problem i den egna organisationen.
Det kan, menar Hjern (2001), inom en organisation förekomma dolda
strategier, där kreativa personer ändå skapar en professionell organisering
kring behoven. Sådana strategier leder dock inte till så mycket lärande och
utveckling för de ansvariga och för organisationen, när man inte vill lära sig
hur goda tjänster organiseras professionellt, mellan hierarkier, utan mer ser
till risken att förlora egna budgetmedel eller till att resurserna används enligt
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kontoplanen. Man värderas, menar Hjern (2001) i enlighet med varje
organisations kriterier, och inte i enlighet med hur man tillsammans med
andra lyckas organisera för att möta behoven.
Diskussionen måste emellertid också handla om de inre processerna i den
sociala praktik – i detta fall nätverket REKO – där utvecklingsarbetet tar
form. I strategiskt avseende finns det inbyggda problem såväl med ett
planeringsperspektiv som med ett lärandeperspektiv. Ett utvecklingsarbete
kan inte drivas fram vare sig av planering eller lärande enbart. Liksom
perspektiven kan komplettera varandra i analytiskt avseende, kan de även
komplettera varandra strategiskt, vilket diskuteras i det följande avsnittet. Det
finns anledning att försöka utveckla ett mer integrerat synsätt, som beaktar de
viktigaste beståndsdelarna i de båda perspektiven.

10.2.2 Att integrera perspektiven
Figur 10:1 illustrerar reflektion och handling som två separata processer eller
loopar som inte griper in i varandra. En social praktik kan fastna i mönster av
oreflekterad handling, där det inte sker någon reflektion utan handlingar
utförs slentrianmässigt. Men en social praktik kan också fastna i mönster av
diskussioner, nya insikter och reflektioner som inte leder till praktisk
handling.

Reflektion

SOCIAL PRAKTIK

Handling

Figur 10:1: Reflektion och handling som separata processer
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Det kan ske en omfattande produktion av policy som inte översätts i konkret,
materiell förändring. I det studerade fallet ser vi närmast ett överflöd av
diskussioner och policyprocesser, men lärandet har till stora delar saknat en
handlingsdimension. Det processinriktade arbetssättet i kombination med
oklara mandat och förpliktelser har gjort det besvärligare att komma till
gemensam handling. Det har heller inte funnits någon tydlig strategi eller
’färdplan’ för nätverkets arbete och utveckling. Även om det alltid i någon
utsträckning finns reflektion inbyggd handling så kan en idealtypisk
uppdelning mellan reflektion och handling i en social praktik göras, så som
figur 10:1 visar.
Ett sätt att motverka en sådan ensidighet kan vara ett mer integrerat
synsätt på lärande och planering. En mer balanserad vägledande princip för
ett utvecklingsarbete skulle kunna formuleras som: lärande för planering och
planering för lärande. Det handlar då dels om att göra planeringen mer
flexibel, realistisk och därmed mer hållbar och att samtidigt göra
lärprocesserna mer strukturerade, och därmed lättare att följa upp och
korrigera. En väl fungerande planering förutsätter lärande liksom lärprocesser
förutsätter struktur och planering. Figur 10.2 illustrerar en social praktik med
lärande och planering som två nödvändiga moment i en och samma
utvecklingsprocess.

Lärande för planering

SOCIAL PRAKTIK
Planering för lärande

Figur 10.2: En integrerad process för lärande och planering

Lärande handlar både om anpassning och om utveckling, enligt Ellström
(1996; 2002). Det behöver finnas en balans mellan ett anpassningsinriktat
och ett utvecklingsinriktat lärande. Det förstnämnda behövs för att klara det
rutinmässiga, något som ger trygghet och stabilitet för individer och
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organisationer. Det sistnämnda uppstår ur överraskningar, förändringar och
visioner och bygger på en förmåga till distansering, ifrågasättanden,
omtolkningar och kritisk analys. På ett liknande sätt talar Ellström (2002) om
en produktionens logik respektive en utvecklingens logik. Kanske är det
rimligt att påstå att nätverket fastnat i en utvecklingens logik med ett lärande
som i någon mening är utvecklingsinriktat, men som ändå inte griper in i
verkligheten i en praktisk, materiell mening och som därför heller inte leder
till någon verksamhetsutveckling.
Det är svårt att organisera för ett hållbart utvecklingsarbete (Svensson
m.fl. 2007). Studien av nätverket REKO visar på en problematik som
sannolikt är ganska generell. Nätverk visar sig ofta vara en alltför svag och
löslig organisering som saknar kraften till verklig förändring och hållbar
utveckling. Insatserna och förpliktelserna i ett gemensamt utvecklingsarbete
behöver tydliggöras och regleras i någon form. Här kan partnerskap (se t.ex.
Billett & Seddon 2004; Mörth & Sahlin-Andersson, red. 2006; Svensson, ed.
2007) möjligen vara ett mer användbart koncept än nätverk.
Partnerskap innebär ett tydligare och mer formaliserat åtagande inom ett
klart definierat och avgränsat område – ett åtagande som även inkluderar ett
ekonomiskt sammanförande av och ansvar för resurser. Med en koppling till
den övergripande teoretiska distinktionen mellan ett planeringsperspektiv och
ett lärandeperspektiv kan man tänka sig att dessa två perspektiv bättre kan
förenas inom ramen för ett partnerskap. Ett partnerskap kräver tydligare svar
på frågorna: Vilka deltagare, eller partners, ska ingå? Vilken inriktning har
samarbetet? Vilken insats krävs för att få vara med? Vad ska uppnås och
under vilken tid? Partnerskap kräver sannolikt betydligt mer av planering än
vad nätverk gör, men samtidigt bör det vara möjligt att arbeta med
utgångspunkt i lärandeperspektivet.
I det studerade fallet hade någon mer formaliserad samverkan av detta
slag knappast varit möjlig under de år som studien avser. Frågor kring
organisering av regional samverkan han i någon mening ’legat på is’ inför
bildandet av det nya Regionförbundet. Det återstår att se om Regionförbundet
kan fungera som den plattform som ger nätverket REKO mer av struktur och
legitimitet. Möjligen går det att skapa en organisering för samverkan, inom
ramen för Regionförbundet, liknande ett utvecklingspartnerskap mellan
kommunerna på området vuxnas lärande. Ett partnerskap, eller en liknande
organisering med Regionförbundet som bas, bör underlätta återföringen av
utvecklingsarbetet och förstärka dess legitimitet i respektive organisation.
Närmast följer några reflektioner om den interaktiva forskningsansatsen i
studien och vilka erfarenheter denna har fört med sig.
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10.3 Den interaktiva forskningsansatsen
I metodkapitlet redogjorde jag för de metodologiska utgångspunkterna för
arbetet med avhandlingen. Undersökningen av nätverket har skett som en
kvalitativt inriktad fallstudie, som inneburit ett deltagande över tid i
nätverkets arbete. Ambitionen har varit att både studera nätverket och fungera
som ett stöd för dess utveckling. Denna interaktiv ansats, som bygger på ett
ömsesidigt lärande mellan forskaren och deltagarna, har, enligt min mening,
varit till nytta även för den kritiska och vetenskapliga analysen av nätverkets
arbete. Det har gett en initierad kunskap som möjliggjort den sammansatta
och flerdimensionella analys som jag försökt göra i avhandlingen.
Vilka risker eller begränsningar kan tänkas finnas med en sådan ansats i
forskningen? Kan man som forskare bli alltför ’sammanflätad’ med praktiken
för att på ett trovärdigt sätt kunna analysera den kritiskt? Sannolikt finns det
en risk att forskaren blir alltför lojal och okritisk om det uppstår ett
beroendeförhållande mellan forskaren och den verksamhet som beskrivs och
analyseras. Om forskaren blir styrd av önskemål och förväntningar hos
deltagarna, som begräsar den kritiska analysen, är det självfallet omöjligt att
bedriva god forskning.
En sådan situation skulle kunna tänkas uppstå om forskarens uppdrag i
inledningen av ett projekt formuleras utifrån ett snävt nyttoperspektiv och
verksamheternas upplevda och omedelbara behov tillåts styra forskningen
under resans gång. En annan risk som jag ser ligger i att forskaren får ett
alltför stort ansvar för framdriften av ett utvecklingsprojekt, exempelvis för
att de övriga stödjande resurspersonerna är för få eller svaga. Med ett sådant
ansvar följer sannolikt ett intresse att beskriva och analysera den studerade
praktiken och resultaten så positivt som möjligt. Jag har i metodkapitlet pekat
på ett antal omständigheter som, enligt min mening, har motverkat risken för
en alltför okritisk beskrivning och analys av det studerade fallet.
Vilka är då de viktigaste erfarenheterna av en interaktiv forskarroll? Att
’finnas på insidan’ under relativt lång tid och att även i en praktisk mening
delta i utvecklingsprocesserna har, som jag upplever det, gett fallstudien ett
större djup än vad som annars vore möjligt. Jag upplever att jag blivit ganska
väl förtrogen med den sociala praktik som nätverket utgör och även fått en
god inblick i de verksamheter som deltagarna företräder. Dialogen och den
kritiska analysen tillsammans med de övriga resurspersonerna har skett på en
kollegial nivå, vilket har bidragit till en fördjupad förståelse och nya insikter.
Studien har för mig blivit en bekräftelse på att den interaktiva ansatsen
fungerar och går att förena med en kritiskt analyserande forskning. Den valda
ansatsen i studien har gett mig möjligheter att också på djupet förstå de
problem och dilemman som är förknippade med denna samverkan i
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nätverksform och som behandlas i avhandlingen. Det är genom att nära följa
processerna över tid som förståelsen och analysen blivit möjlig, som jag ser
det. Det är också min förhoppning att studien riktat ljuset på en problematik
som är ganska generell för utvecklingsarbete i nätverksform.

10.4 Praktiska slutsatser
I detta avsnitt diskuteras några praktiska slutsatser av studien. Jag har valt att
å ena sidan lyfta fram det som jag ser som brister i nätverkets strategi och å
andra sidan det som jag ser som möjligheter och öppningar för nätverket.

10.4.1 Brister i nätverkets strategi
Det hade varit strategiskt värdefullt för nätverket med ett stöd från några
ledande politiker i regionen. En organisering för samverkan kräver sannolikt
politisk sanktion och uppbackning för att få legitimitet och kraft. Arbetet
riskerar att bli ’slag i luften’ om inte underbyggnaden i form av politiska
beslut finns, och om inte en utveckling och anpassning i förvaltningarna sker
i linje med dessa beslut. Även om vissa ansträngningar har gjorts att förankra
nätverkets arbete politiskt har det uppenbarligen inte varit nog för att
nätverket ska ’bäras fram’ politiskt när det gäller organisering, inriktning,
ansvar, mandat, finansiering etc.
Det framstår också som en brist i strategiskt hänseende att nätverket inte
haft några deltagare från företag och arbetsliv – åtminstone om man ser till de
ursprungliga idéerna bakom nätverkets tillblivelse. Det uppstod ett glapp
mellan å ena sidan det som inledningsvis angavs vara syftet med nätverkets
arbete och å andra sidan den inriktning, och inte minst den sammansättning
av aktörer, som nätverket i praktiken fick. ’Utbildningssystemets’ företrädare
kom ensidigt att utgöra nätverket, vilket bidrog till att tyngdpunkten i
praktiken – om än inte i retoriken – kom att ligga vid vuxenutbildningens mer
interna utvecklingsfrågor.
Med representation från arbetslivet hade det funnits större möjligheter att
behandla kompetens- och lärandefrågor med arbetet som utgångspunkt och
arbetsplatsen som arena. Nätverket kom under resans gång – och utifrån
diskussioner och överväganden inom nätverket – att få en mer intern
inriktning mot vuxenutbildningens omställning för ett nytt uppdrag, snarare
än vuxenutbildningens roll i regionala strategier för kompetensförsörjning
och kompetensutveckling. Det kom mer att handla om ’utbildningssystemets’
förnyelse än om mötet mellan ’utbildningssystemet’ och ’arbetslivssystemet’.
Det bedömdes av deltagarna och stödpersonerna som klokare och mer
effektivt att kontakterna med branscher, företag, arbetslivets organisationer
etc. skedde utifrån konkreta aktiviteter än att dessa aktörer involverades på
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den strategiska nivån. För att i samspel med närings- och arbetslivet utveckla
nya relevanta utbildningskoncept kan det dock krävas mer långsiktigt
hållbara koalitioner eller partnerskap. Därför hade det, enligt min bedömning,
varit värdefullt med deltagande från företag och arbetsliv i själva nätverket.
En välvillig tolkning gör gällande att det visade sig att de deltagande
vuxenutbildnings- och lärcentrumcheferna hade så stora behov av att
samverka och att lära av och med varandra att nätverket behövde ha en mer
intern inriktning på vuxenutbildningen. En mer kritisk tolkning gör gällande
att deltagarna inte orkade eller ville göra något försök att inlemma företag
och arbetsliv i diskussionerna på den strategiska nivån och därför lät det hela
bli ett forum för ’utbildningssystemet’.
Nätverket motsvarar inte en utvecklingskoalition (Gustavsen, Finne &
Oscarsson 2001), utan har fått en mer verksamhetsnära inriktning, vilket
minskar möjligheterna till ’systempåverkan’. Om en förändring av strukturer
ska kunna ske är det sannolikt en stor fördel om strukturernas företrädare
deltar i förändringsarbetet. Förändring ’inifrån’ framstår som en starkare
strategi än förändring ’utifrån’ eller ’från sidan’. Att personer som har
möjlighet att besluta om och genomföra förändringar finns med bör innebär
en stor fördel.
På ett policyplan har nätverket till stor del uppehållit sig vid arbetslivet
som verksamhetsfält. På ett handlingsplan har vissa mått och steg tagits som
gäller arbetsplatslärande, även om resultaten är ganska blygsamma så här
långt. På ett aktörsplan i nätverkets arbete ser vi en brist i detta att arbetslivet
inte finns representerat. Detta har möjligen påverkat de andra två planen. Att
’utbildningssystemet’ ensidigt utvecklar lösningar för sammanlänkningen av
’utbildningssystemet’ och ’arbetslivssystemet’, kan rimligtvis inte vara någon
optimal organisering för ändamålet.
Lika viktig som frågan om sammansättningen av aktörer på den
regionala, strategiska nivån är frågan om huruvida de lokala lärcentrumen
verkligen arbetar med inriktning mot arbetslivet och anställdas behov av
kompetensutveckling. Begreppen mötesplats, mäklare och motor (Grepperud
& Thomsen 2001), fångar ganska väl in den helhet som ett lärcentrum har att
hantera i samspelet med omgivningen. De lokala lärcentrummiljöerna har i
de flesta fall visat sig vara svaga i detta samspel. Det har, oftast, inte funnits
särskilda personer som arbetat med samverkansfrågor och kontakter med det
lokala arbetslivet, annat än under projektperioden med lokala resurspersoner
finansierade genom REKO.
Samspelet mellan det regionala och det lokala kan också sägas uppvisa
brister i det studerade fallet. Om man betraktar nätverket som en gemensam
utvecklingsorganisation (Svensson, Jakobsson & Åberg 2001), så behöver i
kombination med denna varje lokal lärcentrummiljö också fungera som en
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utvecklingsorganisation, där det finns en nyfikenhet och en beredskap att
bryta vanemönster, lära av och med andra, pröva nya saker i praktiken och
reflektera över resultatet. Det tycks ganska generellt saknas en organisering
och en systematik för detta i respektive lokal miljö.

10.4.2 Möjligheter och öppningar
Vad finns det då för möjligheter till förändring och utveckling? Vilka
’sprickor i muren’ kan vi se? Arbetet med nätverket har onekligen skapat nya
och bättre förutsättningar för att arbeta med det nya uppdraget för vuxnas
lärande. Det finns någonting att bygga vidare på, både regionalt och lokalt.
Det finns en väl genomarbetad agenda att fortsätta arbeta med. Kan
nätverket i samspel med Regionförbundet arbeta processinriktat och
verksamhetsnära, hitta former för en mer permanent regional organisering,
samt få upp frågorna tydligare på den politiska dagordningen, så finns det
möjligheter. Då kanske de fyra prioriterade utvecklingsområdena som
nätverket pekat ut kan bli föremål för skarpa, mer fokuserade, insatser.
Osäkerheten är stor beträffande Regionförbundets roll i detta arbete. En
kritisk och i mångt och mycket avgörande fråga är hur företagen och
arbetslivet kan knytas till detta arbete och förmås att uthålligt delta.
Den regionala organiseringen är dock bara en sida av saken. Hela
uppgiften med att bygga en infrastruktur för vuxnas lärande i linje med det
nya uppdraget står och faller med vad som händer i lärcentrummiljöerna i
respektive kommun. Det är där som det måste finnas verksamheter som
svarar upp mot målen och visionerna. Det är där som förbindelsen mellan
skola och arbetsliv kan skapas. Även i detta avseende finns positiva tecken.
Flera lärcentra har skapat kontaktytor och samarbeten med arbetsplatser och
branschorganisationer. Intresset att arbeta med de medel som står till buds för
kompetensutveckling i arbetslivet, exempelvis Växtkraft Mål 3, har ökat hos
lärcentrumen i länet. Flera har insett fördelarna med att samarbeta i en grupp
av lärcentra kring detta.
Lärcentrumen har i verkligheten emellertid långt kvar till funktionen som
samordnande resurs, som den illustreras i figur 5.4 i kapitel 5 av en lokal
infrastruktur för vuxnas lärande. Det behövs mer av systematik i arbetet, det
behövs omprioriteringar, klara politiska riktlinjer och, på sina håll, en annan
kompetens hos dem som ska arbeta med uppdraget. Nätverkets arbete har
ändå bidragit till en ny förståelse för vad det nya uppdraget för vuxnas
lärande innebär i praktiken för en lokal lärcentrumverksamhet. Detta kan på
sikt möjligen leda till en omorientering av verksamheten.
Det mest positiva är ändå att nätverket fortsätter sitt arbete, utan något
externt stöd i processen. Nätverket verkar ha etablerat sig som en gemensam
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utvecklingsorganisation för deltagarna och det sker ett utbyte och ett lärande
mellan deltagarna inom ramen för nätverket. Processen går vidare och kanske
är det först nu, efter några år av diskussioner, insikter, policyprocesser och
relationsbyggande som nätverket internt har förutsättningarna att bli det
operativa forum som var tänkt från början.
Det är något av en öppen fråga om nätverket därtill kommer att utvecklas
till att bli det strategiska forum som det enligt den tidiga beskrivningen skulle
vara. Ett forum där vuxenutbildningen tydligt sätts i samband med regionala
strategier för kompetens och tillväxt. Om så ska bli fallet behöver både en
politisk förankring och ett närmande till arbetslivets aktörer ske.
I det följande och sista avsnittet diskuteras några kritiska frågor som
väckts genom studien och några, som jag upplever det, angelägna frågor för
fortsatt forskning. Samtidigt som avhandlingen, förhoppningsvis, ger några
svar och nya insikter väcker den också ett antal kritiska frågor om
vuxenutbildningspolitiken, om arbete och lärande och inte minst om hur ett
uthålligt utvecklingsarbete kan bedrivas.

10.5 Frågor för fortsatt forskning
Arbetet med avhandlingen har väckt många frågor som förtjänar att bli
föremål för fortsatt forskning. En sådan fråga gäller den politiska och
organisatoriska otydlighet som präglar området vuxenutbildning och vuxnas
lärande. Vad beror denna politiska och organisatoriska otydlighet på? Vilka
är de vägledande idéerna för vuxenutbildningen och vuxnas lärande idag?
Vilka organisatoriska och programmatiska lösningar är tänkbara? Vilka
ideologiska spår går att se? I vilka avseenden kan vuxenutbildningspolitiken
komma att förändras av den nya borgerliga regeringen?
En lärdom från studien av nätverket REKO är att det är mycket svårt att
med en informell, horisontell organisering i nätverk åstadkomma förändring
på systemnivån. När man inte har en politisk förankring, eller något formellt
politiskt mandat, är det svårt att reformera institutionaliserade verksamheter.
Nätverket har till stor del byggt sitt utvecklingsarbete på ett externfinansierat
projekt. Ett hållbart utvecklingsarbete förutsätter ett aktivt ägarskap och ett
engagemang från de strategiska aktörer som är inblandade, och ett problem
med projektformen i sig är att den kan motverka hållbarhet och göra att
utvecklingsarbetet hänger ’vid sidan av’ organisationen (Svensson m.fl.
(2007).
En intressant fråga för fortsatt forskning är därför hur den horisontella,
processinriktade strategin, baserad på interaktivt lärande, kan förenas med en
planeringsstrategi, som mer tar fasta på ett formaliserat arbetssätt – med
förberedelser, beslut, genomförande och utvärdering organiserat som ett
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linjärt förlopp. Vad krävs för att utvecklingsprojekt ska få bestående effekter
på verksamheter och organisationer? Jag har i detta kapitel påbörjat en
diskussion om ett mer integrerat synsätt på planering och lärande, som
förhoppningsvis kan inspirera till en fortsatt diskussion.
Är offentlig-privata partnerskap en organiseringsform som lättare kan
kombinera lärandeperspektivet och planeringsperspektivet? En kritisk fråga i
förhållande till att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande är hur
företagen och arbetslivet ska kunna involveras och övertygas om fördelarna
med ett aktivt och uthålligt engagemang. Möjligen kan partnerskap utgöra ett
mer trovärdigt och attraktivt alternativ för samverkan än nätverk. Med
partnerskap följer en större tydlighet och man vet bättre vad som förväntas
komma ut av den samverkan man går in i.
Det finns uppgifter inom området vuxnas lärande som vare sig det
offentliga eller det privata klarar av på egen hand. Offentlig-privata
partnerskap kan vara ett svar på den styrningsproblematik som det offentliga
och har att hantera i gränssnittet mellan policy och praktik, även om det
också finns problem i ett politisk-demokratiskt perspektiv (Mörth & SahlinAndersson, red. 2006). Intresset för partnerskap är under alla förhållanden
växande och även inom vuxenutbildningspolitiken finns det intressanta
exempel. Billett & Seddon (2004) beskriver ett ökande intresse för ’nya’
sociala partnerskap som arbetar med yrkesutbildning och praktik i Australien.
Ytterligare en fråga för vidare forskning gäller synen på det som i
tidigare kapitel beskrivits som ’kompetenssamhället’, d.v.s. idén om
kompetensutveckling som en lösning på en rad ekonomiska och sociala
problem i det moderna samhället. Detta hänger samman med den
förstnämnda frågan, om föränderligheten och otydligheten i politiken för
vuxnas lärande. Föreställningen om att utbildning och kompetensutveckling
förbättrar livsvillkoren för människor och leder till ökad tillväxt förefaller ha
uppnått en närmast hegemonisk status i den offentliga politiska debatten.
Sällan problematiseras dock de strukturella villkoren, på makro- och
mikronivå, för lärande och utveckling. Vuxnas lärande kan inte vara en fråga
enbart för utbildningspolitiken, när det är andra politikområden som i högre
grad berör de grundläggande förutsättningarna. Vad krävs inom olika
politikområden för att skapa goda villkor för vuxnas lärande i arbetslivet?
Vad krävs inom organisationerna och i verksamheterna för att lärprocesser
ska befrämjas?
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Towards a New Adult Education Policy?
Regional development as policy and practice

Introduction
Adult learning has become a common theme in the political rhetoric on
development and growth as well as in research in the field. The relatively
wide extent of adult education in Sweden and the major public investments of
recent years have made adult education an important area of research.
Increasing competence and qualification requirements in working life have
helped to generate great interest in adult learning on the part of both
politicians and researchers.
The policies for, and the planning and organisation of, adult education in
Sweden have changed considerably over the last 40 years, but these changes
have not followed a consistent and uniform line of development. It was in the
1960s that adult education really became established as a part of the
educational field and of education policy. The guiding idea at the time was
that economic development would be promoted by giving adults access to
upper-secondary school education too. This would increase the number of
people available for skilled jobs on the expanding labour market.
In the 1970s, aspects relating to the even distribution of wealth played a
greater role and characterised policy in this area. The democratisation of
working life and a fairer distribution of wealth and prosperity were two of the
main points in the critical social debate. These ambitions gradually declined
in importance, however, and from the mid-1980s the issues of personnel
training and qualifications in working life were predominant. In the early
1990s, adult education was rather clumsily adapted to the far-reaching and
comprehensive decentralisation of school governance that took place.
During the 1990s, labour market policy and education policy faced major
challenges as unemployment increased rapidly and the state of public
finances deteriorated. In response to the crisis, the number of places in
programmes in the municipal adult education system, as well in the popular
adult education and higher education sectors, was increased rapidly. With the
help of funds from the Government’s major labour programme
’Kunskapslyftet’ (The Adult Education Initiative) municipal adult education
was dramatically expanded.
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The Government bill of 2001 on adult learning and the development of
adult education (Bill 2000/01:72) states that all adults should have the
opportunity to increase their knowledge and develop their skills and
expertise. The aim is to promote individual development, democracy, gender
equality, economic growth and employment and to achieve a fair distribution
of resources. The strategy outlined for this is to support the learning and
knowledge acquisition of individuals, for example by developing teaching
and learning methods and providing guidance and effective learning
environments. The bill (2000/01:72) points to the need for municipalities to
build an infrastructure for adult learning, which entails developing networks
and various forms of collaboration between a diversity of players. The
government bill on growth and vitality throughout the country (2001/02:04)
also points out the strategic importance of the municipalities as builders of an
infrastructure and networks for adult learning.
The municipalities are key players in the implementation of the policy
for adult learning and the thesis describes and analyses REKO, which is a
regional development initiative in network form, through which the
municipal learning centres in the County of Örebro are collaborating on this
new assignment. In simple terms, the objective of the network is to develop a
common infrastructure for adult learning in the County of Örebro. This
involves, for example, developing forms for collaboration between various
regional players in the field, increasing co-ordination and collaboration in
municipal adult education and developing learning methods with a focus on
work and the workplace.

Aim and research questions
The aim of the thesis can be said to be to describe and analyse the network
with respect to the following:
•

The network’s initiation, growth, organisation and establishment.
A description of the development process, with success factors
and obstacles.

•

The reorientation of education policy that has taken place, with a
high degree of local and regional autonomy and a new
assignment for adult learning.

•

The limitations and opportunities of a system for regional
network collaboration to influence adult learning policies,
planning and organisation.

220

Summary

The more overriding research question that the thesis centres around can be
expressed as follows: What is the potential for developing adult learning
policies, planning and organisation by means of regional collaboration
entailing a horizontal organisation in network form, and what theoretical and
methodological perspectives can we apply to understand both the problems
and the opportunities?

Theoretical perspectives
Two overriding theoretical perspectives are presented in the thesis and are
related to the case studied. These are, on the one hand, a traditional planning
perspective and on the other an evolutional learning perspective. These
perspectives both contrast and complement each other. The staring point for
the planning perspective is the ’policy transmitter’, while the starting point
for the learning perspective is the ’policy receiver’.
The planning perspective can help us to gain a better understanding of
the difficulties associated with traditional reform and development work.
Such difficulties have often been discussed in social science research (see, for
example, Hjern 2001; Lindensjö & Lundgren 1986, 2000; Pressman &
Wildavsky 1984; Torfing 2001). The learning perspective focuses instead on
learning, incremental processes and innovation as central elements in reform
and development work (see, for example, Asheim 2001; Brown & Duguid
1996; Lundvall, ed. 1992; Majone & Wildavsky 1984).
The discussion in this thesis also addresses the opportunities that exist to
combine the two overriding perspectives, both as analytical and strategic
perspectives. Reform and development work probably always contains
elements of both planning and learning. Both the planning perspective and
the learning perspective have an analytical, explanatory value and a value as
guiding strategic perspectives. A purely planning approach which assumes
that intentions and decisions can be translated into material changes in
operations and organisations with no problem at all would seem to be
unrealistic. Such a strategy is based on a vertical organisational concept, a
technocratic view of control and the notion of a linear sequence of events.
The learning perspective, as a strategic opportunity, opens the door to a
greater degree of participation and for change processes that grow ’from the
bottom up’. In such an approach, policy and planning is formed – in a
concrete and contextual sense – in a joint, horizontally-organised process
between the participants concerned. This can be described as an interactive
form of control. The development process is incremental and a linear
sequence of events cannot be expected. One weakness of a horizontal
organisation that lies close to the operations concerned is that there is a risk
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that the development work will be a wasted effort if there are no legitimate
links to the decision-making body that is ultimately responsible for the
operations. In many cases, the desired changes require decisions on the part
of political committees, boards, managers etc. It may turn out that informal
structures lack the power to implement change and a one-sided focus on the
interaction and learning of the agents, without the more systematic
processing of structures and institutions, may therefore be risky.
A horizontal organisation and a process approach also mean that more
time has to be invested in the interaction between the participants which,
although it may provide more favourable conditions for innovation and
development, also entails a risk of it taking far to long to produce concrete
results. A one-sided focus on the process, with the absence of concrete
results, may lead to a sense of impotence.
In order to understand the premises, processes and results in the case
studied, both the perspectives are required, as analytical perspectives. This is
partly a question of understanding the problems associated with the
implementation of reforms, and partly of understanding the possibilities – but
also the difficulties – that arise from applying the learning perspective as an
alternative approach. Both perspectives can contribute to the critical analysis
in various ways. Even in a more strategic sense, planning does not have to be
seen as an antithesis to learning, it can in fact support learning. If planning is
perceived as something flexible and open, plans and targets can add structure
to development work that otherwise runs the risk of being diffuse and
unclear. I also believe that it is completely reasonable, from an intellectual
point of view, to conceive of planning for learning, i.e. creating a structure or
framework in which learning processes can take place. This thesis discusses
the case studied with the help of these overriding theoretical perspectives.

Method
Overall, the study of the network can be described as a qualitatively-oriented
case study (Starrin 1994), in which my ongoing participation in the meetings
of the network over a period of time is a central element. Two rounds of
interviews were conducted with the network participants. A questionnaire
was circulated to the participants in the early stages of the study. Studies of
documentation such as notes made at meetings and policy, objective and
strategy documents were conducted on an ongoing basis and more intensively
towards the end of the study. Regular discussions were held with the
individual who provided process support for the network and with the project
manager. Two surveys of the work carried out at the local learning centres
(conducted by the project manager and an individual attached to the network
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as an additional resource for the purpose of conducting surveys and reviews)
also form part of the material for the study.
The interactive research approach (Svensson et al. 2002; Svensson &
Aagaard Nielsen 2006), an approach that aims to establish a joint knowledgeacquisition and learning process between the participants and the researcher,
was a guiding principle for the study. This approach postulates that both the
participants and the researcher have a lot to gain from collaboration. There
are added values – for example in the form of support for reflection, the
interplay between experience and more theoretical concepts and the close
proximity to the practical sphere. The researcher gains a closeness to and an
understanding of the participants’ own perspectives.
Methodologically and scientifically, the study takes inspiration from the
philosophical concept of critical realism. In particular, I acknowledge the
work of Margaret S. Archer (1995), whose thinking builds on the work of
Roy Bhaskar and critical realism, but with a clearer focus on the interplay
between the social structure and the agent over time. Archer’s (1995)
analytical dualism is based on the idea that emergent properties, or structures,
exist in every situation and are generated by the activities that have already
taken place. They create the context of agency that in each situation
reproduces or transforms the emerging structures.

Results and analysis
Three development phases
The work and development of the network can be described in three phases.
In the first, introductory phase there was a great deal of enthusiasm and high
expectations of the activities of the network. The work was characterised by
consensus between the participants. One conflict that did arise concerned the
relationship with the Association of Municipalities in the County of Örebro,
which in a sense was set aside in connection with the formation of the REKO
network. An action programme was drawn up which expressed high
ambitions and expectations regarding the work of the network.
In the period in which the network had an externally-funded development
project, a diversity of activities took place both locally and regionally. The
network acquired, by virtue of its own resources, a considerable degree of
autonomy. Limited attention was paid to the issues of political backing and
support and organisational affiliation, even though meetings with politicians
did take place. A major part of the time and energy was devoted to a joint
process to identify those development areas deemed as being most important
for collaboration.
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Eventually, the network agreed on the following four priority areas:
•

The development of new educational models adapted to needs
and learning methods in working life.

•

The co-ordination of adult education.

•

Collaboration on higher education.

•

Collaboration on validation.

In the transitional phase that has now been underway for some time, the
network has been officially made the responsibility of the Örebro County
Regional Development Council and no real alternative to this exists at
present. No active ownership has yet been exercised by the Council. New,
joint educational efforts are felt to be important and are under development.
The Council is the formal principal for the network but has very limited
opportunities to support its work, which is a dilemma.

Differences and dimensions of conflict
It has gradually emerged that the major differences between the parties
involved in the network in terms of orientation, operations, experience and
culture entail problems when it comes to taking joint action. The different
situations of the learning centres have become particularly apparent with
regard to learning in working life. A lot of time and energy has been devoted
to shaping the network’s agenda, but it has been difficult to achieve practical
results.
It is possible to identify two conflict dimensions in the description and
analysis of the work of the network. The first applies to the question of
regional planning and control, which is performed by the Council, versus a
more process-oriented and operationally-related collaboration that develops
on the basis of local needs and conditions. The second dimension concerns
the extent to which the operations are primarily characterised by the notions
and concepts of the ’education system’ or the ’working life system’.
Many of the ideas and proposals discussed in the network have come to
nothing but good intentions – they have not been applied in practice. The
network has also remained rather internal, consisting of a circle of learningcentre and adult-education managers who have learnt from and with each
other in a joint process. To exaggerate a little, it could be said that the
network has neither worked ’downwards’ in the respective local
organisations, nor ’upwards’ towards the political sphere, nor ’outwards’
towards society and working life at large.
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The collaboration has provided only modest concrete
results
The concrete results of the collaboration in the identified development areas
are few. In the case of validation and higher education, in particular, the
feeling among the participants is that not very much has happened. The
results of the network’s activities can be analysed in terms of both a local and
regional dimension. The network’s aims are to develop the local learning
centres and to establish effective operational collaboration at the regional
level. The idea is that the local and regional levels should mutually reinforce
each other.
In a regional dimension, it can be said that the network has given the
municipal learning centres knowledge of each others’ operations that they did
not have before. They have also acquired a certain amount of experience of
co-operating with each other at the operational level within the network.
There was, however, previous experience of inter-municipal co-operation in
two smaller groupings of municipalities in the county. These previous
relationships have been strengthened by participation in the network.
Collaboration between new smaller groups of learning centres has also
arisen. The participants identify educational collaboration as the main benefit
of the network activities. In a regional dimension, it can also be noted that
companies and working life are not represented in the network itself at all,
which considering the aims and objectives of the work would appear to be a
serious weakness.
The operations of the local learning centres have not changed appreciably
as a result of the activities of the network. This is despite the fact that there
was, for a while, an organisation with local staff whose express assignment
was to develop collaboration and extend the interface of the learning centres
with working life. It is difficult to see any marked or lasting change processes
resulting from this investment in local resources. In the local dimension, the
original intention was to include companies and public employers in the
infrastructure that the network aimed to build. It has proved to be difficult to
to establish such links with working life.
For the managers in the adult education system who are members of the
network, the focus is to a great extent on the network itself and on special
activities for regional collaboration and co-ordination. The network is not
used very much as a forum for learning and exchange between the
participants with regard to a more general reorientation of the operations that
they themselves run locally, i.e. the network is not widely used as a joint
development organisation (Svensson, Jakobsson & Åberg 2001).
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The most important factors affecting local change and development are
probably the prevailing culture in the respective environments, existing
experience of working with collaboration and with working life as a ’market’
and, not least, the political intentions for the operations concerned. Generally
speaking, it appears that political control in the area is both vague and weak.
A mobilisation of political and organisational forces, as well as of
competence, is required if far-reaching changes are to be made. Every local
learning centre environment needs to work as a development organisation.
Such an organisation is marked by curiosity and a readiness to break with
routine patterns, to get to the bottom of things by applying a critical analysis,
to test new things in practice and to reflect on and evaluate the results.

Change and development over time
The network is caught in somewhat of a dilemma as it appears that it is not
possible to create an independent, more solid organisation outside the
Council, which in turn has not proved to be an active owner of the network. It
can now be seen that the autonomy of the network, which was previously
regarded as a strength, has a serious downside. In order to achieve progress
on its agenda, the network needs an anchoring point in the regional political
structure and resources to continue its development work.
Two conflict dimensions were mentioned previously, one concerning the
issue of regional planning and control versus a more process-oriented and
operationally-related collaboration on the basis of local needs and conditions,
and the other concerning whether the operations of the network are primarily
characterised by the notions and concepts of the ’education system’ or of the
’working life system’. In an analysis that addresses the network’s operations
and development over time, in the light of these two conflict dimensions, it is
important to make a distinction between the policy level and the practice
level. Figure 1 below presents policy and practice in relation to these two
conflict dimensions:
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Regional planning and co-ordination
for exchange and collaboration

’Education system’s’
notions

PRACTICE
POLICY

’Working life
system’s’ notions

Growing operational collaboration on
basis of local needs and conditions

Figure 1: Lines of conflict in the work with REKO

At the policy level, the needs of working life and the link between adult
education and regional economic growth have always been the guiding
principles. The network’s agenda for change has, however, gradually
expanded to comprise more elements, one of which is the more direct
orientation towards working life. In the dimension regional planning versus
operationally-related collaboration ’from the bottom up’, the network has had
elements of both ambitions at a policy level. The question of linking-in
regional growth strategies has been spoken and written about, and this in a
sense is a question of regional planning and co-ordination. At the same time,
the fact that the network should entail practical, operationally-related
collaboration has also been spoken and written about.
At the practice level, when it comes to what has actually happened in the
form of activities and operations, and when we also take into account the
composition of the participants in the network, we see that the notions of the
’education system’ predominate to a great extent. Companies, workplaces or
organisations in working life are not represented at all in the network. In
practice, the network has, by and large, worked with the co-ordination of
existing adult education programmes and systems, which is mainly a result of
the make up of the network itself. It is the players in the ’education system’
that have, through the network, addressed the conditions and needs of the
’working life system’. They act of course on the basis of their own notions
and concepts and on the basis of the more internal logic of the adult
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education system. There have been no breakthroughs in terms of closer ties
between education and work at the regional or strategic levels, or with
regarding to teaching methods and other methods at the local learning
centres.
In the case of the dimension regional planning versus collaboration that
develops ’from the bottom up’, the network, at the policy level, has embraced
both, although there is a slight lean towards the closely operationally-related
orientation. It can be noted, however, that in practice the network has devoted
a lot of its time and energy to drawing up an agenda or, in other words, to
producing policy. The practice dimension has in a sense been ’occupied’ by
the policy dimension. The network’s learning strategy and the processoriented working method have proved to be better at producing policy than at
achieving practical, material change. The factor that could be seen as likely to
create a movement towards more regional planning and control is that the
Council has now been formally responsible for the network for some time.
No such movement has been seen, however, which has both advantages and
disadvantages.

Discussion
Is the network creating anything qualitatively new with regard to methods for
planning and organising adult learning in order to realise the new assignment
placed upon the municipalities? Is any transformation taking place or is it
simply a question of reproducing already existing working methods?
Learning in the network is supposed to lead to action and is meant to be put
into practice in the operations that the participants represent, but to what
extent has this happened? The network aims to promote co-ordination and
collaboration in a regional perspective, but it also aims to enable each
individual learning centre environment to develop so that can it act as a
centre in a local infrastructure for adult learning.
But what is the actual situation in terms of operational reality in the
learning centres in the county? Have the new ambitions taken concrete form
in any changes in practice? What is the situation from a regional perspective?
Is there any sustainable regional organisation for issues relating to adult
learning? How has learning within the framework of the network been
expressed concretely? The activities of the network have of course had an
impact in various ways, but it can hardly be said that the state of things has
been radically changed, locally or regionally.
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Reforms and practice from different angles
An overriding conceptual structure for description and analysis in the thesis
is that the planning perspective provides many valuable contributions to an
understanding of the difficulties associated with realising the decided and
planned reform of an operational area. There is a considerable gap between
rhetoric and practice and between policy and material change, and there are a
number of reasons for this as discussed in the thesis. The planning
perspective alone, however, is not adequate to describe and analyse the
studied case.
Figure 2, which is inspired by Ellström (1987), illustrates the complexity
of the problem, with two different levels and two different strategies:

Reform level
Educational reforms as
planned strategy

Educational reforms as spontaneously
emerging strategy

Practice level
Figure 2: Educational reforms as planned or spontaneously emerging strategy

The network entails a closely operationally-related, horizontal organisation
based on interactive learning between the participants and the operations they
represent. The aim was to draw up objectives and methods for the work on
the new assignment in a joint process. Both perspectives provide analytical
tools that help us to understand the conditions, problems and opportunities
associated with this reform and development work. An important conclusion
of the thesis is that both perspectives are needed – to make the strategy more
sustainable but also to deepen the analysis.
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How can the intentions of the reform mesh with the practice level, and
how can the activities at the practice level change the preconditions and
intentions at the reform level? The two levels and two strategies in the figure
can be linked to the division into a planning perspective and a learning
perspective. In a more strategic perspective, the arrow that points downwards
in figure 2 can then illustrate a planning strategy and the arrow that points
upwards a learning strategy, where the latter is based on the notion of reform
work as an evolutionary and incremental learning process.
The case studied concerns a regional attempt to implement the reformed
policy for adult learning, but ’from the bottom up’ – from the operational
level to the political level. There are considerable obstacles on both the path
’downwards’ and the path ’upwards’ in the figure. Both of the arrows that
change direction represent paths that are difficult to negotiate. The risk is that
the result will be as illustrated by the dotted lines – the levels will never
mesh.

Stability and change
It is possible that the network carries the seed of a more far-reaching change
in the field of adult education. The problem, so far, is that the work of the
network does not mesh with and change the situation at the system level.
Promising things happen, but when the process creates new emergent
properties structural obstacles of various kinds also appear. This is what
Archer (1995) describes in terms of the confrontation between ’social
integration’ and ’system integration’. This is always a question of an
interaction between agent and structure in which structure always takes the
lead and sets the conditions governing agency.
It can be said that the study of the REKO network confirms what Torfing
(2001), with an institutional perspective on reform work, says about path
dependency. It is difficult to change institutionalised operations and deviate
from well-travelled paths. Torfing believes, however, that incremental
change processes have a better chance of leading to material change than
more revolutionary approaches. This suggests that the re-orientation of adult
education is a matter of slow and patient reform work.
In the case studied, there are interests – individual and collective – and
notions that make operations and organisations unwilling to change. The
normal state within an organisation is hardly a strong inclination to change
and develop. Benny Hjern (2001) believes that the internal logic of public
organisations does not allow the creation of professional organisations to
address identified needs, for example by co-operating across organisational
borders. Despite that fact that co-operation is a common slogan in the public
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sector, those who really do try to co-operate often encounter problems in
their own organisations, according to Hjern.

Shortcomings in strategy
It is possible that it was a big mistake, in a strategic sense, that the network
did not from the start devote more time and energy to anchoring the work
politically. Organising for collaboration, both locally and regionally, requires
political sanction. Attempts to collaborate and organise in new ways in
relation to identified needs easily become empty gestures if a foundation in
the form of political decisions is lacking and if adaptation and change in the
administrations concerned does not take place in line with these decisions.
Leaving the organisations and representatives of working life completely
outside the network must also be regarded as a strategic mistake. A gap arose
between, on the one hand, that which initially (and to a certain extent also
later) was said to be the aim of the network’s activities and, on the other, the
actual orientation and composition of the network. The network is to a great
degree composed of the ’education system’s’ representatives, and as a result
the focus, in practice if not in the rhetoric, is on the co-ordination of aspects
of adult education. If working life was represented the orientation of the
network’s activities would probably be different. As things have now turned
out, the work has focused more on the development and renewal of the
’education system’ than on the meeting between the ’education system’ and
the ’working life system’.
The network has not become a development coalition consisting of a
variety of relevant players (Gustavsen, Finne & Oscarsson 2001), but has
settled for a more operational orientation with a focus on co-operation, which
reduces the chances of creating an impact at the system level. The political
sphere, organisations and administrations, as well as companies and
organisations in working life, constitute structures that are subject to
influence. However, it is also necessary to include representatives of these
structures in the development work if we are to succeed in changing these
structures. Change ’from within’, by means of an organised system for
change, is probably a better strategy than change ’from outside’ or ’from
alongside’. A lack of contact with key personnel and decision makers is a
great weakness.

Opportunities
What opportunities for change and development can be seen in the case
studied? The work on and in the REKO network has undoubtedly created
new and better conditions for working with the new assignment for adult
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learning. Mutual understanding has increased significantly and a base for
further efforts, both regionally and locally, has been created – a wellprocessed agenda for change and development. It also inspires hope to see
that the network is continuing its work even though it no longer has external
support. It appears that the network has established itself as a joint
development organisation for the participants.
The regional organisation is still marked by uncertainty, but this is only
one side of the coin. The task of building an infrastructure for adult learning
in line with the new assignment is dependent on what happens in the learning
centre environments in the respective municipalities. It is here that the bridge
between education and working life must be built in practice. If this is to
happen, the work must become more systematic. New priorities, clear
political guidelines and, in some cases, other forms of expertise on the part of
those working on the assignment are needed.
In my view, the network needs a more integrated view of learning and
planning that can come to expression in the network’s strategies and
activities. Reform and development work can suffer from a lack of learning
and reflection as much as from a lack of planning and action. In the case of
the REKO network, there has been a tendency to get stuck in loops of
learning and reflection that do not mesh with the practical level. A more
balanced guiding principle could be: learning for planning and planning for
learning. This could enable planning to become more flexible and realistic,
and thus more sustainable. At the same time, the learning processes could
become more structured, and therefore easier to follow up and correct.
It is difficult to organise for sustainable development work (Svensson et
al. 2007). The study of the REKO network identifies problems that are
probably fairly general. Networks often turn out to be far too weak and loose
organisations that lack the power to create real change. Commitments and
obligations in a joint development project need to be clarified and regulated
in some way. In this respect, partnerships (see, for example, Mörth & SahlinAndersson, eds. 2006) may constitute a more promising concept than
networks. Possibly a planning perspective and a learning perspective can
more easily be combined within the framework of a partnership. There is,
however, a great need for research in the field. An important research
question is how working life and the companies can best be involved and, not
least, be convinced of the advantages of an active and lasting commitment.
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Bilaga 1
Frågor om förutsättningar för långsiktigt
utvecklingssamarbete inom ramen för REKO
Var vänlig skriv dina svar i själva dokumentet och med kursiv stil för att
underlätta bearbetningen. När det finns fasta svarsalternativ: markera det
alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning med
understrykning.
1. Vad är det, enligt din uppfattning, som REKO syftar till – om du ska
ange det allra viktigaste i ett par meningar?
2. Vad har du för förväntningar på samarbetet i nätverket REKO?
3. Vad vill du själv främst bidra med i nätverkssamarbetet?
4. Beskriv kort vad träffarna i REKO hittills har gett dig.
5. I vilken omfattning tror du att samarbetet i REKO praktiskt kommer
att förändra din egen verksamhet?
Väldigt mycket – mycket – ganska mycket – ganska lite – lite – inte alls

6. Vilka mervärden ser du i att samarbeta inom ramen för nätverket
REKO?
7. Hur mycket arbetstid har du uppskattningsvis lagt ner på REKOsamarbetet hittills, i genomsnitt per månad?
Mer än fem dagar – fyra till fem dagar – två till tre dagar – en dag eller mindre

8. Anser du att den tid du lagt ner står i rimlig proportion till vad du fått
ut av samarbetet? Utveckla svaret något utöver ja respektive nej.
9. Hur bedömer du möjligheterna att avsätta arbetstid för REKOsamarbetet i fortsättningen? Som:
Mycket stora – stora – ganska stora – ganska små – små – ytterst små

10. Formulera i ett par meningar det som du uppfattar som ett nytt
synsätt och/eller angreppssätt på vuxnas lärande i REKO.
11. Hur upplever du samarbetsklimatet i REKO?
Mycket bra – bra – ganska bra – ganska dåligt – dåligt – mycket dåligt

12. Beskriv kort med egna ord hur du upplever samarbetsklimatet i
REKO, t.ex. med avseende på tillit och öppenhet.
13. APeL har en processtödjande roll i REKO-nätverket. Hur ser du på
den funktionen? Som:
Mycket viktig – viktig – ganska viktig – inte särskilt viktig – oviktig – fullständigt oviktig

14. Hur bedömer du att processtödet har fungerat, så här långt?
Mycket bra – bra – ganska bra – inte särskilt bra – dåligt – uselt

15. Beskriv med egna ord hur du ser på och bedömer APeLs roll och
insatser.
16. För det operativa utvecklingsarbetet och den regionala samordningen
har REKO stöd av en projektledare. Hur ser du på den funktionen?
Som:
Mycket viktig – viktig – ganska viktig – inte särskilt viktig – oviktig – fullständigt oviktig

17. Hur bedömer du att projektledningen har fungerat, så här långt?
Mycket bra – bra – ganska bra – inte särskilt bra – dåligt – uselt

18. Beskriv med egna ord hur du ser på och bedömer projektledarens roll
och insatser.
19. Ser du några svårigheter eller hinder för ett utvecklingsinriktat
samarbete inom ramen för REKO? I så fall, vilka?
20. Beskriv svårigheter eller hot som du ser i din egen verksamhet, dels
beträffande driftsfrågor och dels beträffande utvecklingsfrågor.
21. Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan som du ’brottas med’ i
din verksamhet?

22. Kan nätverkssamarbetet i REKO bidra till att lösa svårigheter och
problem i din verksamhet? I så fall, på vilket sätt?
23. Beskriv kortfattat hur du gör för att förankra och återföra arbetet
inom nätverket REKO i din organisation.
24. Övriga synpunkter och kommentarer?

Tack för din medverkan!

Namn:
Befattning:
Kommun eller annan organisation:

Var vänlig skicka enkäten med dina ifyllda svar senast den 24/11 till både
erik.jakobsson@apel.nu och malin.ljungzell@masugnen.lindesberg.se
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