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Företal
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet (LiU) 
är en organisation som fokuserar utvecklingsfrågor av väsentlig betydelse för kom-
munerna. I detta arbete möter CKS en hel mängd frågeställningar kopplade till 
utbildningssektorn. Kontakter med aktörer på regional och statlig nivå är därför 
naturliga. Det var därför glädjande att Nationellt centrum för flexibelt lärande 
(CFL) vände sig till CKS för att få hjälp med föreliggande utvärdering.

För att genomföra utvärderingen vände vi från CKS oss till Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (LiU) för att där efterhöra erforderlig kompetens. 
Genom detta fick vi kontakt med fil. dr Josefin Brüde Sundin. Till stöd i arbetet 
har professor Glenn Hultman välvilligt ställt sin kompetens till förfogande. CKS 
vill uttrycka sitt tack för visat förtroende till Allan Westerdahl, chef för analysen-
heten på CFL i Norrköping, samtidigt som Josefin Brüde Sundin tackas för ett 
ambitiöst genomfört utvärderingsprojekt och Glenn Hultman tackas för stöd i 
detta arbete.

Norrköping i mars �008 

Björn Eklund
Föreståndare
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Förord
I september �007 blev jag tillsatt som extern utvärderare av LU-projektet, som 
denna rapport handlar om. Att jag är tillsatt som extern utvärderare innebär att 
jag inte företräder Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), även om jag 
under arbetets gång har haft en kontinuerlig dialog med personer inom CFL. 
Min anställning som utredare har jag på Linköpings universitet, Centrum för 
kommunstrategiska studier (CKS) vid Institutionen för studier av samhällsut-
veckling och kultur (ISAK). Resultatet av en studie är alltid avhängigt det per-
spektiv som forskaren använder. Det finns inte en enda sanning redo att avslöjas, 
utan forskarens bakgrund och perspektiv påverkar alltid studiens resultat. Jag har 
min bakgrund inom det beteendevetenskapliga ämnesområdet och är filosofie 
doktor i pedagogiskt arbete. En forskare inom nationalekonomi eller något annat 
akademiskt ämne skulle eventuellt ha lagt upp studien på ett delvis annat sätt, 
vilket möjligen skulle ha inneburit en annan vinkling av resultatet.

Under arbetets gång har jag haft stor hjälp av ett antal personer. Först ett stort 
tack till tre personer på CFL; Allan Westerdahl, chef för analysenheten, Anette 
Bergstrand, enhetschef för utvecklingsstöd, och avdelningschef Sören Thornell, 
för ett givande samarbete och för att ni har försett mig med det material som jag 
har behövt och bett om. Professor Glenn Hultman vid Linköpings universitet 
har agerat bollplank under hela studiens gång. Tack så mycket för tips och kom-
mentarer och för att du delar med dig av din stora erfarenhet i området. Glenn 
Hultman, tillsammans med pol.mag. Björn Eklund som är föreståndare för CKS, 
läste och gav konstruktiv kritik vid färdigställandet av rapporten. Tack båda två 
för värdefulla synpunkter! Tack också till Ulf Brüde, forskare på Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI), för hjälp och goda idéer under bearbetningen 
av det kvantitativa datamaterialet.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till informanterna i studien. Tack till de 
regionala företrädare som har avsatt tid till att prata med mig och som på ett ge-
neröst och öppet sätt har delgivit erfarenheter och åsikter. Lika stort tack till de 
lokala företrädare som på samma sätt har ägnat tid till att besvara enkäten som 
sänts till dem och därmed förmedlat sina erfarenheter och uppfattningar.

Linköping i mars �008

Josefin Brüde Sundin
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Sammanfattning av rapporten

Inledning och syfte
Hösten �006 startade projektet ”Systempåverkan för lärande, utveckling och till-
växt”, även kallat LU-projektet. Tolv regioner i Sverige är inblandade i projektet, 
som pågick vidare under hela året �007. Det övergripande syftet var att samla, 
systematisera och sprida kunskap och erfarenheter från regionala samverkanspro-
cesser inom området vuxnas lärande. LU-projektet drevs av Nationellt centrum 
för flexibelt lärande (CFL) i samverkan med APeL Forskning och utveckling, 
och finansieringen sköts av CFL och Europeiska Socialfonden via Svenska ESF-
Rådet. Utvärderingen med tillhörande rapport utgör ett led i att få ut så mycket 
lärdom som möjligt från LU-projektet.

Utvärderingen rör sig på ett övergripande plan kring de sex områden som 
APeL pekat ut som kritiska för att vuxnas utbildning och lärande på ett tydligare 
sätt ska kunna kopplas till lokal och regional utveckling och tillväxt. Dessa om-
råden är:

 Visioner och strategier
 Syn på lärande och utbildning
 Gränsöverskridande samverkan
 Investeringar i utvecklingsarbete
 Operativt samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet
 Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter

Syftet med studien är att utforska innebörden och effekterna av LU-projektet, 
samt hur man på olika nivåer har genomfört och erfarit arbetet med nämnda 
projekt, där både systemnivån och den individuella nivån beaktas. De frågeställ-
ningar/frågeområden som belyses är:
Arbetet med LU-projektet
Hur har man arbetat med LU-projektet i de deltagande regionerna och kom-
munerna? Vilka omständigheter uppfattas som hämmande respektive främjande 
i detta arbete? Vilka möjligheter och svårigheter har deltagarna stött på under 
projektets gång?

Josefin_3_luftig.indd   9 2008-04-01   11:08:16



�0

Effekterna och betydelsen av LU-projektet
Vilken effekt har LU-satsningen haft lokalt/kommunalt respektive regionalt? Vad 
har projektet betytt för olika kommuner och olika regioner? Har det skett kon-
kreta förändringar som kan kopplas till LU-projektet? Har lokala/kommunala 
och regionala aktörer ändrat sin syn på innebörden av vuxenutbildning och or-
ganiseringen för denna till följd av LU-projektet? Har man lärt sig något under 
arbetet med LU-projektet? Vilka är de viktigaste erfarenheterna som gjorts?

Som en bakgrund till frågeområdena ovan var det också nödvändigt att ta 
reda på de involverades uppfattningar om de centrala begreppen inom LU-pro-
jektet och om själva LU-projektet. Hur uppfattar och värderar regionala, och i 
viss mån lokala/kommunala aktörer, vuxnas lärande (livslångt lärande, flexibelt 
lärande), regional tillväxt och samverkan? Vad anser man om själva satsningen 
som LU-projektet utgör? Vilka motiv har företrädarna för att arbeta med en sats-
ning på vuxnas lärande? Vems behov ska uppfyllas med satsningen?

Metod
Undersökningen är upplagd i två delstudier, där resultaten från delstudie � och 
delstudie � kompletterar varandra i en strävan att uppnå syftet med utvärde-
ringen. Intervjuer och enkäter har använts för att erhålla både djup och bredd i 
datamaterialet. Delstudie � är en intervjustudie där samtal förs med tolv regio-
nala företrädare om hur de uppfattar LU-projektet, hur arbetet med LU-projek-
tet fortskridit, vad som underlättat och vad som eventuellt varit svårt, samt om 
effekterna och betydelsen av LU-projektet. Efter en sammanställning av inter-
vjusvaren genomfördes en enkätstudie riktad till ansvariga tjänstemän/kvinnor 
inom vuxenutbildningen i de kommuner som deltar i LU-projektet. Detta kom 
att bli delstudie � och här ingår �0 personer. Frågorna i enkäten utarbetades dels 
utifrån de sex områden som utvärderingen rör sig omkring, dels med bakgrund i 
de resultat som erhållits i delstudie �. Informanterna ombads att utgå ifrån sina 
faktiska erfarenheter av vad som har skett och hur det har sett ut under det se-
naste året i deras kommun.

Resultat
Företrädarna från den regionala nivån anser att vuxenutbildningen i Sverige är 
inne i en omfattande förändringsprocess och LU-projektet anses ha kommit i 
rätt tid. De centrala begreppen inom LU-projektet uppfattas i huvudsak som 
viktiga av företrädarna från både regional och lokal nivå, både i ett individ- och 
ett samhällsperspektiv; för regioner, för kommuner och organisationer och för 
enskilda individer. Den brännande punkten inom LU-projektet är i min tolk-
ning samverkan. En etablerad samverkan i regionen utgjorde en förutsättning för 
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ett deltagande i projektet, och denna samverkan skulle utvecklas och dessutom 
synliggöras i syfte att dela med sig av erfarenheter och kunskaper mellan regioner. 
De regionala företrädarnas arbete har till stor del handlat om att ordna (och sköta 
administrationen för) mötesplatser för möjliga och faktiska samverkanspartners. 
Det rör sig om seminarier, konferenser, möten och kurser. De lokala företrädarna 
anger också ett antal aktiviteter som de har varit inblandade i och olika samver-
kanspartners som de har mött under projekttiden.

Själva samverkansprocessen omges av olika omständigheter som kan under-
lätta eller försvåra arbetet. God kommunikation och redan upparbetade kontakt-
nät sägs underlätta arbetet med LU-projektet, och dessutom framförs att hur det 
fungerar beror mycket på vilka personer som är inblandade. Det är inte ovanligt 
att samverkan anses fungera väl på en nivå, men inte på en annan. Olika förut-
sättningar inom de deltagande kommunerna (som exempelvis kan relateras till 
kommunstorlek), gränser mellan kommuner och skärningspunkten mellan teori 
och praktik, nämns som omständigheter som har betydelse för hur arbetet fung-
erar, liksom variation i engagemang mellan deltagande parter. Ovilja och skillna-
der i uppfattningar, traditioner, strukturer och regelverk nämns av de regionala 
företrädarna som sådant som har varit nödvändigt att hantera i deras arbete. De 
lokala företrädarna instämmer i relativt låg grad i att svårigheter att samverka i ett 
förändringsarbete hänger samman med olika uppfattningar hos olika aktörer om 
vad som är viktigt. När det gäller hur man kan lyckas med att förverkliga visioner 
för vuxnas lärande så instämmer ungefär två tredjedelar av informanterna helt el-
ler delvis i att det har att göra med lokala verksamheters rädsla för försämringar 
om förändringarna genomförs. Men framför allt anser de lokala företrädarna att 
svårigheter med att rent praktiskt förverkliga visioner för vuxnas lärande och ut-
bildning beror på att man i olika lokala verksamheter har svårt att avsätta tid och 
pengar för att arbeta med utvecklingsfrågor. Tillgång till resurser i form av tid och 
pengar tas upp som en viktig faktor som informanterna på bägge nivåer relaterar 
sig till i sina svar. Man menar att ett långsiktigt tidsperspektiv är viktigt i arbetet 
med förändrings- och utvecklingsprojekt som handlar om vuxnas lärande, och 
avsaknad av tid och pengar nämns som en frustrationskälla och en hindrande 
omständighet i arbetet med LU-projektet.

Tid tas också upp som en anledning till att en del informanter tycker sig ha 
svårt att uttala sig om vad LU-projektet har betytt och givit för effekter i deras 
region eller kommun. De menar att det är för tidigt att uttala sig om detta redan 
nu. Samtliga tolv regionala företrädare (även om en person till en början menar 
att så inte är fallet) och två tredjedelar av de lokala företrädarna anser att LU-pro-
jektet har betytt något för deras region eller kommun. Det har skapats kontakty-
tor som har genererat möjligheter till samverkan mellan parter, exempelvis olika 
kommuner/kommunförbund, regioner/regionförbund, utbildningsanordnare, 
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organisationer och företag/arbetsgivare. I möten mellan olika individer och grup-
per har det skett erfarenhets- och kunskapsutbyte där också insikt i och förståelse 
för varandras verksamheter och perspektiv kan ha åstadkommits. Kunskaperna 
kan röra utbildningars innehåll och form, hur ny teknik kan användas samt lagar 
och regler. Det kan också handla om nya kunskaper om samverkansprocesser, 
om hur man kan arbeta som projektledare för liknande projekt samt om vuxen-
utbildningens betydelse eller om hur man kan betrakta vuxnas lärande i relation 
till samverkan och regional tillväxt. Konkreta ”produkter” som samverkansavtal, 
webbportaler och utbildningar har också utarbetats eller utvecklats och möjlighe-
ter till fortbildning och kompetensutveckling har funnits.

Det som har skett under LU-projektet kan också betraktas som möjligheter 
till ett experimenterande runt omkring frågan om vad som sker och vad som 
skulle kunna vara annorlunda inom området vuxnas lärande. Även om föränd-
ringar eventuellt inte har skett så snabbt som en del av informanterna kanske 
skulle ha önskat, så har det ändå inneburit reflektion över vad man faktiskt gör 
i olika verksamheter och organisationer och vad som skulle vara möjligt att göra 
annorlunda. Erfarenheter från LU-projektet kan även betraktas som ett inspel i 
debatten om vad en region är eller bör vara, och vad som kan vara fruktbara eller 
funktionella regionindelningar. LU-projektet har med andra ord bidragit till att 
skapa en arena där man har kunnat undersöka och experimentera med möjlighe-
ter och begränsningar för de ambitioner, visioner och målsättningar som finns på 
olika håll, vilket kan vara nog så viktigt för kommande ageranden.

Nyckelord: samverkan, samarbete, vuxnas lärande, vuxenutbildning, livslångt lä-
rande, flexibelt lärande, regioner, kommuner, regional utveckling och tillväxt, 
ekonomisk tillväxt, rektorer, utvärdering

Key words: cooperation, collaboration, adult learning, adult education, lifelong 
learning, flexible learning, regions, municipalities, regional development and 
growth, economic growth, principals, evaluation study
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Abstract

Loosening knots and creating bonds 
Experiences and effects of a project on adult learning,  
cooperation and regional economic growth
The project “Influencing systems for learning, development and economic 
growth” (the LU project) ran from the autumn of �006 to the end of �007. The 
project was initiated and carried out by the Swedish Agency for Flexible Learning 
(CFL) and APeL Research and Development. The aim was to collect, systema-
tize and spread information and experiences generated in regional cooperation 
processes within the area of adult learning. This report presents the results of an 
evaluation study carried out in keeping with the ambition to generate as much 
learning as possible from the project. The aim of the evaluation study is to find 
out how people at different levels have worked with and experienced the LU pro-
ject and what effects the project has had.

In the study both interviews and questionnaires are used. Part one of the 
study consists of interviews with twelve representatives from the twelve regions 
that participate in the project. The representatives talk about how they perceive 
the LU project, how they have carried out the project in their region, what has 
been hard and what has been easy during their work and what effects they relate 
to their participation in the project. In part two of the study �0 persons from the 
local level (mainly principals of adult education) have replied to questionnaires 
with questions partially based on the results of the interview study.

The result shows that cooperation is considered very important in the field of 
adult education and learning. However, some circumstances make it hard to coo-
perate, for example different conditions in the participating municipalities, dif-
ferent opinions among individuals and groups, boundaries between organizations 
and the fact that people are protecting their domains. Circumstances that make 
it easier to cooperate are for example traditions of collaboration, functional com-
munication and established networks. Resources (time and money) are another 
aspect considered as very important for the outcome of the project. The results 
also reveal that the LU project has promoted opportunities for people and parties 
to come together (and in some cases cooperate). On these occasions individuals 
may benefit from each others experience and knowledge, which in turn can end in 
greater trust and understanding of one another’s perspectives and activities. Con-
crete “products” as for example cooperation agreements, homepages and tools of 
different kinds on the Internet and courses for adult learning are also created. The 
LU project can also be regarded as an exploration of what is currently happening 
in the field of adult learning, and what could be done differently.
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1. Inledning 
Hösten �006 startade projektet ”Systempåverkan för lärande, utveckling och 
tillväxt”, även kallat LU-projektet (vilket också är beteckningen som används i 
rapporten). Det övergripande syftet med projektet var att samla, systematisera 
och sprida kunskap och erfarenheter från regionala samverkansprocesser inom 
området vuxnas lärande. Tolv regioner ingick i projektet, som pågick vidare hela 
året �007. Tre olika delprojekt innefattades: ”Processtöd”, ”Metoder och verktyg” 
samt ”Kunskapsbildning”. 

Föreliggande utvärdering med tillhörande rapport utgör ett led i att få ut så 
mycket lärdom som möjligt från LU-projektet. I utvärderingar bör en åtskillnad 
göras mellan vad som studeras och vilka som lämnar uppgifter om detta (Hult-
man & Eklund, �00�). Rapporten sammanställer ett utvärderingsarbete om er-
farenheterna och effekterna av en satsning på vuxnas lärande. Således är själva 
satsningens (LU-projektets) utfall det som studeras, medan personer från såväl 
den kommunala/lokala nivån som den regionala nivån inom de deltagande regio-
nerna är de som lämnar uppgifter (data) om detta. 

Om LU-projektet1 
Området vuxnas lärande och utbildning sätts numera ofta i samband med regio-
nal utveckling och tillväxt. På lokal och regional nivå runt om i Sverige pågår en 
utveckling av en infrastruktur för alla vuxnas lärande. I många kommuner har 
man erfarit att det är svårt att på egen hand skapa en sådan infrastruktur. Man 
ser behovet av att betrakta utbildning som en del av ett större sammanhang och 
anser att det är värdefullt att samarbeta med det lokala näringslivet, arbetsmark-
nadens aktörer, andra kommuner och med olika organ som arbetar med tillväxt 
och utveckling på regional nivå samt kompetensförsörjning. En tanke bakom 
LU-projektet är att den erfarenhetsbaserade kunskapen om utvecklingen av in-
frastrukturen för vuxnas lärande som finns i olika regioner i Sverige ska synlig-

�. Informationen i nedanstående avsnitt är där inget annat anges hämtad från Natio-
nellt centrum för flexibelt lärande (�007a) samt från arbetsmaterial från CFL/APeL från 
�006-0�-��, vilket sammanställer en checklista inför telefonkontakter med regionerna.

Josefin_3_luftig.indd   15 2008-04-01   11:08:16



�6

göras, för att i sin tur kunna utgöra ett stöd för andra regioner som befinner sig i 
en utvecklingsprocess. 

LU-projektet drivs av Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)� i sam-
verkan med APeL Forskning och utveckling3. Finansieringen sköts av CFL och 
Europeiska Socialfonden via Svenska ESF-Rådet. 

En grundstomme i LU-projektet utgörs av de av APeL identifierade4 sex om-
råden� som anses avgörande för att vuxnas utbildning och lärande på ett tydligare 
sätt ska kunna kopplas till lokal och regional utveckling och tillväxt: 

1. Visioner och strategier. Förankring i politik och högsta ledning genom ett 
systematiskt visions- och strategiarbete där vuxnas lärande har en tydlig 
plats.

2. Syn på lärande och utbildning. En syn på lärande och utbildning som bygger 
på att lärande sker i många olika sammanhang, och ett förhållningssätt där 
man anpassar organisation, innehåll och metoder efter individers och verk-
samheters behov och förutsättningar. Därtill behövs ett helhetstänkande 
där utbildningsaktörer operativt samverkar för att möta behov och efterfrå-
gan.

3. Gränsöverskridande samverkan. Gränsöverskridande samverkan där utbild-
ningsgivare samarbetar med myndigheter, förvaltningar, näringsliv och or-
ganisationer som verkar för balans på den lokala arbetsmarknaden.

4. Investeringar i utvecklingsarbete. Investeringar i utvecklingsarbete där an-
svariga tjänstemän och nyckelpersoner inom området vuxnas lärande ges 
tidsmässiga och andra resurser för att arbeta med utvecklingsfrågor.

5. Operativt samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Operativt sam-
arbete i planeringen mellan aktörer inom utbildningsområdet och det lo-

�. Nationellt centrum för flexibelt lärande är en myndighet som arbetar för att göra 
livslångt lärande möjligt för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexi-
belt lärande inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund och ar-
betsliv (se ww.cfl.se). När jag i fortsättningen skriver CFL så avser jag Nationellt cen-
trum för flexibelt lärande.
3. APeL är ett nationellt centrum (en FoU-enhet) för forskning och utveckling i ar-
betsplatslärande (se www.apel.se).
4. De kritiska områdena har APeL, enligt egen utsaga (APeL, �006), identifierat ge-
nom att lyssna på regionala och lokala aktörer, samt genom att de har tagit del av erfa-
renheter och iakttagelser från utvecklingspartnerskap inom Equal-programmet och de 
statliga tillväxt-, inlands- och samverkansdelegationerna som var verksamma under åren 
�00�–�00�. 
�. I ett senare skede reducerades de sex kritiska områdena till fem; områdena 4 och 6 
fördes samman under rubriken Investeringar och samordning av resurser (se Axelsson et al, 
�008). I den här rapporten håller jag dock fast vid de sex ursprungliga områdena, efter-
som det var den indelning som var aktuell vid studiens genomförande.
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kala näringslivet (och offentlig verksamhet) i genomförandet av kompe-
tenshöjande insatser.

6. Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter. Samordning av aktörer, re-
surser och aktiviteter där aktörer samverkar i planering och genomförande 
av olika kompetenshöjande insatser med individ-, organisations- eller sam-
hällsperspektiv. 

Syftet med LU-projektet är att: 
•	Samla och systematisera kunskap och erfarenheter från regionala samver-

kansprocesser, i vilka syftet har varit att skapa en fungerande infrastruktur 
för vuxnas lärande med koppling till lokal och regional tillväxt.

•	Skapa möjligheter till ett nätverksbaserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
mellan ett tiotal regionala sammanhang.

•	Stimulera till aktiviteter inom de sex områden som av APeL urskiljts som 
avgörande för att vuxnas utbildning och lärande på ett tydligare sätt ska 
kunna kopplas till lokal och regional utveckling och tillväxt (se ovan). 

LU-projektet bygger på att de deltagande regionerna har pågående utvecklings-
arbete inom området vuxnas lärande, där flera aktörer samverkar. Deltagare i 
projektet är således regioner som har erfarenhet av utvecklingsarbete där det sker 
samverkan mellan flera kommuner. Ett krav var också att regionerna hade ett 
genomtänkt samarbete mellan lokal och regional nivå och en tydlig koppling till 
arbetsmarknaden och/eller näringslivet. Regionerna ansågs ha kommit en bit på 
väg i detta arbete, vilket antogs medföra att de både kunde ha ett behov av prak-
tiskt processtöd och dessutom ha kunskaper att dela med sig till andra. Delta-
gande regioner, som i de flesta fall initialts valdes ut av CFL och som presenteras 
närmare i kapitel 6, är:

Blekinge Umeå
Kalmar Dalarna
Östergötland Hälsingland
Örebro Norrbotten
Sörmland Västernorrland
Göteborg Värmland

I LU-projektet framstår vissa begrepp som centrala. I fortsättningen av kapitlet 
definieras dessa begrepp, och i kapitel � återfinns ett fortsatt resonemang om be-
greppen.
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Vuxnas lärande och utbildning 
Ellström (���6) presenterar en definition av begreppet lärande som fastställer den 
grundläggande innebörden av begreppet. Med lärande menar han ”relativt varak-
tiga förändringar av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel 
med sin omgivning” (s. �47). Lärande betraktas som en pågående process som 
kan vara medveten och planerad eller omedveten och oavsiktlig, och dess konse-
kvenser kan vara positiva i form av utvidgad eller ökad kompetens eller negativa i 
form av exempelvis passivisering, underordning eller dekvalificering. 

Frågor om vuxnas lärande har på senare tid rönt allt större intresse både inom 
forskningen och inom policydebatten (Ellström, ���6). Vuxenutbildningars cen-
trala roll demonstreras tydligt av svensk utbildningspolitik (Holmberg, �006). 
Förutsättningar och processer för vuxnas lärande, liksom dess effekter, studeras 
och diskuteras. Flera krav ställs på utbildningar för vuxna (Holmberg, �006). De 
förväntas fylla ett kompensatoriskt behov; de personer som under sin ungdom 
inte tog del av en längre utbildning ska ha chansen att göra det som vuxna. För 
det krävs att utbildningarna tar hänsyn till vuxna individers behov och omstän-
digheter. Vidare förväntas vuxenutbildningar borga för att arbetsmarknaden får 
sitt behov av kompetent arbetskraft tillgodosett. Ur ett individperspektiv för-
väntas vuxenutbildningar finnas för att följa individen under hela livet, för att 
uppfylla behovet av ny kunskap och förståelse i ett alltmer komplext vardags- och 
samhällsliv. 

Det finns således en vision om en uppluckring av den tidigare skarpa gräns-
dragningen mellan utbildning och arbetsliv, och begreppet livslångt lärande är 
centralt i den visionen. Livslångt lärande utgår från tankar om att lärande sker 
under människans hela livstid och att det sker i många olika sammanhang (Ru-
bensson, ���6). Idéer om livslångt lärande är inte alls nya (Gougoulakis & Borg-
ström, �006), men det är först på senare tid som det har fått stor genomslagskraft 
i nationella policydokument. Ofta inramas begreppet nu av ett politiskt-ekono-
miskt tänkande där livslångt lärande betraktas som en lösning på ekonomiska och 
sociala problem i samhället (Rubensson, ���6). 

Ett annat nära relaterat begrepp är flexibelt lärande. Liksom livslångt lärande 
har flexibelt lärande varit ett hett område inom politiken under de senaste åren. 
Det ligger i tiden och har samma positiva laddning i retoriken. Dock har flexibelt 
lärande, med sina rötter i distansutbildningen, en nästan tvåhundraårig histo-
ria (Holmberg, �006). Enligt Nationellt centrum för flexibelt lärande (�007b) 
är flexibelt lärande samlingsnamnet för friare studieformer, vilket enligt dem 
innebär friare kursstarter/kursslut, friare studieformer, flera olika lärstilar, egen 
studietakt, validering av den studerandes kunskaper, friare examinationsformer, 
geografisk obundenhet samt stöd i lärandet inte bara av text utan även av bild, 
ljud, multimedia et cetera. Förhoppningen är bland annat att flexibelt lärande ska 
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innebära att det blir enklare för människor att studera oberoende av var i landet 
man bor, och oavhängigt i vilken livssituation befinner sig (Thelin & Scherp, 
�004). Således finns nära kopplingar mellan idéer om flexibelt lärande och tankar 
om ett livslång lärande. Dock krävs enligt Nationellt centrum för flexibelt lärande 
(�007b) utveckling, planering och uppdatering av pedagogiken, tekniken och 
organisationen för att förverkliga möjligheterna till flexibelt lärande, och det är 
också det som de ser som en viktig uppgift för dem.

Regional tillväxt 
Begreppet regional tillväxt används idag flitigt både av allmänheten och av exper-
ter i diskussioner som rör Sveriges konkurrenskraft och ekonomiska framgång. 
Hur regional tillväxt ska definieras råder delade meningar om, likaså hur det ska 
mätas. Redan om vi tittar på den första delen i begreppet råder oklarheter, för 
vad är egentligen en region? Enligt Nationalencyklopedin (�007) är region en 
”term som i sin allmänna betydelse avser ett geografiskt område”. Vidare står att 
”i administrativa sammanhang betecknar region vanligen en nivå mellan cen-
tralmakten och lokalsamhället”. Homogena regioner är områden som i ett eller 
flera avseenden visar stor inre likformighet, men samtidigt klart skiljer sig från 
omgivande områden. Funktionella eller centrerade regioner betecknar i sin tur 
områden som hålls samman genom starka inre samband, till exempel en lokal 
arbetsmarknad, en tätort med pendlingsomland eller ett kommersiellt centrum 
med kundomland. 

Vad krävs då för att ett geografiskt område ska vara en region. Von Otter och 
Svensson (���8) resonerar om vad en region är. De menar att termen region ofta 
används för att med ett gemensamt namn beteckna en viss geografisk yta som inte 
sammanfaller med en administrativ indelning (exempelvis ett län). Enligt dem 
bör man dock då region avses tala om en mer kvalificerad typ av sammanhållning 
inom ett visst område, i likhet med det som Nationalencyklopedin benämner 
funktionella eller centrerade regioner. En region bör med andra ord definieras av 
kommunikationsmönster och social och ekonomisk integration, samt vara foku-
serad på sig själv i första hand snarare än på aktörer utanför regionen. De regioner 
som ingår i LU-projektet skiljer sig åt i sina karaktärer (se kapitel 6). De avser ett 
geografiskt område och jag betraktar dem i stort sätt som en nivå mellan central-
makten och lokalsamhället. Däremot är det inte säkert att de är homogena, och 
flera av regionerna tycks bara vara delvis funktionella i dagsläget eller kan snarare 
betecknas som potentiellt funktionella. 
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Om vi övergår till begreppets senare del så betraktas ofta tillväxt i ett na-
tionalekonomiskt perspektiv. Enligt Nationalencyklopedin (�007) är ekonomisk 
tillväxt en ”ökning över tid av produktionen av varor och tjänster i ett land, 
bruttonationalprodukten (BNP)”. Tillväxt kan betraktas som en process där för-
utsättningarna för tillväxt i ett visst samhälle och utvecklingen och effekterna av 
tillväxt interagerar i ett samspel (SCB, �00�). Förändringarna kan då mätas med 
hjälp av olika indikatorer. I SCB (�00�) föreslås utvecklingen av regioners BRP 
(bruttoregionprodukten) som mått på regional tillväxt. Med BRP avses en regio-
nal nedbrytning av BNP, där BRP mäter ”det totala förädlingsvärdet av vad som 
produceras i regionen i form av varor och tjänster” (s. ��).6 SCB nämner också 
andra indikatorer för den regionala ekonomiska tillväxten; befolkningsutveckling 
och befolkningssammansättning, omsättning för företag och lönesumman för ar-
betande individer. 

Tillväxt betraktas ofta som en förutsättning för ekonomiskt välstånd och bör 
i idealfallet vara hållbar och omfatta samtliga regioner i Sverige (se till exempel 
Näringsdepartementet, �004). Ekonomisk tillväxt har, enligt Ingelstam (�00�), 
blivit en besvärjelse och ett sällan ifrågasatt mantra som betraktas som närmast 
synonymt med framsteg, modernisering och förnuft. Enligt Nationalencyklope-
din (�007) möjliggör ekonomisk tillväxt ”på längre sikt en ökning av den genom-
snittliga materiella levnadsstandarden hos landets befolkning”. I ett processtän-
kande om regional tillväxt är det dock inte säkert att tillväxt per automatik för 
med sig önskade effekter (SCB, �00�, se även Ingelstam, �00�). SCB (�00�) ger 
exemplet att hög tillväxt kan ge oönskade effekter i form av ohälsa eller försäm-
ringar av miljön vilket i sin tur ger sämre förutsättningar för tillväxt. De menar 
dock att oftast medför hög tillväxt högre välfärd och bättre förutsättningar för 
ytterligare tillväxt.

Samverkan, samarbete och samordning 
Enligt Nationalencyklopedin (�007) definieras samverkan som ”gemensamt 
handlande för visst syfte”. Det nära besläktade begreppet samarbete definieras 
som ”arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte”. 
Danermark (�000) gör en åtskillnad mellan begreppen samarbete och samver-

6. SCB (�00�) manar dock till en försiktig tolkning av BRP, bland annat eftersom det 
som produceras i en region fördelas via skattemedel även till andra regioner. Därför går 
det inte att påstå att befolkningen i en region med stark tillväxt i BRP per automatik har 
en större ekonomisk välfärd är en region med svagare tillväxt i BRP. Dessutom sker en 
fördröjning mellan det som sker och vad som syns i siffrorna när det gäller BRP.

Josefin_3_luftig.indd   20 2008-04-01   11:08:16



��

kan, där han menar att samarbete är en naturlig del av vår vardag, det är något vi 
gör dagligen utan närmare eftertanke. Hela det sociala livet bygger på samarbete 
mellan människor. Samverkan däremot definierar Danermark som ”medvetna 
målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte” (s. ��). Samverkan innebär för 
honom enligt en senare text ”att två eller flera personer interagerar om något i ett 
specifikt syfte” (Danermark, �004:�7). Samverkan tycks således enligt Danermark 
ske i en mer organiserad form än samarbete. 

I rapporten väljer jag att använda begreppen samverkan och samarbete som 
synonymer; de står enkelt uttryckt för att två eller flera verkar eller arbetar till-
sammans avseende ett (åtminstone delvis) gemensamt syfte. Samordning i sin tur 
handlar om att se till att frågor, händelser eller arbetsinsatser som hänger ihop i 
fråga om innehåll, tid eller plats blir utförda i lämplig följd och på lämpligt sätt 
(modifierat från Nationalencyklopedin, �007). 

Inom många organisationer framhålls samverkan både som ett medel och 
som ett mål för sina verksamheter (Sandebring, �00�). Det skapas samverkansa-
renor i mycket varierande utformning avseende antal deltagare, grad av forma-
lisering av interaktionen och syftets omfattning. Målet med samverkan är ofta 
att skapa eller främja nätverksrelationer för att samordna regionens resurser. De 
ökade kontakterna ska sedan leda till kunskapsutveckling, vilket i sin tur ska leda 
till gemensamma handlingar som ger eller stimulerar regional tillväxt (Henning 
&Ekstedt, �004). 

Samverkan kan också betraktas som en form av styrning. Styrning med sam-
verkan innebär enligt Sandebring (�006) styrning genom att skapa en ny arena 
inom ett sakområde, som till exempel området vuxnas lärande och utbildning. 
Sandebring finner att i de texter som han har studerat så betraktas samverkans-
modellen som ett allt mer populärt medel som en initiativtagare kan använda 
för att uppnå sina önskvärda mål inom ett område. Hårda, hierarkiska styrmedel 
har fått stryka på foten till förmån för mjuka styrmedel, vilket samverkan kan 
räknas som. Statsmakterna ålägger myndigheter och andra offentliga aktörer att 
samverka med förhoppningar om att därigenom skapa mer effektiva, bättre och 
billigare verksamheter (Danermark, �000).

Rapportens disposition 
Rapporten består av tolv kapitel. I kapitel 1 sker en redogörelse av föremålet för 
utvärderingen, det vill säga LU-projektet, samt definitioner av de centrala be-
greppen i projektet och i rapporten. I kapitel 2 resoneras och problematiseras om 
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vuxnas lärande, tillväxt och samverkan. I kapitel 3 återfinns text om erfarenheter 
och effekter av tidigare genomförda förändringsprocesser och projekt. Dessutom 
presenteras ett perspektiv där förändringsprocesser betraktas som kulturmöten. 
I kapitel 4 redovisas rapportens funktion, syfte och frågeställningar och i kapitel 
5 redogörs för de metodologiska aspekterna av utvärderingens genomförande. I 
kapitel 6 presenteras de tolv regioner som deltar i LU-projektet. 

Kapitel 7, 8 och 9 är en resultatsammanställning av det som har framkom-
mit i delstudie �, det vill säga i de intervjuer som gjorts med företrädare från den 
regionala nivån i de tolv regionerna. Kapitel 10 och 11 är en motsvarande resul-
tatsammanställning från delstudie �, alltså från enkätstudien riktad till ansvariga 
för vuxenutbildning i de kommuner som deltagit i LU-projektet. I det avslutande 
kapitlet, kapitel 12, sker först en sammanfattning av resultaten från delstudie � 
och �. Därefter diskuteras resultaten i relation till teorier och tidigare studier och 
de viktigaste lärdomarna från utvärderingen lyfts fram. 
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2. Vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt 
Vi lever idag i en tid av snabba teknologiska, samhälleliga, ekonomiska och kul-
turella förändringar. Dessa förhållanden påverkar även våra värderingar, attityder 
och förhållningssätt till lärande (Gougoulakis & Borgström, �006). Från att ha 
betraktat utbildning som en exklusivitet för ett fåtal har utbildning kommit att 
uppfattas som en rättighet för alla. Gougoulakis & Borgström (�006) lyfter fram 
några omständigheter som gör det angeläget med vuxenutbildning idag: 

•	Ett socialkonstruktivistiskt och pragmatiskt synsätt som framhåller att för-
nuftet inte kan förse oss med slutgiltiga sanningar om världen, utan att vi i 
bästa fall endast kan lära oss att hantera specifika situationer och problem 
på ett intelligent sätt. 

•	En konkurrenssituation på individnivå, på organisationsnivå och på lokal, 
regional och nationell nivå, som framtvingas av den ekonomiska globali-
seringen, den nya informationsteknologin och förändrade produktionsvill-
kor. Här blir tillgång till och utveckling av kunskap ett viktigt konkurrens-
medel. 

•	En snabb omstrukturering av yrkeslivet aktualiserar behovet av nya kompe-
tenser, kunskaper och kvalifikationer. 

I Europakommissionens handlingsplan för vuxenutbildning (Europeiska Ge-
menskapernas kommission, �007:3), vilken utarbetats efter Lissabondeklaratio-
nen från år �0007, framkommer ytterligare utmaningar som Europa enligt dem 
står inför de närmaste åren. Ett tillgängligt vuxenutbildningssystem av hög kva-
litet anses vara en viktig del av lösningen på följande förhållanden; den rådande 
arbetskraftbristen, det ständigt höga antalet elever som lämnar skolan i förtid, fat-
tigdom och social utestängning bland marginaliserade grupper, brist på integre-
ring av invandrare i samhället och på arbetsmarknaden samt för litet deltagande i 
ett livslångt lärande, särskilt bland personer över 34 år. För att förbättra dessa om-
ständigheter framför Europakommissionen behovet av att undanröja hindren för 

7. I mars �000 träffades de europeiska premiärministrarna i Lissabon och antog den 
så kallade Lissabondeklarationen. Den innebär att ”fram till �0�0 skall den Europeiska 
unionen förvandlas till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbase-
rade ekonomi med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbets-
tillfällen och en högre grad av social sammanhållning” (Holmberg & Carlsson, �004:8).
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deltagande i vuxenutbildning, öka vuxenutbildningens kvalitet och effektivitet, 
korta handläggningstiden för validering och erkännande, säkerställa investeringar 
samt övervaka vuxenutbildningssektorn.

Utbildningspolitiska satsningar och ekonomisk tillväxt 
Under slutet av ��60-talet skedde en kraftfull utbildningsexpansion (Gougou-
lakis & Borgström, �006). Stora politiska vuxenutbildningsreformer iscensattes, 
med syfte att utjämna utbildningsklyftan. Jämlikhet och rättvisa vad gäller ut-
bildning blev en viktig politisk fråga. På senare tid har arbetsmarknadsmässiga 
motiv för vuxenutbildningssatsningar blivit allt mer framträdande (Björklund & 
Lindahl, �00�). Utbildning betraktas som en investering som bidrar till högre 
produktion i framtiden, eller med andra ord; ekonomisk tillväxt. 

Men hur ligger det egentligen till med sambandet mellan utbildningsinveste-
ringar och ekonomisk tillväxt? Forskningen ger inget entydigt svar. På individnivå 
har påvisats ett samband mellan antal utbildningsår och inkomst. Sambandet 
mellan utbildning och samhällsekonomiska inkomsteffekter är mer komplicerat. 
Björklund & Lindahl (�00�) har gjort en sammanställning över forskning gjord 
om effekter som vuxnas utbildning har på den samhällsekonomiska tillväxten och 
utvecklingen (det vill säga externa effekter), där resultatet kan tyckas motstridigt. 
Å ena sidan tyder studier på att det inte finns några starka effekter för andra än de 
som genomgått utbildningen. Å andra sidan finns starka belägg för att utbildning 
leder till förbättrad hälsa och livslängd, politiskt mer aktiva medborgare och lägre 
brottslighet, vilket i sin tur kan generera positiva samhällsekonomiska effekter. 
Förklaringen till detta till synes motstridiga resultat kan dels, enligt Björklund & 
Lindahl, finnas i att måttet som man relaterar sig till (BNP-måttet) är för snävt 
eller bräckligt, eller att de gynnsamma effekterna inte är tillräckligt starka för 
att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort. Dels kan en förklaring vara att 
samtliga av de positiva effekterna inte har fångats upp i en del av de studier som 
gjorts (de nämner exempelvis minskad brottslighet och ökat medborgerligt enga-
gemang som effekter som inte fångas upp). 

En annan fråga är ifall utbildning enbart är av godo. Finns det något tak för 
de positiva effekterna av utbildning i ett arbetsmarknadsperspektiv? Idag utbildar 
sig också allt fler allt längre, vilket har inneburit att Sveriges medborgare, åtmins-
tone kvantitativt sett, har nått en dramatiskt ökad utbildningsnivå (Gougoulakis 
& Borgström, �006). Stråth (�00�) diskuterar kring att en utbildningsexpansion, 
om inte arbetsmarknadsstrukturen förändras i takt med att allt fler utbildar sig, 
kan leda till deflation av utbildningsnivåer och att expansionen har svag effekt på 
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den ekonomiska tillväxten. Så kallade ”crowding-out-effekter” kan uppstå, vilket 
innebär att lägre utbildade inom ett visst område trängs bort av högre utbildade 
som inte nödvändigtvis är mer produktiva och lämpliga för själva arbetsuppgif-
terna. Risken finns också att individers kompetens inte kan tas tillvara fullt ut om 
antalet välutbildade ökar snabbare än vad arbetsmarknaden efterfrågar. I dessa 
fall kan man tala om överutbildning. Någorlunda harmoni mellan utbildnings-
systemet och arbetsmarknadens (kommande) förändringar och behov är således 
nödvändigt för att utbildning ska leda till samhällsekonomisk tillväxt. 

Fördröjningseffekter av utbildning 
Utbildning tar tid. Dessutom ger utbildningen sedan effekter under ännu längre 
tid. Nilsson (�00�) ser det som naturligt att beakta tidsaspekten i diskussioner 
om sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Ett skäl till att indivi-
der genomgår utbildningar är att det ska ge ekonomisk avkastning på sikt. Det 
faktum att utbildning tar tid medför dock en viss osäkerhet om huruvida indivi-
den faktiskt kommer att tjäna på utbildningen. Arbetsmarknaden förändras; om 
brist på en viss typ av arbetskraft signaleras ena året, så kan det några år senare, då 
individen hunnit utbilda sig, råda helt andra tider (ett exempel på det är förhål-
landena som rådde då IT-bubblan sprack). Utbildning tar alltså tid, och det tar 
sedan ytterligare en tid innan de som genomgått utbildning hamnat på rätt plats. 
Detta medför att det dröjer innan ekonomiska effekter kan skönjas. Så om vi änd-
rar fokus till ett makroperspektiv så menar Nilson till exempel att effekterna av så 
omfattande utbildningsreformer som införandet av den svenska grundskolan inte 
kan förväntas ge några större effekter i den samlade humankapitalstocken förrän 
tidigast efter tio till femton år. Fördröjningseffekten medför att förväntade sam-
band kan skönjas långt senare än vad man räknat med.

Är flexibilitet i utbildningssammanhang alltid bra? 
Stora offentliga resurser har tilldelats olika utbildningssatsningar för vuxna, och 
utbildning och kompetens är framträdande honnörsord i den politiska retoriken 
om utveckling och tillväxt. Utbildning ska göras mera tillgänglig för flera genom 
mer flexibla utbildningsformer (Thelin & Scherp, �004). Flera myndigheter och 
organisationer har under början av �000-talet givits i uppdrag att verka för att 
vuxenutbildningssystemen ska utvecklas i denna riktning (Holmberg & Carls-
son, �004).  
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Mycket har alltså gjorts för att göra vuxenutbildningsformerna mer flexibla 
och de flesta kommuner i Sverige erbjuder, enligt Holmberg & Carlssons (�004) 
studie, flexibel utbildning för vuxna i någon form. Thelin & Scherp (�004) var-
nar dock för en okritisk hyllning av flexibiliteten. De uppmanar till en diskussion 
om begreppet flexibelt lärande där distinktionen mellan flexibla utbildningsvill-
kor och flexibla arbetssätt tydliggörs och problematiseras. I intentionen och ge-
nomförandet av det flexibla lärandet finns nämligen en paradox, menar de, vilken 
innebär att flexibilitet ur ett lärandeperspektiv kan utgöra både en förutsättning 
och ett hinder för lärande. För att vuxna ska kunna studera är det oftast en nöd-
vändighet att studierna kan samordnas med arbete, familjeliv och goda kom-
munikationer. Flexibilitet när det gäller exempelvis kursstarter, studietakt och 
studieformer kan således utgöra en god hjälp på vägen, och kanske en nödvändig 
förutsättning, för den vuxna individen som vill studera. Samtidigt kan just dessa 
lösningar innebära svårigheter för lärare att skapa goda lärmiljöer och menings-
skapande lärprocesser. Exempelvis kan flexibla lösningar för vuxna som studerar 
innebära att ämnesövergripande undervisningsarbete försvåras och att det blir 
mer komplicerat att skapa arbetssätt som bygger på interaktion där samarbete och 
kommunikation mellan studerande ingår som en del av lärprocessen. Här behövs 
enligt Thelin & Scherp en fortsatt diskussion om hur vi kan skapa en tillräcklig 
flexibilitet i vuxenutbildningen där vi samtidigt värnar om lärandet.

Kunskap, utveckling och oro – hur lyckas man med samverkan?  
Sedan ���0-talets slut har statsmakternas ekonomiska stöd och infrastrukturella 
satsningar till stor del riktat in sig på insatser för att åstadkomma olika former 
av samverkan mellan regionala aktörer (Henning & Ekstedt, �004). Samverkan 
är således populärt idag. Få ord skapar sådana förhoppningar och förväntningar, 
men även kanske olustkänslor, som just samverkan (Danermark, �000). För de 
enskilda medarbetarna, som ju är de som till syvende och sist ska se till att sam-
verkan blir av, kan samverkan innebära nya lärdomar och kunskaper, erfarenhets- 
och kunskapsutbyte samt upplevelser av att den egna verksamheten utvecklas. 
Eftersom samverkan ofta inbegriper mer långtgående förändringar av arbetet, där 
resultatet i slutändan i många fall är okänt och relativt oklart, kan samverkans-
processer även genomsyras av oro, osäkerhet och frustration. Samverkan är också 
tidskrävande och dessutom råder inte sällan ojämlika maktförhållanden mellan 
deltagande parter, vilket också kan vara bidragande orsaker till dessa olustkäns-
lor. 
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Vad är det då som avgör om samverkan fungerar eller ej? Danermark (�000; 
�004) lyfter fram och betonar strukturella förhållanden som faktorer som på-
verkar samverkan; organisatoriska former (ansvar och beslutsrätt), regelsystem 
(vad som är tillåtet) och kunskapsområden/traditioner (synsätt, förväntningar 
och språk). Det centrala är hur samverkan organiseras och där är ledningsfunk-
tionen är särskilt viktig, vilket i sin tur enligt Danermark gör att betydelsen av 
det som brukar kallas personkemi inte bör överdrivas (men inte heller för den de-
len förringas). Förutsättningar för att samverkan ska fungera menar Danermark 
(�000:47) är: 

•	en tydlig och klar ledning
•	ett klart uttalat mål
•	tillräckliga resurser
•	identifiering av skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organi-

sation och regelverk 
•	undanröjning av hindrande skillnader (eller om det inte går; utveckling av 

ett sätt att hantera dessa skillnader) 
Att i en samverkansprocess skapa en målsättning som innebär enighet i teoretiska 
frågor och synsätt är ofta inte realistiskt och inte heller alltid önskvärt. En sådan 
målsättning kan leda till en destruktiv kamp om vems synsätt som är det rätta och 
sanna. Istället handlar lyckad samverkan, enligt Danermark, om att lära känna 
deltagande parters synsätt och kunna kommunicera om dem. Moran & Mug-
ridge (���3) framhåller i sin antologi om samarbete och samverkan inom distans-
utbildning liknande förutsättningar för framgångsrikt samarbete. Därtill betonar 
de betydelsen av tillit mellan involverade parter och individer. Tillit handlar i 
dessa fall om att en villighet att undvika konkurrens och tävlan och en öppenhet 
inför förändring av ens eget arbetssätt. 
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3. Erfarenheter av och perspektiv på 
förändringsprocesser 
En genomgång av litteratur som behandlar erfarenheter och effekter av utförda 
projekt och utvecklingssatsningar visar att resultaten sällan blir exakt som man 
har tänkt sig från början. Med det menar jag inte att resultaten automatiskt blivit 
sämre än förväntat, bara att de blivit annorlunda och kanske mer oväntade. Flera 
omständigheter bidrar till detta. Verkligheten och olika situationer förändras vil-
ket gör det svårt (och kanske inte ens önskvärt) att hålla kvar vid en statisk plan 
(Nilsson & Hultman, �004). Det kan dessutom vara svårt att från början förut-
spå hur ett visst projekt kommer att kunna samsas med vardagen och vad projek-
tet kommer att innebära på olika nivåer inom de företag och organisationer som 
är berörda. I det här kapitlet ges exempel på erfarenheter och effekter av tidigare 
genomförda projekt. Dessutom presenteras ett perspektiv där man betraktar för-
ändringsprocesser i form av kulturmöten. 

Två exempel 
Nilsson & Hultman (�004) har följt projektet Växtkraft Mål 4. Växtkraft Mål 4 
startade ���6 och varade under ett och ett halvt år. Det fokuserade på förnyelse-
arbete (kompetensarbete) i privata företag med upp till femtio anställda. En upp-
följning av effekterna av projektet visar att kompetensutvecklingen har genom-
förts i betydligt mindre utsträckning än vad som från början var planerat, och en 
majoritet av företagen nådde inte upp till de rationella mål som fanns i projektets 
inledningsskede. Detta hänger enligt författarna ihop med att vardagen påverkat 
projektet och tvingat till omprioriteringar under den tid som projektet varade. 
Inte heller tycks projektet ha haft någon större inverkan på hur verksamheten i 
företagen ser ut idag (till exempel när det gäller förändringar av roller, ansvar, ar-
betssätt eller arbetsorganisation). 

Det intressanta är dock att uppmärksamma de effekter som projektet faktiskt 
medförde. Trots allt så hade deltagarna i projektet generellt en positiv uppfattning 
om Växtkraft Mål 4 och vad det har inneburit. De påtalar att projektet i varieran-
de grad tillfört kunskap och kompetens som har varit av mycket stor betydelse. 
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För det första infinner sig en ekonomisk aspekt; företagen fick chansen att köpa 
utbildningar till ett rabatterat pris. Kompetensutveckling som företagen önskat 
och behövt genomföra, men som legat på is, kunde nu sättas i verket. Stödet kan 
även här ha haft en legitimerande roll gentemot styrelsen eller andra finansiärer; 
det blev lättare att fatta beslut om genomförande av kompetensutveckling med 
stödsystemet i ryggen. För det andra finns en pedagogisk aspekt; företagen fick 
chansen att komma in i ett nytt tänkande och i nya arbetssätt. Ett viktigt resultat 
var att nyckelpersoner fick en vidgad uppfattning om sina företag, vilken innebar 
att anställdas betydande kunskaper och ambitioner fick en ny uppmärksamhet 
(företaget som ett socialt system) och också en insikt om att företag kan ses som 
system i förändring (företaget i processtermer). Nilsson & Hultman talar även 
om en ny mognad i verksamheterna, vilken innebär att företagen upplever sig 
kapabla att ta tag i frågor om kompetensutveckling och driva dessa internt. Sam-
manfattningsvis så återfanns inte de största effekterna av Växtkraft Mål 4-projek-
tet i den praktiska vardagen. Snarare återfanns dessa i de retoriska och mentala 
sfärerna (i vårt dagliga språk och i hur vi tänker om verksamheten). Dessa föränd-
ringar får framhållas som en viktig effekt och en stor förändring då dessa frågor, 
tankesätt och resonemang inte förekommit tidigare på företagen. 

Ett annat exempel på ett projekt som inte resulterat exakt i de effekter som 
förväntats är fallet REKO, som Jakobsson (�007) har studerat. REKO (Regionalt 
kompetensforum i Örebro län) bildades �00� och är ett nätverk för regional sam-
verkan kring infrastrukturen för vuxnas lärande. Bland annat fanns målet att ef-
fektivisera kommunernas vuxenutbildning genom samordning samt ambitionen 
att få ett gemensamt språk att använda i diskussioner om utveckling och lärande. 
I Jakobssons tolkning har de konkreta, påvisbara och praktiska resultaten på olika 
plan av nätverkets arbete varit blygsamma. Han finner det svårt att se att projektet 
och dess aktiviteter på allvar påverkat vuxenutbildningens arbete. 

Samtidigt beskriver Jakobsson en hel del intressanta effekter som projektet 
faktiskt medfört. I likhet med deltagarna i Växtkraft Mål 4 värdesätter deltagarna 
i REKO-projektet de utbildningssatsningar som genomförts och inte minst den 
gemenskap och kännedom om varandra och varandras verksamheter som växt 
fram. Resultatet kan beskrivas som att en plattform är etablerad, en grund för 
fortsatt samverkan har skapats. Man känner varandra bättre, har lättare för att ta 
spontan kontakt med varandra i olika frågor samt kan se öppningar för olika sam-
verkanslösningar. Verksamheterna har fått kunskap om varandras olikheter och 
likheter, och konsekvenserna av dessa, vilket medfört en mer realistisk förståelse 
än vad som funnits tidigare av vad samverkan i olika frågor kan innebära och hur 
man kan gå tillväga. Just den här kunskaps- och kännedomsaspekten bedöms av 
deltagarna som minst lika värdefull som den mer organiserade samverkan som 
skett. Om man ser till de ursprungliga tankarna med projektet så är det inte 
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den effekten som man främst tänkt sig. Nätverket skulle inte i första hand, som 
Jakobsson skriver, vara ”ett forum för samordning och diskussioner, utan man 
skulle utveckla och genomföra saker tillsammans” (s. ��0). De konkreta resulta-
ten av nätverkets arbete bedöms som få och små av Jakobsson, samtidigt som han 
beskriver effekterna av projektet framför allt som en framväxande konstruktiv in-
teraktion mellan deltagarna. Liksom i fallet med Växtkraft Mål 4 så tycks således 
de största förändringarna återfinnas i de retoriska och mentala sfärerna.

Balans mellan det planerbara och det oförutsedda 
I det traditionella sättet att bedriva förändringsarbete finns ofta en stark tilltro till 
att den initiala analysen enligt ett linjärt och stegvist tänkande automatiskt leder 
till genomförd förändring. Olika studier av förändringsprocesser visar istället, en-
ligt Ellström & Hultman (�004), att det kan vara meningsfullt att se förändrings-
arbete som en process där moment som problemanalys och utveckling av hand-
lingsplaner återkommer som viktiga element under hela förändringsarbetet. I det 
inledande skedet då ett projekt planeras kan ett tankesätt där projektet uppdelas 
i faser eller steg vara klokt. Dock bör en medvetenhet finnas om att den stegvisa 
uppläggningen kanske inte håller fullt ut, utan att man efterhand bör vara öppen 
för möjligheten att byta perspektiv och så småningom gå över till att fokusera på 
subtila och icke-planerbara (ofta osynliggjorda) dimensioner. Gemensamt för de 
positiva exempel på förändringar och innovationer i organisationer som finns är 
betydelsen av att se förändringsprocessen som en fråga om att skapa förutsätt-
ningar för ett lärande. Centralt i detta lärande är omprövning, reflektion och för-
ändring av invanda förhållningssätt och tanke- och handlingsmönster. 

I beskrivningar av och reflektion över utvecklingsprojekt tenderar perspekti-
vet där man ser projekt i relation till den uppifrån styrda planeringen och desig-
nen att ta överhanden (Ellström & Hultman, �004). Detta kan resultera i att mer 
osynliga, subtila och icke planerbara dimensioner av utvecklingsarbetet negligeras 
eller bara nämns i förbifarten. Ellström & Hultman menar att en balans mellan 
förändringsarbetens planerbara/designmässiga och icke planerbara och ofta osyn-
liggjorda dimensioner bör eftersträvas. Dimensionerna bör således inte utesluta 
varandra, utan en form av dubbelseende hos involverade aktörer blir en förutsätt-
ning för att hitta balansen dimensionerna emellan. Användandet av alternativa 
begrepp än de traditionella i samtal om förändringsarbetet kan exempelvis vara 
ett steg på vägen för att förstå pågående förändringar. 
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Förändringsprocesser i form av kulturmöten 
Förändringsprocesser illustreras ofta i form av kedjor, spiraler eller stegvisa faser, 
där det handlar om implementering. Nilsson & Hultman (�004) menar att dessa 
tankebanor bör ifrågasättas. För att förstå hur förändring och utveckling går till 
kan det vara en idé att komma bort från den traditionella modellen med sändare 
och mottagare. Istället kan förändringen diskuteras i form av kulturmöten och 
samspel mellan olika system. Kanske kan förändring förstås i termer av interak-
tion och anpassning, där ömsesidighet blir ett nyckelbegrepp. I samspelet mellan 
och även inom olika system sker förhandlingar, tolkningar och överväganden. 
Nilsson & Hultman laborerar med förutsättningen att det inte uteslutande är det 
”högre” systemet som har tolkningsföreträde och kan styra de övriga systemen, 
utan systemen kan påverka varandra i olika riktningar. 

Identitet, rykte och image i förändringsprocesser 
I ett förändringsarbete kan det vara av största betydelse att förstå hur grupper 
förstår sig själva inom den organisatoriska kontexten, hur de agerar på basis av 
hur deras initiativ tas emot av andra och hur självförståelsen, handlingarna och 
relationerna utvecklas och förändras. Bartunek (�003) visar hur identitet, hand-
lingar och relationer till intressenter är sammanflätade och att den organisatoriska 
förändringen är beroende av hur dessa relaterar sig till varandra. Begreppen iden-
titet, rykte och image kan utgöra redskap då man söker förstå denna dynamik. 

Inom socialpsykologisk forskning framkommer resultat som visar att då 
människor delas upp i grupper, även om grupperna är indelade utifrån minimala 
eller slumpmässiga kriterier, så identifierar sig individerna snabbt med sin grupp 
och tenderar att se andra gruppers medlemmar i ett mindre önskvärt ljus (Bar-
tunek, �003). Det skapas med andra ord snabbt en vi-känsla inom gruppen. I 
vi-känslan finns inbyggt en vi-och-dem-känsla. I och med att det finns ett vi, så 
finns det även ett dem. Fiol & O’Connor (�00�) beskriver vi-och-dem-känslan 
utifrån begreppen identitet (”identity”), vilket står för en viss grupps uppfattning 
om vilka de är, och rykte (”reputation”), som är utomståendes uppfattning om 
denna grupp. De menar att det inom en och samma organisation antagligen finns 
multipla identiteter, liksom multipla rykten, och att dessa är socialt konstruerade. 
Ytterligare en dimension uppdagas om diskussion om organisationens image i 
förhållande till olika gruppers identitet och rykte tillförs. Image handlar för Fiol 
& O’Connor om hur individer inom en grupp eller en organisation tror att ut-
omstående uppfattar dem. 
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Fiol & O’Connor visar på spänningen mellan identitet, rykte och image och 
vad den kan innebära i förändringsarbete i organisationer. Exempelvis kan utom-
stående (till exempel ett stödsystem som initierar och finansierar förändringspro-
cesser), om identitet och rykte inte överensstämmer med varandra (vilket ofta är 
fallet eftersom de tenderar att uppstå ur olika syften), stöta på svårigheter i ge-
nomförandet av förändringarna. Om målet vid ett förändringsarbete är att grup-
per ska se sig själva på ett nytt sätt (vilket ofta är fallet i förändringsprocesser) är 
det viktigt att utomståendes uppfattningar om gruppen kommuniceras aktivt till 
gruppen. Ett klargörande av rykte och image kan medföra att diskrepansen mel-
lan rykte, image och identitet synliggörs vilket kan vara ett steg på vägen till att 
olika gruppers identitet förändras och utvecklas (Bartunek, �003). 

Edvardsson Stiwnes (���7) studie erbjuder ett konkret på exempel hur ett 
förändringsinitiativ tas emot, upplevs och hanteras av olika verksamheter och 
grupper i en kommunal kontext. Hon fokuserar på planeringsfasen av föränd-
ringsarbetet och finner bland annat att gruppernas (fastighetsgruppens respektive 
omsorgsgruppens) upplevelse av sin identitet är avgörande för hur de uppfattar 
och tolkar ledningens planering och handlande. Trots att grupperna har levt i 
samma kommunala kontext under samma tidsperiod, och dessutom har haft till-
gång till samma officiella information, så blir bilderna och berättelserna från de 
olika grupperna mycket olika, liksom hur de agerar i förhållande till förändrings-
planerna. Fastighetsgruppen gestaltar sig själva, i Edvardsson Stiwnes tolkning, 
som ”de goda herdarna”, medan politikerna i deras ögon får personifiera ”de 
onda” och andra förvaltningar betraktas som ”i behov av beskydd”. Omsorgs-
gruppen i sin tur ser sig själva som ”offer”, medan kommunledning och fackliga 
organisationer av dem gestaltas som ”fiender”, och avdelningschefen är ”doma-
ren”. Dessa olika gestaltningar visar tydligt att planeringsfasen betyder olika saker 
för de två verksamheterna, och det är inte svårt att förstå att gestaltningarna även 
har stor betydelse för hur förändringsplanerna uppfattas av de inblandade (vilket 
också Edvardsson Stiwne beskriver). 

En orsak till att den planerade förändringen uppfattades och hanterades så 
olika av de båda grupperna menar Edvardsson Stiwne är de förekommande skill-
naderna i avstånd i tid och rum både inom grupperna och till politiker och led-
ning. En större fysisk och tidsmässig närhet mellan och politiker och ledning och 
verksamheterna som är berörda av förändringarna kan exempelvis innebära större 
tillgång till information och bättre möjligheter till att kontinuerligt följa varan-
dras arbete, vilket kan underlätta i dessa processer, menar Edvardsson Stiwne. 
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Förnuft och känslor i skärningspunkten  
mellan stabilitet och förändring 
I ett perspektiv där förändringsprocesser betraktas som kulturmöten riktas ofta 
uppmärksamhet mot förhandlingar, överenskommelser och kompromisser (el-
ler vad som ibland benämns mikropolitiska handlingar och beslut) mellan olika 
individer och grupper (Kelchtermans & Ballet, �00�). I vardagens dynamik i ar-
betslivet är känslor, pareringar och lokala tolkningsföreträden närvarande inslag 
(Nilsson & Hultman, �004). Tidigare forskning om identitet i förhållande till 
relationer mellan grupper inom en organisation har framför allt intresserat sig 
för konkurrens och misstänksamhet i dessa relationer. Det är dock viktigt att se 
till hela den komplexitet som ryms i relationerna i och mellan olika grupper och 
intressenter, eftersom relationerna kännetecknas av såväl positiva som negativa 
influenser och de utvecklas även över tid (Bartunek, �003). 

Fiol & O’Connor (�00�) beskriver den dynamiska processen i ett föränd-
ringsarbete, och de betonar att förnuft (”cold cognition”) och känslor (”hot emo-
tions”) tjänar som både barriärer och viktiga understödjare av förändringars olika 
steg. De menar att förändringsansatser som initieras utifrån och in ofta misslyck-
as med att skapa hållbar förändring. Det beror enligt dem på att utomståendes 
uppfattningar både om önskvärda förändringar och målgruppens kapacitet ofta 
kolliderar med de berörda individernas uppfattningar om vilka de är och vilka 
ageranden som är acceptabla. Med andra ord; utomståendes rationella (kalla), 
beräknande bedömningar och problemdefinitioner hamnar inte sällan på kol-
lisionskurs med berörda individers (heta) känslor och uppfattningar om vad som 
betyder mest för dem. 

En lösning på kollisionsdilemmat kan vara att fokusera på hur berörda grup-
per själva definierar problemen som ska lösas. Problemet är att andra barriärer 
kvarstår, menar Fiol & O’Connor; (�) stora förändringar kräver ofta signifikanta 
förändringar av de berördas identitetsuppfattning, samt (�) det är inte sannolikt 
att människor frivilligt sporrar sig till eller initierar processer som hotar deras 
självdefinition. Så tillbaks till förhållandet att förändringarna initieras utifrån och 
till kollisionen mellan rationella bedömningar och heta känslor, ”the hot-cold 
interpretive collisions” (s. �38). Om det resulterar i ett motstånd hos de berörda 
kan situationen leda till en nedåtgående, ond spiral, där de berördas förkastande 
av förändringsinitiativet istället kommer att hota de utomståendes identitet som 
kompetenta, omsorgsfulla partners som faktiskt kan bidra med förbättringar. 
Detta kan i sin tur leda till att utomstående blir mer ”emotionellt heta”, och blir 
mindre benägna att godta omförhandlingar av problemdefinitionen. Emotionellt 
heta identiteter är dessutom särskilt motståndskraftiga mot förändring, så med 
två heta identiteter i den onda spiralen, är problemen stora och förutsättningarna 
för en lyckad förändringsprocess små. 
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Fiol & O’Connor kommer fram till att båda ansatserna (utifrån-och-in och 
inifrån-och-ut) rymmer såväl problem som förtjänster. Lösningen ligger i att för-
stå hur ansatserna interagerar och samverkar, och att kunna avgöra när det är 
lämpligt att använda den ena eller den andra över tid i ett förändringsarbete. 
Initiativ utifrån är till exempel ofta nödvändigt för att starta större förändringar. 
Därmed är inte sagt att utomstående kan definiera problemen korrekt eller er-
bjuda den ultimata lösningen. Utomståendes roll blir därmed att skapa vilja och 
möjlighet att agera i ett förändringsprojekt. Denna strategi fokuserar på små vin-
ster, där deltagarna i projektet tillåts åstadkomma en serie av konkreta resultat 
(i pilotprojektliknande former). Det vinner bundsförvanter till förändringarna 
och avskräcker motståndare. Om resultaten av dessa pilotprojekt upplevs ömse-
sidigt positiva kan det leda till förändringar av såväl rykte som identitet, vilket är 
nödvändigt för hållbara förändringsprocesser. Pilotprojekten medför också inter-
aktion och kommunikation mellan grupper och individer med olika åsikter och 
ståndpunkter, och chansen är stor att gemensamma intressen hos olika individer 
bland de utomstående och i målgrupperna för förändringen blir synliga, varpå 
fortsatta ageranden kan bygga. 
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4. Utvärderingens funktion, syfte och frågeställningar 
Förändringar startar redan när de planeras, som Edvardsson Stiwne (���7) ut-
trycker det. Någon form av effekter är således att förvänta då ett projekt initieras 
och genomförs, och det är dessa effekter som är centrala i det här utvärderingsar-
betet. Utvärderingen är både en form av processutvärdering, där olika regioners 
arbete inom LU-projektet uppmärksammas, och en form av effektutvärdering, 
som svarar på vilka effekter som projektet resulterat i. 

Utvärderingen med tillhörande rapport kan således sägas ha flera funktioner. 
Den kan betraktas som ett led i att synliggöra den erfarenhetsbaserade kunskapen 
om utvecklingen av infrastrukturen för vuxnas lärande som finns i olika regioner 
i Sverige. Detta är en grundläggande tanke med LU-projektet. Dessutom under-
söks effekterna av den satsning på vuxnas lärande och utbildning som LU-pro-
jektet innebär inom de olika regionerna. Dessa effekter studeras på systemnivå 
såväl som på individnivå inom de regionala och lokala/kommunala verksamhe-
terna som engagerats i projektet. Utvärderingen utgör även en återkoppling för de 
deltagande regionerna, vilket bland annat innebär ett tydliggörande av att deras 
deltagande är en del av ett större sammanhang. 

Förändring och utveckling kan diskuteras utifrån teorier om kulturmöten och 
samspel mellan olika system (Nilsson & Hultman, �004). Här nedan illustreras 
hur omständigheterna kring LU-projektet kan se ut utifrån dessa tankegångar.

System A
(nationell nivå)

System B  
(utvecklingsstöd)

System C
(regional nivå)

System D
(lokal nivå)

 
EU
Regeringen

 
CFL
APeL
Europeiska social-
fonden via Svenska 
ESF-rådet

 
Regionala nät-
verk mellan 
kommuner

 
Kommuner  
Kommunledning/ 
politiker
Arbetsförmedlingen
Universitet/ 
högskolor
Andra utbildare
Lokal privat och  
offentlig verksamhet 
(arbetsgivare och an-
ställda) 
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CFL, APeL och Europeiska socialfonden via Svenska ESF-rådet utgör i LU-pro-
jektet ett utvecklingsstöd som kan benämnas stödsystem eller stödkultur. Nilsson 
& Hultman (�004) problematiserar mötet mellan stödkultur och de målgrupper 
som är berörda av utvecklingsstödet. Stödsystemet har exempelvis inte enbart 
en viktig teknisk och instrumentell funktion, utan utgör även en form av ret-
ning som gör målgrupperna medvetna om en uppsättning värderingar som dessa 
måste ta ställning till, hantera och relatera sig till. Utifrån illustrationen ovan kan 
man säga att utvärderingen framför allt intresserar sig för det som sker och har 
skett i system C + D under tiden som LU-projektet pågått, men även i viss mån 
hur i idéer och intentioner inom system B samsas med idéer och intentioner, och 
inte minst den vardagliga verksamheten, inom system C + D. 

Utvärderingen rör sig på ett övergripande plan kring de sex områden som 
APeL pekat ut som kritiska för att vuxnas utbildning och lärande på ett tydligare 
sätt ska kunna kopplas till lokal och regional utveckling och tillväxt (se kapitel �, 
avsnittet Om LU-projektet): 

 Visioner och strategier
 Syn på lärande och utbildning
 Gränsöverskridande samverkan
 Investeringar i utvecklingsarbete
 Operativt samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet
 Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter 

Syftet med utvärderingen är att studera innebörden och effekterna av LU-projek-
tet, samt hur man på olika nivåer har genomfört och erfarit arbetet med nämnda 
projekt, där både systemnivån och den individuella nivån beaktas. De frågeställ-
ningar/frågeområden som belyses är: 
Arbetet med LU-projektet
Hur har man arbetat med LU-projektet i de deltagande regionerna och kom-
munerna? Vilka omständigheter uppfattas som hämmande respektive främjande 
i detta arbete? Vilka möjligheter och svårigheter har deltagarna stött på under 
projektets gång? 
Effekterna och betydelsen av LU-projektet 
Vilken effekt har LU-satsningen haft lokalt/kommunalt respektive regionalt? Vad 
har projektet betytt för olika kommuner och olika regioner? Har det skett kon-
kreta förändringar som kan kopplas till LU-projektet? Har lokala/kommunala 
och regionala aktörer ändrat sin syn på innebörden av vuxenutbildning och or-
ganiseringen för denna till följd av LU-projektet? Har man lärt sig något under 
arbetet med LU-projektet? Vilka är de viktigaste erfarenheterna som gjorts? 

Som en bakgrund till frågeområden ovan är det också nödvändigt att ta reda 
på de involverades uppfattningar om de centrala begreppen inom LU-projektet 
och om själva LU-projektet. Hur uppfattar och värderar regionala, och i viss mån 
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lokala/kommunala aktörer, vuxnas lärande (livslångt lärande, flexibelt lärande), 
regional tillväxt och samverkan? Vad anser man om själva satsningen som LU-
projektet utgör? Vilka motiv har företrädarna för att arbeta med en satsning på 
vuxnas lärande? Vems behov ska uppfyllas med satsningen? 

Efter detta klargörande av syfte och frågeställningar övergår jag till att i kapi-
tel � presentera det metodologiska genomförandet av utvärderingen. 
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5. Metodologiskt genomförande av utvärderingen 
Det här kapitlet inleds med en kort, sammanfattande presentation av utvärde-
ringens uppläggning. Därefter beskrivs delstudie � och � mer ingående. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion.

Utvärderingens uppläggning 
Ett inledande steg i genomförandet var att kartlägga och i någon mån beskriva 
de olika regionerna som deltar i LU-projektet. Denna kartläggning genomfördes 
genom att de dokument som regionerna producerat studerades, och senare med 
hjälp av de individer som intervjuades i delstudie � (se nedan). En pilotintervju 
genomfördes också med en person från en av de deltagande regionerna. Det här 
första steget, som kan betraktas som en form av förstudie, gjordes för att kunna 
slipa och precisera frågorna som sedan ställdes till de regionala företrädarna i 
delstudie �. Dessutom utgjorde det ett underlag till urvalet av informanter samt 
formulering av frågor till delstudie �. Arbetet med detta första steg fortgick under 
september �007. 

Kartläggningen av regionerna fortsatte under delstudie �, då personer från 
den regionala nivån i var och en av de tolv deltagande regionerna intervjuades. 
Det centrala i delstudie � var dock frågorna om hur informanterna uppfattar 
LU-projektet, hur arbetet med LU-projektet fortskridit, vad som har underlät-
tat och vad som eventuellt har varit svårt, samt om effekterna och betydelsen av 
LU-projektet. Intervjuerna genomfördes under september – oktober �007. Efter 
en sammanställning av intervjusvaren genomfördes en enkätstudie riktad till an-
svariga tjänstemän/kvinnor inom vuxenutbildningen i de kommuner som deltar 
i LU-projektet. Denna datainsamling genomfördes under december �007 – ja-
nuari �008 och kom att bli delstudie �. 
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Delstudie 1 – intervjuer med regionala företrädare 
Delstudie � består av en intervjustudie där tolv personer, sex kvinnor och sex 
män, som arbetar med LU-projektet på regional nivå ingår. Dessa tolv personer 
representerar de tolv regionerna som deltar i LU-projektet, och benämns i mate-
rialet som R�, R�, R3 och så vidare till R��. Urvalet gjordes genom att den före-
skrivna kontaktpersonen för varje region kontaktades per e-post och telefon, var-
vid det bestämdes vilken person som var lämpligast att jag samtalade med utifrån 
mitt syfte med intervjun. Den person som bedömdes vara lämplig att intervjua 
fick information av mig om mitt uppdrag via e-post och telefon, och kontaktades 
därefter enligt överenskommelse för att delta i själva intervjun. 

Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade med ett antal förberedda 
frågor/frågeområden, men där utrymmet för diskussion och följdfrågor var stort 
(se intervjuguide i bilaga �). Intervjuerna, som genomfördes via telefon, pågick i 
ungefär en timme (i några fall något längre, i några fall något kortare tid).8 Inter-
vjuerna spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant i det närmaste i 
sin helhet.� Intervjupersonerna har varierande bakgrund. Några av dem har arbe-
tat på universitet, andra har en bakgrund som rektorer eller skolchefer. Några har 
arbetat på regionförbund eller kommunförbund, exempelvis med olika projekt. 

Bearbetning och analys av materialet startade egentligen redan under inter-
vjuerna med informanterna. Då samtliga intervjuer var genomförda och transkri-
berade utfördes en mer systematisk bearbetning och analys i och med att uppre-
pade genomläsningar av transkriptionerna gjordes, där olika teman, likheter och 
skillnader uppmärksammades utifrån syftet med utvärderingen. 

I rapporten illustreras resultaten med hjälp av en del citat. Dessa citat som är 
infogade i texten är utvalda för att de utgör belysande exempel på uppfattningar 
och erfarenheter som förekommer hos informanterna. Citaten ger dessutom lä-
saren en chans att själv avgöra tolkningens rimlighet. Citaten återges i stort sett 
ordagrant.�0 De speglar alltså talspråk, vilket skiljer sig en del från ett strukturerat 
skriftspråk. Nedanstående transkriptionskoder används: 

/.../ avsnitt ur intervjun är utelämnat 
*skratt* den som för tillfället pratar skrattar 
*djup suck* den som för tillfället pratar suckar 
(skratt) den som för tillfället lyssnar skrattar 
(   ) den som för tillfället lyssnar inflikar kommentar

8. En av intervjuerna genomfördes på intervjupersonens arbetsplats.
�. Om intervjun kom att spåra in på helt ovidkommande ordväxlingar så återgavs 
dessa i sammanfattande ord istället för ordagrant vid transkriberingen.
�0. Lätt redigering har gjorts i en del citat, då ord som ”va”, ”då” och liknande (ofta 
dialektala) inflikanden har raderats för att göra texten mer lättläst.
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[   ] ord/kommentar ditsatt i efterhand, ofta förklarande 
… paus 
kursivt ord betoning 

Delstudie 2 – enkäter till lokala företrädare 
Delstudie � utgörs av en enkätstudie där frågeformulär skickats ut till en tjäns-
teman/kvinna ansvarig för vuxenutbildning i var och en av de deltagande kom-
munerna.�� Totalt sändes ��� enkäter ut per post, tillsammans med ett missiv 
med information om utvärderingen.�� Kontaktuppgifter till lämpliga personer 
införskaffades i de flesta fall med hjälp av de personer som jag var i kontakt med 
i delstudie �. I två av regionerna inhämtades kontaktuppgifterna via kommuner-
nas hemsidor eller kontakt med kommunväxeln. Någon vecka efter utskicken av 
enkäterna sändes ett e-postmeddelande till samtliga mottagare av enkäten. Detta 
gjordes eftersom jag i en del fall var osäker på om adressen var korrekt och också 
för att vara säker på att enkäten kommit fram till rätt person. Senare skickades två 
påminnelser ut via e-post till dem som ännu inte hade besvarat enkäten. I samt-
liga utskick via e-post bifogades enkäten, vilket ledde till att några informanter 
valde att besvara den med vändande e-post. 

I studien ingår totalt �0 personer, varav 4� är kvinnor och 4� är män. En 
övervägande majoritet betitlar sig rektorer (för vuxenutbildning). Några perso-
ner anger att de är chefer av olika slag: förvaltningschef, näringslivschef, kul-
tur- och/eller bibliotekschef, barn- och utbildningschef, vuxenutbildningschef, 
verksamhets- eller avdelningschef, administrativ chef eller chef för lärcentrum�3 
eller utvecklingscentrum. Andra tjänstebefattningar som nämns är utbildningsse-
kreterare, utvecklingssamordnare/ledare, verksamhets- eller programansvarig (för 
vuxenutbildning), planeringssekreterare, utbildningsledare/planerare, studie- och 
yrkesvägledare/vägledare, handläggare och kompetens- och näringslivsutvecklare. 

��. Ett misstag från min sida medförde att tre kommuner saknas i materialet. Inte för-
rän för sent uppmärksammade jag att en av de regionala företrädarna i sitt svar till mig 
inte hade angivit förslag på kontaktpersoner från tre av kommunerna i dennes region. 
Detta medförde att tre kommuner i den regionen inte fick någon enkät utsänd till dem. 
Detta beklagar jag naturligtvis.
��. I LU-projektet ingår ��8 kommuner. I några fall visste jag vid tiden för enkätut-
skicken att en och samma person var ansvarig för vuxenutbildningen i två kommuner. 
Senare framkom att det gällde i fler fall, se avsnittet Bortfallsanalys. Se även noten ovan.
�3. Lärcentrum kan beskrivas som ”en samlingsplats där olika utbildningsformer för 
vuxna finns tillgängliga och utifrån vilken samverkan mellan olika utbildningsanordnare 
och arbetslivet kan ske” (Axelsson et al, �008:4).
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I rapporten betecknas informanterna K�, K�, K3 och så vidare till K���. Ålder-
fördelningen visas i figur �. 

Figur 1. Åldersfördelning mellan informanterna (ett internt bortfall)

Storleken på de kommuner som informanterna representerar fördelar sig enligt 
figur �:�4 

 
Figur 2. Fördelning avseende kommunstorlek (antal invånare)

�4. Totalsumman blir �� istället för �0 eftersom fem individer företräder två kommu-
ner vardera. Dessa personer har alltså räknats två gånger eftersom de kommuner som 
de företräder är olika stora. Kommunernas invånarantal är hämtade från www.scb.se 
(�008-03-�3) och visar kommunfolkmängd � november �007.
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Frågorna i enkäten utarbetades dels utifrån de sex områdena som utvärderingen 
rör sig kring (se kapitel 4), dels med bakgrund i de resultat som erhållits i delstu-
die � (se enkäten i bilaga �). Informanterna ombads att utgå ifrån sina faktiska 
erfarenheter av vad som har skett och hur det har sett ut under det senaste året 
i deras kommun. Enkäten består till största delen av påståendefrågor som infor-
manterna i olika hög grad kan instämma i, men innehåller även några öppna 
frågor samt bakgrundsfrågor. Enkäten är således i hög grad standardiserad och i 
varierande grad strukturerad. 

Bearbetning och analys skedde genom att svaren på de öppna frågorna lästes 
igenom och tematiserades. Likheter och skillnader mellan svaren observerades 
och analyserades. Svaren på de slutna frågorna samt på påståendefrågorna bear-
betades med hjälp av Microsoft Excel. Påståendefrågorna besvarades genom att 
respondenten valde något av alternativen på en sexgradig skala, där � står för Nej, 
instämmer inte alls och 6 för Ja, instämmer till fullo. Alternativet Kan ej kunde väl-
jas om respondenten ansåg att hon eller han inte kunde ta ställning till påståen-
det. I rapporten är svarsalternativen � och � summerade under rubriken Instäm-
mer inte, svarsalternativen 3 och 4 är summerade under rubriken Instämmer delvis 
och svarsalternativen � och 6 är summerade under rubriken Instämmer helt.

Bortfallsanalys 
Enkäten sändes ut till ��� personer. I några fall skickades enkäten vidare av mot-
tagaren till en annan person som enligt dem var bättre lämpad att besvara frå-
gorna. I något fall fick jag svaret att man har ett gemensamt centrum för vuxen-
utbildningen med en annan kommun och att man inte själv längre arbetar med 
vuxenutbildning. Det korrekta antalet personer som skulle ha fått enkäten var 
således ���, och det är den siffran som jag använder då jag beräknar det externa 
bortfallet. Sammanlagt �0 personer besvarade enkäten, vilket motsvarar 76 pro-
cents svarsfrekvens. Svarsfrekvensen i de olika regionerna redovisas i tabell �. 

Tabell 1. Svarsfrekvensen i de olika regionerna (i procent och i absoluta tal)

Region Svarsfrekvens Region Svarsfrekvens

 
Blekinge
Kalmar
Östergötland
Örebro
Sörmland
Göteborg

80 % (4)
78 % (7)
�� % (��)
64 % (�)
7� % (�)
�� % (��)

Umeå
Dalarna
Hälsingland
Norrbotten
Västernorrland
Värmland

67 % (4)
86 % (��)
�0 % (3)
�0 % (7)
83 % (�)
67 % (�0) 
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Orsakerna till det externa bortfallet kan jag bara spekulera i. Enkäten sändes ut 
under julruschen (mellan den �3/�� och den ��/��) och önskades tillbaka några 
veckor in på det nya året. Tiden som informanterna hade på sig kan bedömas som 
kort, och inbegrep dessutom julledighet. Att som rektor eller annan chef avsätta 
tid för att besvara en enkät under denna tidsperiod förstår jag kan vara svårt. Som 
en av informanterna meddelar mig vid en påminnelse: ”Jag kommer att svara, 
men hittills har mitt arbete inte gett mig det lilla utrymmet.” Jag tror inte att 
det i första hand handlar om en ovilja att besvara frågorna, utan att det handlar 
om prioriteringar. Flera av de riktigt små kommunerna har ingen egen vuxenut-
bildning, vilket eventuellt kan innebära att man upplever det som mindre viktigt 
att lägga tid på att besvara frågor om just vuxenutbildning. Figur 3, som visar 
fördelningen avseende kommunstorlek i de kommuner där den som har erhållit 
enkäten inte har besvarat den, kan eventuellt stödja det antagandet.�� 

 
Figur 3. Fördelning avseende kommunstorlek (antal invånare)  
för de kommuner som inte besvarat enkäten

Bland dem som besvarade enkäten var exakt hälften kvinnor och hälften män. I 
bortfallet var 83 procent män och �7 procent kvinnor. Kopplat till mitt antagan-
de ovan om att man i små kommuner eventuellt upplever det som mindre viktigt 
att besvara en enkät om vuxenutbildning eftersom man inte har egen vuxenut-

��. En person förekommer två gånger eftersom den företräder två kommuner av olika 
storlek.
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bildning i kommunen, så kan detta hänga samman med att män är i majoritet 
bland dem som har erhållit enkäten i de riktigt små kommunerna (se tabell �).�6

 
Tabell 2. Samtliga som erhållit enkäten (dvs både de som svarat och de som 
ej har svarat) fördelade efter kommunstorlek och kön

Kommunstorlek  
(antal invånare)

Kvinnor Män Totalt Kvinnor/män  
andel i %

< �0 000 �0 �� 3� ��/7�
�0 000–�� ��� �0 �3 43 47/�3
�0 000–4� ��� �� �6 3� 48/��
�0 000–��� ��� 7 � �� �8/4�
≥ ��0 000 � 3 4 ��/7�

Antal svarande �3 7� ���
 
Då jag erhöll kontaktuppgifterna till informanterna, samt under pågående da-
tainsamling, kom det även till min vetskap att några personer var sjukskrivna 
(vilket omöjliggör ett deltagande i studien), samt att några personer var precis 
nytillträdda på posten som ansvarig för vuxenutbildning i kommunen (vilket kan 
ha fått dem att anse sig ej kapabla att besvara enkäten). Att det samtidigt pågår 
inventeringar till regionernas slutrapporter som ska vara CFL tillhanda under ti-
dig vår �008, där dessa personer också kanske förekommer som uppgiftslämnare, 
kan vara en eventuell anledning till att några känner sig trötta på att besvara frå-
gor. Två enkäter kom i retur besvarade på ett uppenbart felaktigt sätt, och dessa 
är medräknade i det externa bortfallet. 

I de flesta fall då enkäter sänds ut finns problematiken med att samtliga enkä-
ter inte besvaras. En svarsfrekvens på 76 procent kan ändå bedömas som ”mycket 
bra” (Mangione, ����).�7 Ändå kvarstår den potentiella risken för snedvridning, 
om det skulle vara så att de som inte har besvarat enkäten har radikalt skilda 
uppfattningar från dem som har besvarat enkäten (Denscombe, �000). Att inte 
svarsfrekvensen var högre i framför allt Hälsingland och Norrbotten är olyckligt 
eftersom det påverkar möjligheterna till korrekta slutsatser om resultatet i dessa 
regioner. För materialet som helhet är risken för felaktiga slutsatser mindre i och 
med den högre totala svarsfrekvensen.

�6. Totalsumman blir ��� istället för ��� eftersom sex individer företräder två kom-
muner vardera. Dessa personer har alltså räknats två gånger eftersom de kommuner som 
de företräder är olika stora. Kommunernas invånarantal är hämtade från www.scb.se 
�008-03-�3, och visar kommunfolkmängd � november �007.
�7. Mangione (����) gör kategoriseringen när det gäller svarsfrekvens på postenkäter 
att under �0 procent är oacceptabelt, �0–60 procent är knappt godkänt, 60–70 procent 
är acceptabelt, 70–8� procent är mycket bra och över 8� procent är utmärkt.
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Metoddiskussion, kvalitetsaspekter och etiska överväganden 
Min roll som utvärderare i det här utvärderingsarbetet har handlat om att samla 
in och sammanställa information och data, men även om att få till stånd inlärning 
och insikt, det vill säga generera och skapa ett underlag för lärdom. Ambitionen 
med utvärderingen är således att den ska vara användbar och praktiskt samt ge 
kunskaper, vilket är två av de kriterier som nämns då en framgångsrik utvärdering 
är i åtanke (Hultman & Eklund, �00�). Kunskaperna bör komma såväl deltagare 
som initiativtagare till projektet tillgodo. Resultatet kan även vara av intresse för 
initiativtagare till liknande projekt. Andra kvalitetskriterier som formuleras för 
framgångsrika utvärderingar, och som också ryms i ambitionen med denna ut-
värdering, är att utvärderingen ska vara tekniskt riktig (ha en vetenskaplig och 
forskningsinriktad metod), vara realistisk och klok samt vara laglig och etisk. 

I utvärderingen har jag arbetat enligt de forskningsetiska principer som Ve-
tenskapsrådet (�00�) ställer upp för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
där individskyddet är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska övervä-
ganden. Avsnittet om utvärderingens metodologiska genomförande kan ses som 
ett försök att skapa en genomskinlighet som kan hjälpa läsaren att bedöma stu-
diens kvalitet. I de empiriska kapitlen illustreras resultatet med hjälp av citat, 
vilket är ett sätt att ge tillfälle för läsaren att avgöra om beskrivning och slutsatser 
är trovärdiga. 

Urvalet av informanter är inte slumpmässigt, utan snarare strategiskt. Detta 
innebär att jag inte kan göra anspråk på att resultaten ska vara generaliserbara. 
Informanterna till delstudie � (de regionala företrädarna) valdes ut eftersom dessa 
antogs vara de som visste mest om hur man har arbetat med LU-projektet i re-
gionerna (och kommunerna), samt om vad det arbetet lett till. I delstudie � fanns 
fler valmöjligheter avseende metodologiskt tillvägagångssätt. Intervjuer skulle ge 
ett större djup, men inte särskilt stor bredd (det tillät inte tidsramarna), medan 
enkäter skulle ge en större bredd, men inte lika stort djup. Med tanke på syftet 
med utvärderingen gjordes bedömningen att det var viktigt att få en bred bild 
av vad som skett i de deltagande regionerna, vilket gjorde att valet föll på en 
enkätstudie där frågorna formulerades utifrån resultatet i delstudie � samt med 
LU-projektets utgångsantaganden i åtanke. Detta förfarande medgav att samtliga 
kommuner som deltar i LU-projektet fick chansen att representeras av en per-
son med kännedom om vuxenutbildning i kommunen. En önskvärd fortsättning 
hade varit att efter delstudie � gå vidare med intervjuer och eventuellt deltagande 
observationer för att få en fördjupad kunskap om det som skett. Ett problem här-
vid torde dock vara att LU-projektet nu är avslutat och att flera personer som har 
varit inblandade i projektet nu har bytt tjänster och finns på andra platser. 
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6. Presentation av deltagande regioner 
En tanke med LU-projektet är som sagt att synliggöra de processer som redan 
pågår i olika regioner i landet. Vad som här avses med ”region” är inte entydigt, 
men oftast handlar det om att ett antal eller samtliga kommuner inom ett län/
landskap eller ett geografiskt relativt avgränsat område samverkar runt vissa be-
stämda frågor. Ibland sker samverkan även med andra aktörer i samma område 
som har intresse av liknande frågor. Förutsättningarna och kontextuella faktorer 
är olika för olika regioner, och det är en av de aspekter som gör LU-projektet sär-
skilt intressant i mitt tycke. Projektet antar olika skepnader i olika regioner och 
det arbetas med utveckling och samverkan runt vuxnas lärande på delvis skilda 
sätt. Detta medför att en mångfald av exempel från regionerna kan presenteras, 
där både gemensamma och unika erfarenheter uppmärksammas. I kommande 
kapitel sker en närmare genomgång av dessa exempel och erfarenheter, men för 
att få en bakgrund till resultatet ges här korta presentationer av de regioner som 
deltar i LU-projektet. Informationen är mestadels hämtad från regionernas egna 
presentationer av sig själva (som finns tillgängliga på www.cfl.se/lu för besökare 
med lösenord), men även från intervjuerna med de regionala företrädarna under 
delstudie �.

Blekinge 
Region Blekinge är ett politiskt samarbetsorgan mellan kommunerna i Blekinge. 
Blekinge utbildningsforum (BUF) är ett samarbetsorgan mellan Region Blekinge 
och Blekinge Tekniska Högskola. Deltagande kommuner är Olofström, Sölves-
borg, Ronneby, Karlshamn och Karlskrona, där de två sistnämnda är större kom-
muner och de övriga är mindre. Sölvesborg har ett kommunförbund ihop med 
Bromölla i Skåne, vilket innebär att Bromölla också är delaktiga. Gränsöverskri-
dande kontakter finns även med Kalmar och Tingsryd i Småland. Utbildnings-
strukturen präglas i hög grad av de gränser som sätts av kommunala strukturer. 
Någon direkt tradition av samarbete mellan kommuner när det gäller vuxenut-
bildningsfrågor finns inte sedan tidigare.
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Kalmar 
KOMPETENS DIREKT är en del av Kalmar regionförbund som arbetar med 
att utveckla utbildningsstrukturen i regionen. Vägledning, validering, kompe-
tensutveckling och den digitala infrastrukturen är faktorer som är centrala i deras 
arbete. I regionen ingår samtliga tolv kommuner i Kalmar län: Vimmerby, Väs-
tervik, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, 
Mörbylånga, Kalmar och Mönsterås. Kalmar är den större kommunen medan 
övriga kommuner är mindre. Runt Kalmar ökar befolkningen, medan det i norra 
delen av länet är en glesbygdstruktur och här sker en befolkningsminskning. 

Teknikutveckling och utveckling av digital samhällsservice nämns som ut-
märkande för regionen. Det finns en tradition av samarbete i länet, samtidigt som 
det ”finns en strid” norr mot söder, där den norra delen av länet drar sig upp mot 
Linköping i Östergötland och södra delen drar sig mot Karlskrona i Skåne.

Östergötland 
Östsam är ett regionförbund som har bildats av Östergötlands tretton kommu-
ner: Norrköping, Linköping, Söderköping, Finspång, Åtvidaberg, Ödeshög, Kin-
da, Boxholm, Ydre, Vadstena, Motala, Mjölby och Valdemarsvik. Linköping och 
Norrköping är större kommuner och fem kommuner har färre än �0 000 invå-
nare. Tranås (Jönköpings län) och Västervik (Kalmar län) deltar i en del nätverk. 
Regionförbundet har en historia av regional samverkan styrd av en politisk med-
lemsorganisation. Nätverken av vuxenutbildningsansvariga och förvaltningsche-
fer har alltså även en politisk motsvarighet.

Örebro 
Nätverket för vuxnas lärande i Örebro län (REKO – Regionalt kompetensforum) 
är ett samarbete mellan länets kommuner för att möta de krav på tillgänglighet, 
flexibilitet och samverkan som vuxenutbildning står inför. REKO ligger kopplat 
till regionförbundet Örebro, och tillsammans bildar de nätverket Region Öre-
bro. I nätverket ingår Örebro läns tolv kommuner: Örebro, Hallsberg, Hällefors, 
Kumla, Karlskoga, Lindesberg, Laxå, Askersund, Lekeberg, Ljusnarsberg, Nora 
och Degerfors. Örebro är den större kommunen (med ungefär hälften av länets 
folkmängd), resten är mindre och några kommuner är riktigt små. Några mindre 
kommuner har vikande befolkningsunderlag. Samarbete runt vuxenutbildning 
har förekommit i viss mån.
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Sörmland 
Vuxenutbildningen i Sörmland (VIS) skapades av ansvariga utbildningsanord-
nare inom den kommunala vuxenutbildningen för att verka för erfarenhetsut-
byte och samordning. I gruppen ingår rektorn för vuxenutbildningen i respektive 
kommun. Nio kommuner ingår: Strängnäs, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrine-
holm, Vingåker, Nyköping, Oxelösund samt slutligen Trosa. Eskilstuna är den 
största kommunen, som har knappt dubbelt så många invånare som kommunen 
som ligger näst i storlek (Nyköping). Sedan finns även en del betydligt mindre 
kommuner (Gnesta och Trosa). Inom VIS arbetar man för att få med regionför-
bundet, som alltså ännu inte är med i samarbetet. 

Länet är relativt litet, vilket gör att det går lätt att ta sig mellan kommunerna. 
De deltagande kommunerna är mycket olika till sin karaktär. Trosa har nästan 
lägst arbetslöshet i landet och har ingen egen vuxenutbildning. Eskilstuna och 
Katrineholm genomgår stora strukturförändringar. Sörmland är ett län som ”drar 
åt olika håll” när det gäller samarbete kring utbildning. I Eskilstuna är man vana 
vid att samarbeta med Västerås i Västmanland, och Trosa och Gnesta samarbetar 
med Södertälje i Stockholms län kring ungdomsutbildningen. I regionen är det 
färre än det nationella genomsnittet som söker sig till högskolan.

Göteborg 
Göteborgsregionen är ett kommunalförbund där tretton kommuner ingår. Dessa 
är: Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborg är den klart största 
kommunen, drygt hälften av invånarna i regionen är bosatta där, och det är ett 
stort hopp ner till den näst största kommunen Kungsbacka med ca 70 000 in-
vånare. Några riktigt små kommuner finns också, Lilla Edet, Öckerö och Tjörn, 
med drygt �0 000 invånare. I regionen finns traditioner av samarbete och detta 
samarbete hävdas vara ”mycket gott”.

Umeå 
De sex kommunerna Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Ro-
bertsfors bildar tillsammans Umeåregionen. Regionrådet står för den politiska 
och strategiska ledningen, och där ingår kommunalråden och vice ordförande i 
kommunstyrelserna från samtliga kommuner. Umeå kommun är den klart största 
kommunen (runt ��0 000 invånare), medan de övriga kommunerna är riktigt 
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små (under �0 000 invånare). För att ge en illustration så finns det bara i för-
valtningen i Umeå kommun fler anställda än vad det finns invånare i de övriga 
kommunerna. Regionen växer snabbt, och Umeå är en av de yngsta men också en 
av de mest välutbildade kommunerna i landet. Man jobbar i Umeåregionen med 
att få med kommunchefer, näringslivschefer och skolchefer på den kommunala 
tjänstenivån i samarbetet, liksom utbildningsanordnare och arbetsgivare. 

Just det faktum att kommunerna är så olika stora framhålls som en utmär-
kande omständighet för regionen, eftersom vuxenutbildningen intar en så olika 
position i de olika kommunerna. I en del kommuner finns exempelvis ingen 
vuxenutbildning eller inget gymnasium alls. Sedan flera år tillbaka finns det ett 
samarbete runt utbildningsfrågor i regionen, men det är i stora drag inte forma-
liserat.

Dalarna 
Dalawux är ingen formell organisation, utan är en intressegrupporganisation. I 
nätverket finns tjänstemän ansvariga för vuxenutbildningen eller lärcentra från 
samtliga femton kommuner i Dalarna: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hede-
mora, Leksand, Ludvika, Smedjebacken, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Säter, 
Vansbro och Älvdalen. Falun och Borlänge är de största kommunerna och be-
nämns som ”starka”. Tidigare har det förekommit viss rivalitet mellan dessa kom-
muner, men under de senare åren har denna konkurrens minskat betydligt. Starka 
murar förekommer även till viss del mellan andra kommuner i regionen. En del 
av kommunerna har vana av att samarbeta sedan tidigare, men de relativt stora 
avstånden i länet framhålls som en försvårande omständighet för just samarbete.

Hälsingland 
Hälsingland består av sex kommuner som sedan drygt tio år tillbaka har ett sam-
arbete runt vuxenutbildning (Hälsingesamarbetet). Kommunerna är Söderhamn, 
Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Hudiksvall är störst med 
runt 37 000 invånare, och Nordanstig och Ovanåker är de riktigt små kommu-
nerna med runt �0 000 invånare. Regionen utmärks av glesbygd och vissa kom-
muner har relativt hög arbetslöshet.
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Norrbotten 
Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för länets fjorton 
kommuner: Kiruna, Luleå, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Pajala, 
Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix, Boden, Älvsbyn och Piteå. Det skiljer 
mycket i folkmängd mellan den största och den minsta kommunen (Luleå har ca 
73 000 invånare medan Arjeplog har ca 3 000 invånare). 

Norrbotten är ett glest befolkat län med stora avstånd. Man räknar med att 
det finns elva arbetsmarknadsregioner i länet. Det är det enda län i Sverige som 
är trespråkigt. Just det faktum att regionen alltid varit lite utsatt på grund av sitt 
geografiska läge har medfört att kommunerna har varit beroende av varandra och 
man framhålls vara vana vid att samarbeta. Det är skillnader i vuxenutbildningens 
organisatoriska placering i de olika kommunerna, och vuxenutbildningsfrågorna 
har också olika stor legitimitet i de olika kommunerna.

Västernorrland 
I Västernorrland finns sedan år �003 ÅSKHÖST, ett etablerat och fungerande 
nätverk som har sitt ursprung i Kunskapslyftet och som arbetar med ett gemen-
samt utbud av gymnasial utbildning på heldistans. Att fortsätta det samarbetet, 
men ändra fokus mot vuxenutbildning kändes som ”ett naturligt steg att gå vi-
dare”. Inom kommunförbundet har det samtidigt funnits en ambition om att ar-
beta med vuxenutbildningen regionalt. Gruppen som arbetar med LU-projektet 
ligger dock utanför kommunförbundet, även om det finns en gemensam strävan 
åt samma håll. De sju kommunerna som ingår är Ånge, Sollefteå, Kramfors, Här-
nösand, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. Sundsvall är den största kommunen 
(drygt �0 000 invånare), Örnsköldsvik kommer näst (ca �� 000 invånare) och 
minst är Ånge med runt �0 000 invånare. 

I länet finns en glesbygdsproblematik och det sker utflyttning från en del av 
de mindre kommunerna. Arbetsmarknaden anges vara ”hetare” i Örnsköldsvik 
och Sundsvall. Viss tradition av samarbete (framför allt under Kunskapslyftet) 
har funnits sedan tidigare. LU-projektet kallas i Västernorrland för Y-vux. De har 
avgränsat sig till att arbeta med utveckling av infrastruktur för yrkesutbildningar 
i Västernorrlands län.

Josefin_3_luftig.indd   53 2008-04-01   11:08:18



�4

Värmland 
Region Värmland är en sammanslutning med en politiskt sammansatt styrelse 
och dessutom tjänstemän. Samtliga sexton kommuner i Värmland ingår, liksom 
ett landsting och många regionala aktörer, stora och små företag. Kommunerna 
är: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Karlstad, Hammarö, Kil, 
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng. Karlstad är 
den klart största kommunen med ca 83 000 invånare, sedan sker ett stort hopp 
ner till de övriga kommunerna. Några av kommunerna är riktigt små med bara 
några tusen invånare. 

Man talar om fyra olika kluster i Värmland; pappersindustri, stål och verk-
stad, IT och turism. Viss tradition av samarbete kring vuxenutbildning finns se-
dan tidigare i regionen. 

... 

Därmed är de tolv deltagande regionerna presenterade. Totalt ingår ��8 av Sveri-
ges totalt ��0 kommuner. I de kommande kapitlen avhandlas vad som har fram-
kommit genom de datainsamlingar som har genomförts (delstudie � och �). 
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7. LU-projektet enligt de regionala företrädarna 
I det här avsnittet redovisas det som har framkommit angående hur de regionala 
företrädarna uppfattar LU-projektets syfte och uppdrag samt LU-projektets cen-
trala begrepp vuxnas lärande, livslångt lärande flexibelt lärande samt samverkan 
och tillväxt. Motiv för varför regionerna har valt att delta i projektet förs fram, 
liksom kommentarer om LU-projektets uppläggning. Kapitlet ska ses som en 
bakgrund till de kommande fyra empiriska kapitlen, som centrerar runt de egent-
liga frågeställningarna. 

Förändringens vindar blåser 
Flertalet av de intervjuade är övertygade om att vuxenutbildningen i Sverige är 
inne i en omfattande förändringsprocess. R� tror att ”vi står inför gigantiska 
förändringar inom vuxenutbildningen framledes”. Det efterfrågas nya strukturer 
och förändringar vad gäller vuxenutbildningens innehåll och organisation, och 
man menar att det finns andra behov idag än tidigare. Konkurrenssituationen är 
annorlunda för de kommunala vuxenutbildarna i och med att nya aktörer (vux-
enutbildare) och friskolor dyker upp. Vuxenutbildningens struktur och organisa-
tion anses vara föråldrad: 

… jag brukar säga, det kanske är så att den här typen av organi-
sation är föråldrad nu. Alltså den var jättebra när den växte fram 
mellan -8� och �00�, men att nu, ja nu förändras verkligheten, då 
måste man söka andra vägar. (R��) 

Viktigt för en god framtida vuxenutbildningsorganisation och struktur anses vara 
samverkan och samarbete inom och mellan regioner. Det bedöms vara en absolut 
nödvändighet för den kommunala vuxenutbildningens överlevnad: 

Ja, bland annat för att med vikande studerandeunderlag måhända 
inom vuxenutbildningen, men framför allt med mindre god till-
gång på pengar, vikande ekonomi, så är det ju oerhört viktigt att vi 
kan samverka om utbildningar för att kunna hålla ett så brett och 
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efterfrågestyrt utbud som möjligt. Så att det man inte har råd med 
att köra själv, eller som egentligen blir på tok för dyrt att anordna i 
en del av länet, att man där försöker samverka för att kunna erbjuda 
det. Många små behov kan bli ett stort behov som man kanske or-
kar med att tillfredsställa genom att samarbeta med varandra. Det 
var så vi har sett det i rätt så stor utsträckning va. Så som vi tror att 
det måste bli framöver. Och då utveckla så vi kan använda olika for-
mer av distansöverbyggande teknik och sådana saker. (R3) 

R� menar att utan samverkan står kommunerna ”chanslösa”. Med hjälp av sam-
verkan kan ekonomiska resurser användas mer effektivt och utbudet göras mer 
attraktivt. Organisationen runt vuxenutbildningen måste även bli mer servicein-
riktad och bättre anpassad för att motsvara de behov som finns inom näringslivet 
och hos arbetsgivare. Här har det skett stora förändringar enligt informanterna: 

Och det är precis det vi ser idag, det finns ett helt annat behov 
än vad det fanns för ett antal år sen när det gäller kompetens och 
utbildning. Och det finns ett behov av, samhället behöver männis-
kor på ett helt annat sätt än vad man behövde för �0 år sen, och 
därför kommer utbildningen till att förändras. /…/ Förut kunde 
vi ju, förut kunde vi ha människor på väntelista, alltså då kunde 
man liksom säga att du kan stanna här fyra år i utbildningssystemet, 
det är alldeles utmärkt, och sen när du är 3� så kan du komma ut 
på arbetsmarknaden. Men idag så efterfrågar man �7-åringar från 
gymnasieskolan, och till och med plockar dem direkt ut på arbets-
marknaden, och liksom säger ja kom hit så tar vi hand om dig. 
Så nånstans behöver man hitta en struktur, en strukturförändring 
/…/. /…/ Så nånstans är det, det är egentligen ett sånt, det är ju ett 
paradigmskifte på nåt vis att säga, kan skolan bli en bättre service-
institution som kan jobba mycket, mycket snabbare så den kan ge 
kompetensen direkt. Och jag tror, eller jag vet att den förändringen 
är på gång. (R7) 

R�� menar något liknande då hon pratar om att långa, kostsamma utbildningar 
inte motsvarar dagens behov. Lärandet ska in på arbetsplatserna, och allt det här 
innebär att vuxenutbildningen måste förändras: 

Och sen tror jag också att det är så att vuxenutbildningen måste 
ändra sig, för att det finns ju oerhört många lärare inom vuxenut-
bildningen som inte passar, som inte kan gå ut i näringslivet, för 
de har ingen erfarenhet, de har ingen, de kan inte utbilda mot ett 
behov i näringslivet, för de har sin bok att följa. Så att jag tror att 
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det måste ske strukturförändringar också inom vuxenutbildningen, 
och det pratar vi också ganska mycket om. Och man arrangerar 
utbildningar för att de här lärarna också ska inse att det blåser nya 
vindar idag. (R��) 

Kortare och mer skräddarsydda utbildningar, där åtminstone delar av dem sker 
på arbetsplatsen uppfattar informanterna som eftertraktade av aktörerna inom 
näringslivet. Vuxenutbildningen idag är inte ett hus som man går till, utan det är 
resurser som faktiskt kan ta sig ut till dem som behöver utbildningen, som R�� 
säger, till exempel till ett företag som har behov av en utbildning i affärsfranska. 
För att lyckas med den förändringen av utbildningsväsendet krävs strukturför-
ändringar och även nya kunskaper och kompetenser hos de anställda inom vux-
enutbildningen, bland annat inom teknikområdet. Därtill måste aktörerna inom 
näringslivet bli bättre på att tydliggöra sina behov så att vuxenutbildare kan ar-
beta för att skapa utbildningar och utbildningsformer som motsvarar de behoven, 
som R�0 framhåller. Det är dessutom viktigt för kommunerna att synliggöra för 
näringslivet att det faktiskt finns goda resurser att tillgå inom den kommunala 
vuxenutbildningen. 

Den här förändringsprocessen pågår redan på många platser runt om i Sve-
rige, och flera av de intervjuade menar att förändringsarbetet i mångt och mycket 
är en process som sker underifrån: 

Och det här är, apropå det här med växer underifrån, alltså det inte 
någon statsmakt som har sagt att det här ska ske, utan det är någon-
ting som har … Branscherna är lite missnöjda med hur skolväsen-
det ser ut, tycker inte att de får ut rätt kompetens. Och då så låter 
man det här växa och se ut på olika sätt runt om i Sverige. För det 
finns ingen myndighet som sitter och säger att nu ska vi starta col-
lege, utan det startar man utav sig självt. (R4) 

Att det inte finns ”ett samlat grepp” från staten när det gäller de stora förändring-
ar som pågår inom vuxenutbildningen, upplevs av några som en brist. Exempelvis 
R7 efterlyser en mer direkt styrning från staten för att utforma en gemensam och 
nationellt övergripande struktur för vuxenutbildningen. I avsnittet Kommentarer 
och funderingar över LU-projektets uppläggning fortsätter resonemanget om detta.

Syftet och uppdraget 
Spännande och intressant med LU-projektet är i mitt tycke att regionerna tolkar 
och arbetar med LU-projektet delvis på olika sätt. Syftet med LU-projektet va-
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rierar således mellan de olika regionerna och det tycks finnas en viss frihet i hur 
arbetet med projektet kan bedrivas. När jag frågar R� om det i hennes ögon är 
klart och tydligt vad LU-projektet står för och innebär, svarar hon: 

R�: Nu tycker jag att det är det. Men det var ju inte det från början. 
Liksom när jag började /…/ och skulle läsa in mig på vad är området 
liksom, vart rör vi oss. Då var det ju inte det. Men nu tycker jag att 
vi har formulerat, jag har gjort det tillsammans med de tjänstemän 
som finns här som jobbar med utbildningsfrågor, så det är ju inte så 
att jag har suttit själv och liksom tänkt ut det, utifrån vad jag tycker.
J: Nej, och det finns något färdigt att plocka ner direkt liksom?
R�: Nej det gör det ju inte.
J: Ni ska formulera själva vad LU är för er i den här regionen?
R�: Ja så är det. 

Varje region har alltså till viss del kunnat forma sitt eget LU-projekt, inom vissa 
ramar. Regionerna har också kommit olika långt i processen som rör strukture-
ring och organisation av vuxnas lärande, och de gör lite olika tolkningar och prio-
riteringar av LU, vilket gör att fokus och inriktning varierar. Det varierar också 
hur snävt man väljer att tolka LU-uppdraget. Då vi pratar om vad LU-projektet 
innebär rör sig svaren till stor del runt de begrepp som är centrala i projektbe-
skrivningen som regionerna har fått ta del av. Syftet och det centrala med LU-
projektet anses vara bland annat lärande, till exempel mellan regioner: 

… att utveckla lärandet. (R��)
… att man ska på nåt sätt sprida kunskaper och erfarenheter i sam-
verkansprocesser regionalt. (R7)
… vad som är intressant, verkar vara intressant för LU-projektet det 
är ju erfarenheterna, hur har vi jobbat här. (R��) 

Arbetet som redan sker inom regioner ska synliggöras som ett led i att kunskaper 
och erfarenheter ska spridas interregionalt. Det handlar även om ett lärande mer 
på lokalt plan: 

… försöka påverka strukturerna för vuxnas lärande genom att lyfta 
fram vuxnas lärande som nånting som är väldigt viktigt. (R3)
… att få fler personer än vi som jobbar i vuxenutbildningen att inse 
att det här är oerhört viktigt. (R4)
… få fler att förstå vilken resurs man faktiskt har i den kommunala 
vuxenutbildningen. (R��) 

Betydelsen av vuxenutbildning ska klargöras även för aktörer som inte arbetar 
inom den. Med andra ord kan man säga att det handlar om en marknadsföring 
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av vuxenutbildning som framför allt riktar sig till näringslivet och i viss mån till 
politiker och presumtiva deltagare. Ett lärande eftersträvas dock även bland indi-
vider som arbetar inom vuxenutbildningen: 

… att väcka intresse hos de som jobbar med vuxenutbildning, lär-
centraverksamhet, just det här med att ta till sig ny teknik och an-
vända den. (R3) 

Det kan handla om att med hjälp av LU-medel kunna erbjuda utbildningar till 
lärare, exempelvis inom det tekniska området, för att de ska kunna möta de behov 
som samhällsutvecklingen ställer, enligt intervjupersonerna. Syftet med LU-pro-
jektet är i många fall att utveckla samverkan/samarbete och att få till en samord-
ning runt vuxenutbildningen: 

… det är den här gränsöverskridande samverkan då. Att vi försö-
ker få med näringslivet i tänket. /…/ samarbete med näringslivet, 
och gränsöverskridande samverkan inte minst då med universitetet. 
(R4)
… inte bara att utveckla individen utan att utveckla regioner egent-
ligen, med hjälp av de resurser vi har, att försöka samordna det. 
(R�)
… jag ser det som att det är ett samverkansprojekt för oss. /…/ att 
vi ska börja samarbeta mer och bättre. (R�)
… att jobba för att öka samordningen mellan de här olika vuxen-
enheterna. (R��)
… göra en inventering, vad finns det för hinder, och då tittar vi 
både på individ- och organisationsnivå. (R8)
… att koordinera regioner mot varandra. (R7) 

Samverkan/samarbete ska ske både inom och mellan kommuner och regioner, 
samt med näringslivet och universitet samt andra aktörer. Samverkan betraktas 
bland annat som ett led i att öka tillväxten i regionerna. Att arbeta för regional 
tillväxt nämns av informanterna som ett av syftena med LU-projektet, och kopp-
lingen mellan samverkan runt vuxenutbildning och tillväxt återfinns hos flera 
informanter, till exempel: 

… visa på att vuxenutbildning ger tillväxt, det är ju den här kopp-
lingen tillväxt – vuxenutbildning som genom de här kritiska fakto-
rerna… (R�)
… att man tänker tillväxt när man tänker vuxnas lärande. /…/ Så 
hur vi får ihop utbildning som stämmer med [X -stads] tillväxt, 
/…/regionens tillväxt, det är för mig den viktiga punkten. (R4)
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… alltså samverkan, utveckling, regional tillväxt och utveckling. 
(R�) 

Man tänker sig alltså i många fall att arbetet inom LU-projektet i viss mån ska 
påverka regionen. I något fall ligger dock inte huvudfokus vid denna påverkan. 
R�0 menar att de börjar med ett mindre, begränsat projekt och har som sin ”mål-
sättning att komma i mål med den lilla grejen”. I ett fall menar man att syftet med 
LU-projektet inte alls är att påverka regionen. Istället handlar det om att generera 
kunskaper och erfarenheter: 

/…/ vi använder ju inte, och ska ju inte använda LU, för att påverka 
våran verksamhet. Vi ska ju mera så att säga, samla erfarenhet. /…/ 
Ja det är klart att det har påverkat va, (skratt) men jag menar så fort 
man ställer en fråga så tänker ju folk efter, ja. Men det är inte målet. 
Aktiviteterna bygger inte på att skapa något, utan att kanske mera 
gå in och titta hur gjorde man, hur resonerade man då? Och sen så 
lägger ju jag till mina kritiska synpunkter, och funderar utifrån är 
det här bra och vad finns det för nackdelar. (R��) 

I samtalen med övriga intervjupersoner fick jag uppfattningen att LU-projektet 
till stor del innehaft en stödjande funktion i arbetet med att utföra olika aktivite-
ter, som bland annat syftat till att skapa nya strukturer och samarbetsformer. Då 
jag pratar med R�� om detta utspelar sig följande ordväxling: 

J: Nej för jag tänker när jag pratar lite med de andra regionerna 
så verkar det ha en stödjande funktion, LU, på något sätt också, 
men?
R��: Nej inte för oss.
J: Inte för er, nej?
R��: Nej. Eftersom hade vi varit i … Hade LU kommit -��, då 
hade det varit stödjande.
J: Ja just det. Ni har kommit ganska, eller ni har kommit väldigt 
långt i processen om man säger?
R��: Jaa. 

Det faktum att den här regionen har kommit långt i processen som rör samver-
kan runt vuxenutbildning nämns som en orsak till varför LU-projektet inte haft 
denna stödjande funktion här. Till viss del tror jag dock även att det handlar om 
hur syftet med LU-projektet har tolkats. 
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Vad betyder begreppen? 
I intervjuerna med de regionala företrädarna om vad som är centralt i LU-pro-
jektet florerar begrepp som vuxnas lärande, vuxenutbildning, samverkan och till-
växt. För att det ska bli tydligare vad de menar, så sker i det här avsnittet en sam-
manställning av hur informanterna resonerar om begreppen. 

Vuxnas lärande, livslångt lärande, flexibelt lärande  
– viktigt för individen! 
Då vi pratar om begreppen vuxnas lärande, livslångt lärande och flexibelt lärande 
så finns en samstämmighet i att de är de är viktiga. Exempelvis R� säger: 

Alltså det är viktiga punkter tycker jag. Alltså dels så ska man ju ha 
möjligheten att kunna utbilda sig, det tycker jag helt klart att man 
ska oavsett ålder. Och man ska ju också ha möjlighet att läsa när 
man själv har tid så att säga, och oberoende av plats och så här, att 
man ska kunna läsa i den takt, ja om du nu läser på heltid eller om 
du tar någon strökurs här och där. (R�) 

Vi kan inte slå oss till ro med att en examen är avklarad, menar R�0, eftersom 
den avtar i värde om inte den kunskap som man har hela tiden förnyas och byggs 
på. Begrepp som livslångt lärande blir också viktiga för individer som misslyckats 
någon gång under sin skoltid. Det måste finnas möjligheter att ”komma igen”: 

Jätteviktiga! För att jag tycker att det är det som någonstans anger 
tonen alltså, riktningen, att vi pratar om det livslånga lärandet. Lä-
randet sker inte mellan att du börjar skolan som sexåring och går 
därifrån när du går ut gymnasiet. Utan lärandet pågår hela livet, 
och det ska finnas möjligheter för människor, jag menar har jag 
kanske inte klarat av till exempel mina gymnasiestudier så ska det 
inte vara kört, utan det måste finnas möjlighet att komma igen som 
vuxenstuderande i någon form. Och det, jag tycker att det här med 
livslångt lärande, det är liksom ett bra begrepp. (R8) 

R8 menar att det ser olika ut i olika kommuner när det gäller hur man hante-
rar frågor som handlar om livslångt lärande. Om frågan hamnar och är aktuell 
på kommunstyrelse-, näringslivs- eller förvaltningsnivå så har man förstått och 
anammat betydelsen av det livslånga lärandet, menar hon. 

Det livslånga lärandet tycks alltså vara viktigt för enskilda individer. Samti-
digt är det lätt att det bara blir ”floskler”, som R3 säger, även om han betonar att 
behovet av att bredda sina kunskaper bara blir större och större. I och med att ny 
kunskap skapas och behovet av en del kunskap kanske försvinner, så har indivi-
der ett stort behov av att förnya och förbättra sina kunskaper. Och där kommer 
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livslångt lärande in, menar han. R�� menar i likhet med R3 att det lätt bara blir 
”vackra ord”: 

Ja det är så lätt att det där blir vackra ord bara. Alltså flexibelt läran-
de är ju underbart! (ja *skratt*) Alltså det är ju, min drömbild är ju 
just läraren, läraren – utbildaren – utvecklaren, som kommer till dig 
i ditt behov och hjälper dig till ditt mål. Helt individuellt och helt 
på tider som du själv vill. /…/. Jag menar då är det flexibelt. Och så 
ser min målbild ut, det är det jag jobbar mot. (R��) 

Diskrepansen mellan hur man pratar om begreppen och hur de hanteras i varda-
gen är dock påtaglig, menar R��: 

Men jag känner ju också att det finns en /…/ ganska stor skillnad 
emellan det som vi kanske uttalar i de där orden, och det som är 
verklighet idag. Bara det, jag hamnade i en sån diskussion igår, där 
en kurs inte alls passar för deltagarna, men där lärarna säger; men 
vi har ju läroplanen att följa och där står det att det ska ingå. Och 
då säger jag att man måste kanske vara väldigt flexibel, man kanske 
måste läsa mellan raderna och sådär. (R��) 

De regler och förutsättningar som finns för vuxenutbildningar idag, exempelvis 
när det gäller läroplaner, måste kanske förändras för att vision och verklighet ska 
närma sig varandra, enligt R��. Förutsättningar för mer flexibla utbildningslös-
ningar är ett måste enligt flera intervjupersoner: 

/…/ jag har ju hållit på med det här i tio år nu då med kunskaps-
lyftet och alltihop, så det är självklart det svar du får, att samhällsut-
vecklingen kräver mycket flexiblare lösningar. Vuxna kräver andra 
former av lärande idag än vad de gjorde förr. Förr hade du gamla 
regementen, du samlade alla i ett klassrum och så föste du hela den 
här gruppen framåt från �� augusti till �� december. Så funkar inte 
det idag. Idag vill var och en ha ett eget startdatum, en egen studie-
plan, en egen variant, flexiblare lösningar. Det är mer gerillavariant 
idag, som krävs. Folk vill delvis sitta hemma, delvis vid nätet, delvis 
vara ute på arbetsplats, delvis … Individuella lösningar kräver flexi-
bilitet. (R4) 

Flexibilitet i utbildningssammanhang är viktigt för såväl den enskilda indivi-
den som för arbetslivet, eftersom det skapas kompetens hos de individer som 
(vidare)utbildar sig, menar R4. R� instämmer i att flexibla utbildningslösningar 
är betydelsefulla för den enskilda, vuxna individen. Annars kan resultatet bli att 
man avstår från en utbildning som man gärna vill genomgå, på grund av exem-
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pelvis långa restider till och från utbildningsorten. Om åtminstone delar av ut-
bildningen kan erhållas på hemmaplan eller via Internet, så ökar chanserna till att 
individer väljer att (vidare)utbilda sig, tror R�. En del i den här flexibla utbild-
ningsorganisationen är enligt R� validering, vilket innebär att varje individs kom-
petens bedöms, och insatser sätts in för att täcka de kunskapsluckor som finns 
just hos denna individ. Flexibelt lärande hyllas således på flera håll som ett medel 
för att kunna möta varje individs behov och önskemål. Så gör även R3 som me-
nar att de här flexibla lösningarna kan vara föremål för olika samverkansprojekt 
inom regioner. Samtidigt får inte flexibilitet blandas ihop med rörighet där man 
”börjar studierna ena dagen och slutar lite grann och påbörjar på nytt”, menar 
han. Flexibilitet kräver individuellt ansvarstagande och att de överenskommelser 
som har gjorts mellan individ och utbildare hålls.

Vuxnas lärande ur ett individ- eller samhällsperspektiv 
Ovan framkommer att informanterna ofta tänker på vuxnas lärande ut ett indi-
vidperspektiv. Idag ses dock vuxnas lärande alltmer i förhållande till arbetsmark-
nadens krav och behov. R�0 ser begreppet både ur ett individperspektiv och ett 
arbetsmarknadsperspektiv: 

För mig har det [vuxnas lärande, livslångt lärande och flexibelt lä-
rande] personligen varit viktigt, för jag tillhör dem som har varit 
del av ett livslångt lärande. /…/ Så individnivå, livslångt lärande, 
ja jag vet det av personlig erfarenhet, jag vet hur viktigt det är för 
individen, att man kan som 30-åring tänka nytt. /…/ Jag vill också 
se vuxenutbildning som en del av företagsutveckling. Förut har man 
ju varit så inne på att de här personerna som man vill anställa leve-
reras klara. De står ju runt hörnet och bara väntar. Men så kommer 
det ju inte att vara nu när 40-talisterna går, då står de ju inte runt 
hörnet. Det är för få som står där. Företagen måste mycket tydligare 
själva tala om vad är det de behöver. (R�0) 

För att företag ska kunna utvecklas krävs att individer utbildar sig i enlighet med 
de behov som företagen har, och företagen måste då i sin tur signalera vilka behov 
som finns inom olika branscher. R� menar även han att vi är på väg mot ”att folk 
ska gå utbildningar som ger jobb”, vuxnas lärande kopplas alltså på ett tydligt sätt 
samman med arbetsmarknadens önskemål. R� menar också att vi är på väg från 
ett individperspektiv på lärande till ett arbetsmarknadsperspektiv. Hon menar 
att de som hon har pratat med (exempelvis vuxenrektorer�8) i de olika kommu-
nerna i hennes region framför allt intar ett individperspektiv, likaså är fallet i de 

�8. Vuxenrektor = rektor för vuxenutbildning.
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policydokument som finns i kommunerna. För att få lokal och regional tillväxt 
krävs enligt R� att arbetsmarknadens behov tydliggörs för individer, som i sin 
tur gör aktiva och intelligenta val, samtidigt som det finns lämpliga utbildningar 
som motsvarar individers och arbetsmarknadens behov och önskemål. Individ-
perspektivet och samhällsperspektivet utesluter således inte varandra, utan är två 
sidor av samma mynt.

Samverkan behövs för att ta vara på resurser … 
Intervjupersonerna är i stort sett eniga om att samverkan är viktigt och att det 
behövs av olika anledningar. Ofta nämns samverkan som en strategi för att spara 
på och hushålla med resurser. Då jag frågar R�0 om samverkan är viktigt, och 
varför i så fall, svarar hon: 

Ja det är det enda som är viktigt /…/. Därför att vi ska nyttja våra 
resurser. Jag tycker inte, jag är en fruktansvärt snål människa, och 
jag tycker att man ska nyttja våra gemensamma resurser så optimalt 
som möjligt. De skattemedel som vi sätter in ska vi ha maximalt 
ut. Det är därför du och jag jobbar, vi betalar massor skatt, och 
det vill jag inte att man slösar bort genom att göra parallella spår 
eller vrångas på och jobbar emot varandra et cetera. Alltså måste 
man jobba samman, alltså måste man kommunicera om saker /…/. 
(R�0) 

Även R�, R3, R� och R�� betonar vikten av att samarbeta för att utnyttja och ta 
tillvara på resurser på bästa möjliga sätt. R� säger: 

Har man en halvfull kurs i [X-stad] och en halvfull kurs i [Y-by], 
varför slår man inte ihop det och säger vi kör en kurs i [X-stad], 
och sen så får alla som vill åka dit och gå den. Och då får vi samver-
kansvinster av att inte köra med halva lokaler, och halv lärare eller 
… (R�) 

Samverkan kan alltså ge samverkansvinster, enligt R�. För att kunna erbjuda ett 
brett utbud av utbildningar trots svag ekonomi i många kommuner behövs sam-
verkan, menar R3. R�� ser bland annat samverkan som en förutsättning för att 
kunna samordna vuxenutbildningsanordnare. Detta i sin tur skulle innebära en 
service för köpare av en utbildning som då bara behöver vända sig till ett ställe 
och dessutom kan få snabba svar på sina anbud. Samverkan sker också på en 
mängd olika arenor idag. R4 svarar då jag frågar om samverkan är viktigt att det 
är ”höjt över allt tvivel”. Hon fortsätter: 

Jag menar här finns samarbetsprojekt i femtioelva konstellationer. 
Jag menar om du tittar på samhället hur det är uppbyggt, det finns 
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ju nätverk i alla upptänkliga varianter; det är försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen, socialtjänsten och flyktingmottagningen, det 
är ungdomshälsan med representanter från landstingen från … och 
så vidare från BUP:en och alltihop, och skolorna. Du kan ta vilket 
exempel som helst så nätverkar man ju idag. Det är bara nätverk … 
(R4) 

R4 hävdar att det idag är så populärt med samverkan eftersom det inte finns tydli-
ga gränsdragningar längre, vilket fanns tidigare. Eftersom olika problem i samhäl-
let, exempelvis höga sjukskrivningssiffror, beror på en rad samverkande faktorer 
(”det beror ju inte bara på försäkringskassan naturligtvis”) så måste myndigheter 
och andra organisationer samverka för att finna lösningar, förklarar R4.

… och för att klara av kommunernas uppdrag  
och stärka regionen 
Samverkan betraktas också som ett medel för att klara av kommunernas uppdrag 
i förhållande till individers lärande. R6 menar att många kommuner idag faktiskt 
inte klarar av sina uppdrag inom detta område: 

Ja det är ju så att kommunerna klarar inte sina uppdrag här, vill 
jag hävda. Jag vill hävda att de klarar inte sina uppdrag jämt, inte i 
förhållande till den enskilda individens behov heller. Ska man till-
godose den enskilde individens behov av livslångt lärande och ut-
bildningsalternativ, och ska man tillgodose företagens utvecklings-
möjligheter, då måste man samverka. Det går inte, varje kommun 
löser inte det, finns inga möjligheter anser jag. (R6) 

R6 menar att kommunerna möjligen klarar av sitt uppdrag i förhållande till bud-
geten, men att individens behov och företagens utvecklingsmöjligheter får stryka 
på foten om man inte samverkar med andra. För vissa kommuner kan samverkan 
vara ett sätt att bli starkare eller helt enkelt överleva: 

Ja för vuxenutbildningen så handlar det ju lite om överlevnad på 
vissa … Det finns en hel del små kommuner, man kan inte erbjuda 
allting kanske … av olika skäl, alltså det har blivit neddragningar 
lite, man får mindre pengar och sådant där, och har man samverkan 
blir man ju starkare. /…/ Man har ju lite, förhoppningsvis lite olika 
styrkor och sånt där, och kan man hjälpa till att bidra på det här, så 
är någon annan bra på att bidra med något annat … (R�) 

Kommunerna är med andra ord beroende av varandra och av andra parter, som 
exempelvis näringslivsaktörer, för att klara sitt kommunala uppdrag, och också, 
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som R� anser, för att klara av sitt regionala uppdrag. R8 pratar om ett liknande 
beroendeförhållanden i hennes län, där glesbygdsproblematiken skapar en situa-
tion där hon ser att samarbete och samverkan kring vuxenutbildning är en för-
utsättning för att regionen ska kunna överleva och ha kompetent arbetskraft i 
framtiden. R� menar att de förändringar som pågår som rör vuxenutbildningen, 
bland annat med en ny konkurrenssituation, medför att kommunerna är ”chans-
lösa” om de inte samverkar i dessa frågor. 

Vinna eller förlora med samverkan? 
För att samverkan ska fungera måste alla se förtjänsten med att samverka, och 
dessutom bidra med ungefär lika mycket resurser, menar R�, eller med andra ord 
”sätta in samma basnivå”, som R�0 uttrycker det. Samverkan ska dessutom vara 
frivillig, enligt de vuxenrektorer som R� har pratat med. Just den här frivillighets-
aspekten resonerar R� om: 

Bland annat var det någon som sa, som jag tyckte var väldigt intres-
sant; att samverkan är frivilligt. Och det är ju … för att ingå i ett 
avtal med andra, och man känner att det inte är frivilligt, det vill 
säga att det är [ett antal] kommuner, men en eller två kommuner 
känner att går vi med i avtalet så förlorar vi. (mm precis) Så därför 
är det inte frivilligt, men vi förväntas att göra det för att vi ingår i 
[det regionala samarbetet]. (R�) 

R� menar att representanter från olika kommuner kan känna sig tvungna att 
samverka ”om alla andra är med”. Hon resonerar också om problematiken med 
att de små kommunerna känner att de förlorar på samverkan (”den här diskus-
sionen /…/ den kommer upp varje gång, för att de små kommunerna känner att 
de förlorar”), medan de stora kommunerna känner att de egentligen inte tjänar 
särskilt mycket på att samverka med småkommuner eftersom de redan har det 
som de behöver (”det är typiskt så /…/ precis så är det. [X-stad] och [Y-by] känner 
att de behöver inga småkommuner, de klarar sig själva, det finns så mycket folk 
som kan gå deras utbildningar, de behöver ingen egentligen”). Samverkan ska ge 
ett mervärde för kommunerna, anser R�, någonting som de inte klarar av själva, 
men om de gör det tillsammans med andra så blir det bättre. Men för att det ska 
realiseras så kanske det på grund av dessa omständigheter krävs att man exem-
pelvis bildar delregioner för att alla deltagare/kommuner ska erfara vinster med 
samverkan, menar R�. R3 menar att samverkan måste utgå från de behov som 
finns inom varje kommun och från vad målet med samverkan är: 

I vissa grejer så kanske det är viktigt att alla kan samverka. Vi kanske 
till exempel gemensamt kan skriva ett avtal med ett gäng utbild-
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ningsleverantörer eller något i den stilen. Och sen så är det väl så 
att de som har behovet just då samverkar med varandra, och då kan 
konstellationen se lite olika ut. För ska man invänta att alla ska vara 
med om något, då kanske, det kan väl vara så att alla inte har behov. 
Och då ska ju inte åtta kommuner som har ett behov avstå från en 
samverkan därför att tre inte känner behov utav det. Utan det kan 
vara olika konstellationer fast inom samma samarbetsnätverk om 
man säger. Och ibland så jobbar vi bara ihop två och två eller nå-
gonting sånt, så skulle det också kunna vara. (R3) 

Samverkan mellan samtliga kommuner i samtliga frågor kan inte vara en princip 
som inte kan frångås, då kan viktiga samverkansmöjligheter gå förlorade, menar 
alltså R3. R�� ser också faror med ett oreflekterat agerande, där samverkan an-
vänds utan att man funderar över för- och nackdelar med det arbetssättet: 

Och sen så har vi ju också det här med utvecklingsmöjlighet. För 
om man är [ett antal] stycken kommuner som samarbetar inom 
vuxenutbildning, så är det ju, upplever jag, lätt hänt att den utveck-
lingstakt som blir, det blir i den takt som den som har minst resurser 
kan ställa upp på. För annars så drar man ju sönder det här. Då kan 
inte någon gå före. För då blir det ju så att säga att övriga hänger 
inte med. (R��) 

Samverkan kan istället bli en bromskloss, man blir ”samarbetets fånge”, som R�� 
uttrycker det, vilket innebär att man går in i något som man egentligen hade ve-
lat står utanför, för att inte spräcka samarbetet. Det går inte att säga generellt att 
samarbete är bra, menar R��, utan samarbete kan vara både bra och dåligt. Det är 
också lätt att det blir en symbolhandling menar R��, och något som kanske inte 
är så effektivt som det är tänkt att vara. R�� hävdar därför vikten av att ”verkligen 
granska samarbetet”, det vill säga att kritiskt analysera värdet av samverkan runt 
olika frågor.

Tillväxt som livskvalitet och en positiv spiral 
Tillväxt handlar för intervjupersonerna bland annat om samhällsstandarden: ”har 
folk jobb, hur mycket pengar tjänar folk, kan de handla, kan de köpa hus, har vi 
bostäder?”, som R7 säger. Ofta görs en koppling till hur arbetsmarknaden ser ut 
och till invånarnas ekonomiska situation. Tillväxt handlar också om befolknings-
ökning, där ju fler invånare desto bättre tycks vara idealet. Då jag frågar R4 varför 
det är så bra att bli fler och fler människor i en kommun svarar hon: 
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Fler invånare, mer service, mer tjänster, mera arbetstillfällen och så 
kan man växa ännu mer. Och då får du mer utveckling och så blir 
det ju en positiv spiral. (R4) 

Tillväxt betraktas således som en uppåtgående spiral där olika komponenter sam-
verkar i en positiv trend. Då jag pratar med R�0 om vad tillväxt är för henne så 
menar hon att ”det här är ju floskeltoppen nummer ett” och att det är ett ”mode-
ord” – ”tillväxten ska rädda världen på något vis”. Hon fortsätter och säger att det 
handlar om arbetsmarknad, inflyttning och kommunal service, och om ”långsik-
tig ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet”. R7 menar att även om man ofta 
tänker på produktion och konsumtion då begreppet tillväxt är i åtanke, så borde 
man kanske istället först och främst prata om människors levnadsförhållande; hur 
människor mår och vilka liv man har. R3 är av samma mening: 

Tillväxt är väl inte bara ekonomisk tillväxt och mer produktion och 
bättre tjänster och sånt. Utan tillväxt kan väl också vara att männis-
kor mår bättre, känner sig duktigare, känner sig delaktigare, känner 
sig tryggare därför de har kunskaper som gör att de kan, ja möta för-
ändringar och tror att de kan få nya jobb om det är så att de tröttnar 
på det de håller på med eller blir utan jobb. Det är väl också tillväxt 
på något sätt, tycker jag. (Ja) Tillväxt kan väl vara bra kultur. (Ja) 
De sakerna som finns runt omkring i samhället. Så man inte bara 
stirrar sig blind på nu etablerar sig en ny industri, utan det måste 
finnas nånting runt omkring den som gör att folk vill komma dit 
och jobba där och bo kvar där och må väl så att säga. (R3) 

Tillväxt kopplas här samman med individers livskvalitet. Tillväxt är för R�� att 
människor vill bo i regionen, och ett av skälen till att man väljer att bosätta sig i 
regionen kan vara att det finns en bra utbildningsorganisation, menar hon. Sam-
ma sak menar även R8. Tillväxt kan alltså, liksom vuxnas lärande, både diskuteras 
ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. 

Kopplingen mellan vuxenutbildning och tillväxt 
Inte sällan görs kopplingen mellan utbildning och tillväxt (vilket kanske är föga 
förvånande med tanke på vad intervjuerna som helhet handlar om): 

Ja alltså, utbildning tror vi ju på att det ger tillväxt så att säga, gene-
rellt sätt. Sen kan ju utbildning, om det är fel sorts utbildning som 
ges på en ort så kanske det inte ger tillväxt på den orten. För att de 
som har skaffat sig utbildningen försvinner, de ger sig iväg någon 
annanstans där de kan få användning av den utbildningen. Så ska 
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det bli tillväxt regionalt så måste det väl finnas en viss, ska vi säga, 
samklang mellan vad som behövs och vad som ges av utbildning 
förmodligen. (R3) 

Lämpliga utbildningar utifrån de behov som finns, anses generera tillväxt. Att 
göra den här kopplingen kan även innebära ett annat, och mer positivt, sätt att 
närma sig vuxenutbildning: 

Jag tolkar det som att, att koppla vuxenutbildning till tillväxt, det är 
ett annat sätt att närma sig vuxenutbildningsfrågorna. För annars så 
har vuxenutbildningen, som jag uppfattar det, handlat om åtgärder, 
eller om arbetslöshet. Men att koppla det till tillväxt, det är ett sätt 
att koppla det till nånting positivt. För man ser tillväxt som någon-
ting som är till nytta för regionen, att vi, att företagens hjul snurrar 
snabbare och att vi har rätt kompetens på rätt plats och så vidare. 
Att vi bättre tar tillvara på den kompetens som finns. /…/ Och det 
leder till minskad arbetslöshet och kanske minskat bidragsberoende 
eller såna saker. Men att man börjar i den änden istället för att börja 
beskriva området på ett sätt som att vi ska få vuxna att inte vara 
arbetslösa. (R�) 

Vuxenutbildning blir således i det här perspektivet ett sätt att ta tillvara kompe-
tens som kan vara till nytta för arbetsgivare i regionen istället för att vara en förva-
ringsplats för arbetslösa. Olika åtgärder som man har arbetat med i LU-projektet 
kan ha bidragit till regional tillväxt, menar flera av intervjupersonerna. Då jag 
frågar R�� om hon tror att arbetet med LU-projektet har haft någon betydelse 
för tillväxten i regionen svarar hon: 

Nja. Jag tror att det på sikt kan ha det, och det är ju utifrån natur-
ligtvis, jag tror att det här är ett långsiktigt jobb, jag tror inte det blir 
på ett år. Jag tror vi har tagit första lilla steget mot att vi skulle stå för 
en näringslivsutveckling. (R��) 

Man har inom LU-projektet arbetat för att skapa utbildningar som man hop-
pas kan ge deltagarna arbete och skapa större valmöjligheter för vuxna som vill 
studera, vilket R� tror har bidragit till att stärka regionen. R� menar att regional 
tillväxt kan kopplas till att företagen kan rekrytera folk ifrån en större bas än bara 
en enskild kommun. R� och R� är inne på samma linje då de pratar om att före-
tag och branscher måste ha tillgång till rätt kompetens för att det ska ske regional 
utveckling och tillväxt. Annars finns risken att företagen lägger ner eller flyttar 
verksamheten någon annanstans, menar R�. Perspektivet där kopplingen mellan 
vuxenutbildningsfrågor och tillväxtfrågor görs uppfattas i min tolkning av inter-
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vjusvaren som något eftersträvansvärt. Ett sätt att sprida och fördjupa diskussio-
nen om den kopplingen är att skapa samverkansmöjligheter mellan olika parter: 

Men alltså det finns ju absolut en aktiv diskussion där, liksom om 
vilka sektorer som man har i regionen och som behöver växa och 
som behöver ha utbildad arbetskraft. /…/ Så det där är man ganska 
klar över att /…/ man måste tillgodose det behovet. Och att det vill 
man ju gärna ha ett samarbete som gör att de här frågorna kopplas 
ihop. Och det görs i vissa kommuner. Alltså [X-stad] är ett bra ex-
empel på närhet mellan komvux, lärcentra och näringsliv där man 
liksom aktivt i sina lokala kontakter kopplar ihop frågorna för att få 
en tillväxt i den kommunen. (R6) 

Att samverka runt vuxenutbildningar tror alltså flera intervjupersoner leder till 
tillväxt, och de kommuner som står utanför denna samverkansorganisation tror 
R� ”har det tyngre”. R� menar att även samverkan i vuxenutbildningsfrågor mel-
lan de ”stuprör” som olika politikområden i många kommuner utgör, till exem-
pel arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, näringspolitik eller socialpolitik, 
leder till tillväxt.

Varför LU? 
Ovan framgår att informanterna uppfattar de begrepp som är centrala inom LU-
projektet som viktiga av olika anledningar. Därför tycks det inte särskilt förvå-
nande att de valde att bli deltagare i LU-projektet då de blev tillfrågade av de 
nationella initiativtagarna till projektet. Olika orsaker nämns då vi pratar om 
varför regionerna är med i LU-projektet. För flera regioner tycks LU-projektet ha 
kommit precis i rätt tid: 

Ja, det [LU-projektet] låg väldigt rätt egentligen, eftersom det på-
gick en hel del processer samtidigt runt omkring samarbete som rör 
utbildning/utveckling. (R�) 

R� menar att tankarna inom LU-projektet ”ligger helt i linje med regionförbun-
dets idé”, och R� säger att de i hans region har gjort ”ett projekt som passar bra 
in i de tankar som finns i det här länet”. Tankar och idéer om regional samverkan 
kring vuxenutbildning tycks redan ha varit etablerade i viss mån då LU-projektet 
introducerades, åtminstone på regional nivå. R7 pratar om att man kände ett be-
hov av att hitta nya strukturer för vuxenutbildningen: 
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Orsaken är faktiskt att vi ser att det finns ett behov, och vi befann 
oss redan i ett utvecklingsarbete just omkring vuxnas lärande. Man 
skulle väl kunna säga så här också att, vi hade ganska stora nedlägg-
ningar /…/, som då på nåt vis ändå har påverkat det här, att försöka 
hitta någon ny form av struktur för att jaa, egentligen för att man 
ska ha möjlighet att kunna få ett arbete. Kanske då skapa någon 
form av ny arbetsmarknad. (R7) 

Nedläggningar av arbetsplatser och industrier, samt de förändringar som nämnts 
tidigare i kapitlet bidrog till att man insåg behovet av ett utvecklings- eller föränd-
ringsarbete med fokus på vuxnas lärande. LU-projektet sågs då som en chans där 
möjlighet gavs att intensifiera arbetet för att nå en bit på väg mot ett önskvärt sce-
nario. Ett önskvärt scenario är enligt intervjupersonerna ökat och stärkt samarbe-
te/samverkan mellan kommuner, där hinder för samarbete kring vuxnas lärande 
identifieras, diskuteras och i bästa fall undanröjs. Detta anses exempelvis leda till 
högre kvalitet och bättre utbud inom vuxenutbildningen. Scenariot rymmer även 
ökad medvetenhet om betydelsen av vuxenutbildning hos fler än de som arbetar 
inom just vuxenutbildningen, till exempel hos aktörer inom näringslivet: 

Jo det var för att man kände att, man har ju kämpat med det här 
att nå näringslivet, och man behövde få ta ett krafttag. Det här var 
riktigt, riktigt bra. (R��) 

I några fall anges det faktum att man blivit tillfrågade eller inbjudna att delta i 
projektet som skäl till varför man är med. Man tror sig ha blivit inbjudna efter-
som man har haft mycket kontakt med CFL sedan tidigare eller har erfarenheter 
och kunskaper som anses vara värdefulla för andra regioner att ta del av.

Kommentarer och funderingar över LU-projektets uppläggning 
För många framstår syftet med LU-projektet som klart och tydligt, i varje fall då 
vi pratas vid i slutfasen av projekttiden. I början ägnades på många håll tid åt att 
förstå vad CFL avsåg med LU-projektet och det arbetades med att klargöra vad 
LU-projektet skulle vara för just den egna regionen:  

/…/ jag tyckte först att det var jättekrångligt när vi fick, när i bör-
jan, jag kunde inte fatta hur de [kritiska områdena] hängde ihop 
och jag tyckte att de gick ihop väldigt mycket också så där. Men 
under resans gång så har jag liksom ändå märkt att det är ju de om-
rådena som är de kritiska, de lärande i detta arbete. Jag tycker att det 
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är egentligen det som har varit som den röda tråden som jag också 
har försökt följa i mitt arbete. (R8) 

R� har också han gått från förvirring till klarhet i vad LU-projektet innebär för 
hans del: 

Men innan du har hittat det, liksom när du är ny på ett jobb och 
du har tusen arbetsuppgifter som du har samtidigt, och det här är 
ju trots allt den lilla delen av min tjänst. Då är det klart att de första 
månaderna var lite lätt förvirrade för mig. Men alltså om man då 
liksom skulle drabbas av någon som skulle vilja kritisera detta och 
säga att det är otydligt, det tycker jag inte att det är. (R�) 

Efterhand som LU-projektets roll i den egna regionen reds ut framstår uppdraget 
i de flesta fall som relativt tydligt.

Gott stöd och ett tryggt projekt 
Det stöd som CFL har erbjudit, exempelvis i form av kontaktpersoner�� till de 
deltagande regionerna, upplever flera som mycket gott: 

Jag måste ju säga att tjänstemännen på CFL, deras kontaktpersoner 
har ju varit väldigt duktiga tycker jag. Följsamma och varit med och 
puffat och lyssnat och så vidare. (R7) 

R8 tycker att det har ”varit ett bra sätt att arbeta, just att man har CFL” och en 
”egen kontaktperson”. R�� är också positivt överraskad över stödet från CFL: 

/…/ jag blev glatt överraskad över Sverigeorganisationen, att det 
fanns så mycket att få av erfarenhet. Det hade jag absolut inte trott, 
jag trodde att det var, alltså jag såg det mer som att vi skulle gneta 
på /…/. Och alltså CFL /…/ och projektstöd, sånt där blir jag ju, 
jag har aldrig varit med om att få ett sånt fantastiskt projektstöd! 
/…/ Så att jag menar, hela projektet vilar ju så tryggt. /…/ Och så 
bra alltså, för det är ju ingen som tar över jobbet, men det finns ett 
jättestöd, det finns hur mycket information som helst. Nästan så jag 
kände i början att jag hann, man kan ju bli stressad av att man inte 
tar till sig allt som står på den där hemsidan som finns att hämta 
hem. Men det finns jättemycket information, och jag tycker att, så 
det hade jag absolut inte förväntat mig. (R��) 

��. På CFL finns fyra processtödjare/kontaktpersoner som har haft till uppgift att stötta 
deltagarna under projektets gång. Varje region har haft tillgång till en av dessa fyra pro-
cesstödjare/kontaktpersoner.
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Här artikuleras en tillfredsställelse med hur projektet är upplagt, med lagom in-
blandning i den lokala och regionala verksamheten och med god tillgång till 
kunskap och information. Andra informanter framhåller dock att de har mer att 
önska, vilket framkommer här nedan.

Mer information 
R�0 menar att informationen som gavs i inledningsskedet om vad LU-projektet 
skulle innebära var knapphändig för deras del: 

/…/ men jag drabbades av jobbet som jag inte hade förväntat mig 
/…/. Jag återkommer lite till det, jag är lite tjurig på det. Hade vi 
vetat hade det varit lättare. Då hade vi kanske inte ens hade satsat, 
så det var väl tur att vi lurades in. Men det är lite högt pris för min 
personliga del. /…/ Ja, därför att vi, när man tittar på vad LU-pro-
jektet stort blev, så vart det ju mycket större än det vi gick in runt. 
/…/ Har väl inget emot det, men jag känner mig lite, alltså jag hade 
inte kunnat ta på mig det här uppdraget om jag hade … Jag me-
nar jag har �0 personal, jag har tusen och en andra uppgifter runt 
hörnet, det går inte att göra det samtidigt som man gör, alltså ha 
en heltidssyssla. Det vart en… för stort åtagande om man läser hela 
LU-beskrivningen. (R�0) 

R�0 insåg inte till en början hur mycket arbete som krävdes för ett deltagande, 
vilket drabbade henne personligen, menar hon. Med mer information kanske 
regionen skulle ha avstått från ett deltagande. Samtidigt tycks hon på ett vis nöjd 
med att regionen ändå deltar; det var tur att de ”lurades in”. Framför allt är det 
redovisningskravet och administration som R�0 upplever som betungande. Hon 
menar att de borde ha anställt en person för att sköta administrationen, att den 
tjänsten borde ha köpts in. Flera andra kommenterar också att det är mycket re-
dovisningar som ska skrivas: 

Det är ju rätt så bra dokumenterat det vi gör. /…/ Jag är inte van 
från den kommunala världen att vi varit lika styrda på att dokumen-
tera varje steg vi tar kan jag tycka. /…/ Första rapporten som gick då 
i mars, det var lite småsvettigt, det kan jag ju erkänna. (R�) 

R� menar att han ändå upplever strukturen för dokumentationen (att det styrs 
upp i frågor) som ”väldigt trygg och bra”, men att det var förvirrande i början. 

Jag var väldigt förvirrad över de här kritiska områdena, om jag sä-
ger så, jag tyckte att det var lite för mycket uppstyrt på något sätt 
från CFL och jag liksom kände att herregud hur ska det här gå, 
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och hur ska vi liksom kunna ro hem det här? Och det är ganska 
mycket redovisningar och sådant där som jag kan tycka. Men det 
måste finnas, och att under resans gång så har ju den biten klarnat 
väldigt mycket mer, så att. /…/ Så jag har inte blivit mer negativ, 
utan tvärtom, det känns väldigt bra och har känts bra att jobba med 
detta. Men som sagt, det är ju relativt mycket som man styr upp, 
styr upp… jag vet inte om det är rätta ordet, men liksom just det 
här från CFL och självvärderingen och sånt här som man kanske 
också måste lära sig att jobba med /…/. Men som sagt, jag ser ju det 
där mer som en process att få i gång de här tankarna att om att vi 
ska värdera vårat arbete själva och ha någon extern grupp och sånt 
där, så att där har det gått lite trögt kan jag erkänna. /…/ Ja svårt 
att liksom förstå vad är de egentligen ute efter och, jag tror vi är lite 
ovana helt enkelt. Jag menar, när jag jobbat med projekt tidigare 
så har man oftast anlitat en extern, man har upphandlat en extern 
tjänst, och det är inte ens alltid man har haft utvärdering av det. Jag 
ser att det här är ett bra sätt, ett professionellt sätt, men för våran del 
har det känts lite ovant. (R8) 

För R� och R8 handlar det upplevda besväret med hanteringen av dokumentatio-
nen mycket om ovana enligt dem själva. Man har inte varit van att arbeta på det 
här sättet. Slutligen upplevs ändå arbetssättet och strukturen som ”bra”, ”tryggt” 
och ”professionellt”. I några fall upplevs dock problem med den matris som re-
gionernas aktiviteter ska redovisas i, och som ska vara CFL tillhanda: 

Alltså [ohörbart] att vi ska sprida våra kunskaper om lärcentra och 
våra erfarenheter, och samtidigt så ska det stämma in den där matri-
sen man har. Men det gör det ju inte. Det är väldigt sällan man får 
sånt där att fungera när man bestämmer då på en nivå att det här är 
viktigt och sen så lägger man det över verksamheten. För mycket av 
det där är ju inte med. /…/ Och visst kan jag svara på frågorna, men 
då blir det saker som ligger utanför våran aktivitetsplan. Så att det 
stämmer inte med mallen. (R��) 

R�0 pratar om ”en kollision” mellan regionens tankar och CFL:s redovisnings-
struktur: 

Alltså ibland blir det en kollision mellan hur vi tänkte utifrån de 
redovisningar som krävs. Hur ska jag när jag redovisar vårt /…/ i 
förhållande till de här kritiska … alltså ibland blir det ett ordbaj-
sande av … det blir tungt. /…/ Alltså då får jag verkligen brottas 
med orden. (R�0) 
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Det som man arbetar med inom LU-projektet passar inte alltid att redovisas på 
det sätt som projektledningen (CFL/APeL) har tänkt sig. Eftersom aktiviteterna 
ska redovisas enligt ett tänkt mönster får dessa personer redovisa på ett sätt som 
egentligen inte rimmar med det som sker i regionen, menar de.

Mer tid 
Ett mer långsiktigt perspektiv är också något som flera framhåller som önsk-
värt. R7 framför exempelvis en önskan om ett mer långsiktigt tänkande där de 
strukturer som byggs upp under LU-projektet tas vara på, på en nationell nivå. 
Tidsaspekten har bland annat betydelse för vilka effekter ett projekt som detta 
renderar i. (Detta tas upp mer i kapitel 8 och �0.) LU-projektet beskrivs som ett 
”kort projekt”, vilket ger konsekvenser för verksamheten i regionerna: 

En hälsning är väl ungefär den att såna här korta projekt som ett år, 
alltså innan man, även om man har pengar att anställa folk, alltså 
innan de har förstått vad det är så har det gått ett halvår. *djup suck* 
Så det är svårt med en sån kort projekttid. Det är en slags hälsning 
som jag vill ha med. /…/ Jag menar, som jag anställer någon att 
hjälpa mig med konferenserna några månader, alltså det är *djup 
suck*. /…/ Och att liksom förklara LU är inte så himla enkelt. Jag 
menar det är inte bara en konkret göra-verkstad det här, utan man 
måste förstå hur hela samhället är uppbyggt, både när det gäller ut-
bildning och näringsliv, och det är inte så många som kopplar det. 
Och det tar tid att förstå. (R4) 

Det tar tid att förstå hur man på bästa möjliga sätt kan arbeta med projekt som 
LU-projektet, och det tar tid att hitta individer med rätt kompetens som kan 
arbeta inom projektet och som har kunskap om vilka vägar man bör ta i plane-
ring och genomförande. Att på ett mer övergripande plan förstå exempelvis de 
politiska strukturerna som finns när det gäller utbildning och näringsliv, på lokal, 
regional och nationell nivå, är inte alltid det enklaste. R6 menar att han har varit 
naiv och inte riktigt förstått de politiska strukturerna. Om han hade gjort det så 
hade han arbetat för att lägga upp arbetet med projektet på ett annat sätt från 
början. Han skulle ha lagt alla resurser på att arbeta med den politiska nivån, om 
han hade vetat det han vet idag. R6 anser att han inte var särskilt väl förberedd på 
den här politiska verkligheten, och antyder att mer information från CFL kanske 
hade underlättat.
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Ett politiskt beslut och ett samlat grepp! 
En del funderingar finns om varför LU-projektet är upplagt som det är. R6 menar 
att han är klar över vad LU-projektet innebär. Samtidigt ställer han sig frågande 
över hur projektet är upplagt. I hans ögon är en utgångspunkt i LU-projektet att 
man ska skapa samarbete underifrån runt det livslånga lärandet i syfte att generera 
regional tillväxt. Samtidigt är dessa frågor hårt ”inlåsta” i kommunerna anser han, 
vilket gör att det är en politisk fråga. R6 menar att det verkar som om man i de 
nationella politiska kretsarna inte har förstått att det som krävs (som R6 anser) 
för att få till stånd samarbete när det gäller dessa frågor är ett politiskt beslut. Det 
skulle lösa många av de problem som finns idag gällande vuxnas lärande, samver-
kan och regional tillväxt. R6 menar att en förutsättning för att samverkan mellan 
kommuner ska etableras är ett rikspolitiskt beslut (”det är en rikspolitisk fråga”). 
Som det är nu agerar kommunerna helt ekonomiskt rationellt enligt det uppdrag 
som de tolkar att de har. Om strukturen ska förändras och samverkan åstadkom-
mas, vilket R6 ser som en nödvändighet om kommunerna ska klara sitt uppdrag 
att tillgodose individens behov av livslångt lärande, måste frågan hanteras på ett 
nationellt plan. R7 är inne på ungefär samma tankar då han efterfrågar tydligare 
direktiv uppifrån och ett samlat grepp på nationell nivå: 

Och vi hör ju hur tydligt som helst att man på en lokal nivå önskar 
alltså det här. Alltså man önskar en regional och nationell koordina-
tion i den här frågan. Sedan, nationell koordination innebär inte att 
man på något vis skulle gå in och tala om för kommunerna vad de 
ska göra. Men det handlar om att skapa bättre servicestruktur, och 
sedan faktiskt våga peka lite med hela handen, vi är på väg åt det här 
hållet, det är faktiskt så här att vi behöver till att jobba med väldigt 
snabba förändringar för att se till att arbetsmarknaden kan ha kom-
petenser och vi kommer till att ja, behöva plocka in människor från 
andra länder på ett bättre sätt, ta vara på kompetensen som finns 
et cetera, et cetera. Och det skulle egentligen finnas i en samman-
hållen struktur tycker jag. Inte utploppade på mängder med olika 
små aktörer som det är idag. (R7) 

R7 ser det som en svaghet att förändringsarbetet sköts av spridda aktörer istället 
för att det finns en sammanhållen struktur som bas. Flera av informanterna pra-
tar alltså om att arbetet med utvecklingen av vuxenutbildningen sker underifrån, 
alltså utan statliga beslut om vad som konkret ska göras och utan en nationell 
koordinering. R7 ser stora brister med det här tillvägagångssättet, och tror att det 
har att göra med att regionförbund och myndigheter som CFL har ett direktiv 
om att inte vara aktörer, utan ska ha en stimulerande roll. Kommunerna ska is-
tället vara aktörer. Men för framför allt små kommuner kan det vara svårt (”mis-
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sion impossible”, som R7 uttrycker det) att klara av att bygga upp strukturer och 
strukturera om och samverka utan att befinna sig i ett större sammanhang. 

Synliggörande eller nyskapande? 
Det tycks också på en del håll råda förvirring över huruvida LU-projektet har 
ett underifrånperspektiv eller ett ovanifrånperspektiv. Förvirringen tycks till viss 
del ha att göra med att LU-projektet finansieras delvis av svenska ESF-rådet och 
”equalmedel” som R�� uttrycker det, vilket borde innebära att LU är ett sprid-
ningsprojekt med enbart ett underifrånperspektiv, enligt R��: 

Och då ska man ha klart för sig att equalprogrammet bygger ett 
underifrånperspektiv. För så har det varit hela tiden att man utgår 
ifrån det arbete som görs lokalt i projekten och sen så lyfts det upp. 
/…/ Men sen så går det liksom åt andra hållet, att man har tagit 
fram en matris och så lägger man, så ska det liksom stämma på all 
verksamhet man gör. (R��) 

Samtidigt upplever R�� att LU-projektet har ett tydligt uppifrånperspektiv; ”det 
kommer bara uppifrån, så ska man försöka få det som sker lokalt att stämma in i 
den mall man har lagt på uppifrån”. Det här uppfattar R�� som mycket otydligt. 
De skilda uppfattningarna om LU-projektets utformning har lett till en del otyd-
ligheter mellan denna region och CFL. I dagsläget har emellertid otydligheterna 
någorlunda retts ut. 

En tanke med LU-projektet beskrivs i projektbeskrivningen som att den er-
farenhetsbaserade kunskapen om utvecklingen av infrastrukturen för vuxnas lä-
rande som finns i olika regioner i Sverige ska synliggöras, för att i sin tur kunna 
utgöra ett stöd för andra regioner som befinner sig i en utvecklingsprocess. R7 
ser dock en motsägelsefullhet i den som han uppfattar starka betoningen i LU-
projektet på att synliggöra det som pågår inom området vuxnas lärande ute i 
regionerna: 

Alltså jag … alltså det är klart, det ska synliggöra det som pågår, 
alltså det är ju på något vis deras direktiv så att säga. Samtidigt är 
jag, blir jag väldigt tveksam till just att man har blivit så oerhört 
tydlig när man liksom säger du ska synliggöra det som pågår, för 
det är lite motsägelsefullt, eftersom det är processen som är det vik-
tigaste idag. Eftersom det inte, det finns aktiviteter som pågår som 
bör synliggöras, men man skulle önskat att LU-projektet hade haft 
mera fokus parallellt med synliggörandet på att vara nyskapande, på 
att på något vis ändå iscensätta saker och ting. Men man är, men 
alltså det är en svensk blyghet i det här, jag får inte säga vad man ska 
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göra, utan det måste du nog hitta på själv, och sen kan vi supporta 
det kanske. (R7) 

R7 skulle ha önskat ett mer aktivt förhållningssätt där arbetet med förändrings-
processen som berör vuxnas lärande fick ett större utrymme. En allt för stark 
betoning på beskrivning och synliggörande av det som pågår, på bekostnad av ett 
drivande engagemang i ett processarbete, gör både R7 och R�� tveksamma till 
värdet av LU-projektet. Med andra ord så tycks dessa två intervjupersoner anse 
att för att LU-projektet skulle vara mer värdefullt borde ett större fokus ha lagts 
på att arbeta med nyskapande processer och att åstadkomma konkreta resultat, 
snarare än att, som de anser, så starkt betona synliggörandet av det som redan 
pågår. 

… 

Därmed avslutas kapitel 7, som kan betraktas som en fond till kommande fyra 
kapitel. I dessa kapitel redovisas först hur man på den regionala nivån har arbetat 
med LU-projektet och vad man har för åsikter om och erfarenheter av detta, samt 
vad man anser att LU-projektet har betytt och inneburit i olika sammanhang. 
Därefter avhandlas samma områden igen, men med utgångspunkten i data in-
samlad från den lokala nivån. 
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8. Den regionala nivån om arbetet med LU-projektet 
I det här avsnittet avhandlas hur de olika regionerna har arbetat med LU-pro-
jektet, enligt de regionala företrädarna. Huvudfokus ligger inte på de konkreta 
aktiviteter som pågått, även om ämnet berörs i början av kapitlet. Istället ligger 
tyngdpunkten på olika omständigheter som har påverkat arbetet i de olika regio-
nerna. Denna avvägning har gjorts med tanke på rapportens ambition om att få 
ut så mycket lärdom av LU-projektet som möjligt.

Ordna mötesplatser och administrera 
En genomgång av hur det arbetas med LU-projektet i de olika regionerna visar 
att arbetssättet på ett övergripande plan är förhållandevis likartat. Ofta finns en 
kärna av människor som har varit med om att utarbeta den regionala projektfor-
muleringen av LU-projektet. Dessa verkar på regional nivå, i kommunförbund 
eller i andra grupperingar som arbetar med regionala frågor (se kapitel 6, där re-
gionerna presenteras). Bland dessa finns i regel en eller ett par personer (regionala 
projektledare) som arbetar heltid eller, vilket är mera vanligt, deltid med de in-
tentioner som regionen ställt upp för deltagandet i LU-projektet. Dessa har själva 
eller i samarbete med andra agerat som bland annat samordnare, motorer, initia-
tivtagare, idéutvecklare, inventerare, genomförare, administratörer, marknadsfö-
rare och som länkar och rapportörer till CFL. R8:s svar på hur de har arbetat med 
LU-projektet i hennes region framstår som ganska karakteristiskt för hur flera av 
regionerna har arbetat med projektet: 

Ja hur har vi jobbat, vi har olika typer av aktiviteter. Det har va-
rit konferenser, alltså om vi säger under detta år hinner det bli två 
konferenser, stora konferenser. Sen har vi haft de här seminarierna, 
kunskapsseminarierna, som har varit fyra stycken till antalet, där vi 
har fokuserat på de här samverkansområdena. Plus att jag då håller 
på, och har gjort några intervjuer med vuxenstuderande /…/ för att 
lite granna få det här individperspektivet. Jag menar vi, vi som ar-
rangerar, liksom äger frågorna, tycker ju på ett visst sätt och tror att 
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allting är väldigt bra och ja … Och då så tycker jag det är viktigt att 
lyfta in det här individperspektivet, vad tycker egentligen våra stu-
denter, hur blir de bemötta, får de det stöd och hjälp de behöver och 
hittar de i den här djungeln av allt utbud som finns och så vidare. 
/…/ Plus att jag fortsätter att inventera de här kompetensråden, 
branschråden, och försöker få fram vad finns de för utvecklingsbe-
hov hos dem. (R8) 

Det ordnas seminarier, konferenser, möten och kurser. Tanken är ofta att få män-
niskor som på ett eller annat sätt har koppling till vuxenutbildning, men har olika 
perspektiv, att mötas: 

Mm, vi har ju jobbat så då att vi vill försöka få ihop näringslivsfol-
ket och skolfolket. Det är lite grovt uttryckt. Sen så vill vi förstås 
försöka få med arbetsförmedlingen och försäkringskassan, ja du vet 
alla de här myndigheterna också. /…/ Och när det gäller kommu-
nen så har vi då försökt att få med näringslivscheferna och skolche-
ferna, då är vi på den kommunala tjänstenivån. Sen försöker vi då få 
med utbildningsanordnarna naturligtvis, och så försöker vi få med 
folk från näringslivet i lite olika grupperingar och så, arbetsgivare. 
/…/ Och sen var jag inte riktigt klar där, för jag tycker det är jätte-
viktigt för mig att vi får med politikerna i de här kommunerna, och 
kommuncheferna. Och det där har vi jobbat en hel del med, så det 
är därför jag nämner det. (R4) 

Ett antal olika aktörer kan således vara inblandade. Ofta samlas grupper av ex-
empelvis vuxenrektorer (rektorer för vuxenutbildning), tjänstemän, förvaltnings-
chefer, olika typer av utbildningsanordnare eller kommunpolitiker regelbundet 
(någon gång per månad är vanligt) tillsammans med den regionala projektleda-
ren. Det framhävs från flera håll, till exempel av R�, att det inte är projektledaren 
eller projektgruppen i regionen som ska komma med lösningarna, utan att det 
är individer på lokal nivå, exempelvis vuxenrektorer, som ska urskilja vilka frågor 
eller områden som är viktiga att arbeta med. Projektledaren ska istället ha en mer 
lyssnande roll. Syftet med mötena mellan de här människorna varierar. I några 
fall är målet att utveckla eller arbeta fram ett nytt samverkansavtal, i några andra 
att få till stånd erfarenhets- eller kunskapsutbyte eller mobilisering för att skapa 
nya strukturer för vuxenutbildningen. Inventering av de hinder som finns kring 
vuxenutbildning på både individ- och organisationsnivå genomförs på flera håll. 
På många håll sker också kontakter med näringslivet för att göra en inventering 
för att ta reda på de behov som finns i olika branscher samt för att ge information 
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om vad vuxenutbildningen har att erbjuda. Målet kan även vara ett samarbete 
runt yrkesutbildningar i olika former. 

Biblioteken och lärcentra är andra viktiga parter som deltar på olika håll: 

Och vi har jobbat väldigt med processa mot biblioteken, så samtliga 
bibliotek är ju med i det här också, och så jobbar med lärcentra, så i 
princip så finns det lärcentra nu på alla bibliotek. (R7) 

Flera regioner arbetar med att utveckla lärcentra och har exempelvis ordnat kurser 
i teknik för de anställda på dessa. Inom LU-projektet har alltså kurser anordnats 
för anställda i olika verksamheter, men i flera regioner har också utveckling av 
kurser för vuxenstuderande varit centralt, till exempel yrkesutbildningar för vux-
enstuderande. Då kan det för de regionala företrädarna röra sig om att ta reda på 
inom vilka områden arbetskraftbrist råder, utveckla en idé om en yrkesutbildning 
som kan motsvara det behovet och förankra och lansera idén hos olika parter 
(politiker, skolchefer, rektorer, fackliga företrädare, företag, lärare et cetera). Se-
dan i samarbete med dessa konkret utforma utbildningen, marknadsföra den och 
slutligen hantera ansökningsförfarandet. R6 menar att arbetet med något konkret 
som med att starta en utbildning även har varit ett sätt för projektgruppen i regio-
nen att främja samarbete och kontakt mellan olika parter: 

Ja det var rätt mycket att utveckla idéer kring distansutbildningar, 
distansverktyg, att använda det som en hävstång för att kunna sam-
arbeta. Att skapa kontakter mellan utbildningsanordnare, vuxenut-
bildningen och högskolan till exempel, och även andra utbildnings-
anordnare i Sverige. Det var väl en ganska stark tanke. Och det har 
vi ju jobbat vidare på. (R6) 

Enligt projektuppdraget skulle även en studieresa till en annan av de deltagande 
regionerna göras, vilket också har skett. Kring den, och även i redovisningen till 
CFL, har en hel del administrativt arbete utförts: 

En del som jag också har gjort är ju att vara resebyråtjänsteman. 
En stor del av höstens arbete har varit att vara resebyråhandläggare. 
/…/ I LU-projektet skulle vi göra en studieresa, �0 procent skulle 
gå till det. /…/ Och eftersom det var elva personer som skulle åka 
från tre olika flygplatser, och hämtas med taxi från olika punkter, 
och allas mobilnummer måste med, och alla som först hade sagt att 
de skulle med som sen ändrade sig, alltså skulle korrigeras ner på 
mobilnummernivå. (R�0) 

Administration av konferenser, seminarier och resor har tagit en del av arbetsti-
den och redovisning till CFL har genomförts både för att visa hur arbetet fortgår 
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i regionerna och hur de ekonomiska resurserna har använts. Arbetet har också 
inneburit marknadsföring både av LU-projektet och av olika kurser och utbild-
ningar som har genomförts inom projektet. Marknadsföringen kan ha inneburit 
arbete med att informera allmänheten om vilka vuxenutbildningar som finns (till 
exempel på en utbildningsportal tillgänglig via Internet) eller att synliggöra att 
det finns ett samarbete runt detta i regionen.

Omständigheter gällande arbetet med LU-projektet 
I intervjuerna framkommer olika omständigheter som har påverkat hur arbetet 
med LU-projektet har fungerat. Vissa omständigheter har utgjort hinder då man 
har försökt förverkliga de intentioner man haft, medan andra istället har under-
lättat arbetet. Tanken med arbetet inom LU-projektet är, som framgick ovan, ofta 
att få olika människor och grupperingar att mötas av olika anledningar. Intervju-
personerna pratar om olika hinder för sådana möten, som kan vara på allt från 
individnivå till gruppnivå och strukturnivå.

Olika förutsättningar i kommunerna 
För flera av de intervjuade handlar LU-projektet om att förbättra samverkan mel-
lan olika parter. Det kan vara samverkan mellan parter inom en kommun eller 
mellan olika kommuner. Redan inom en kommun kan det vara svårt att åstad-
komma samverkan kring vuxenutbildningsfrågor: 

Ja men det är ju det som är mycket av LU-projektets kärna, att för 
oss i X-stad så handlar det om att försöka få ihop det. Alltså vi har 
fullt sjå att få ihop det inom den stora företaget X kommun om jag 
så säger. Jag ser inte kommunalrådet varje dag minsann, det gör 
man inte i såna här stora kommuner. Småkommunerna jobbar på 
ett helt annat sätt och har ju inte specialistfunktioner på samma sätt 
som vi har inte. Och det är lite kruxigt när det gäller att få ihop det, 
och inte bara lite, det är mycket kruxigt, för att på vilken nivå möts 
man? Det blir ojämna funktioner på tjänstemannanivå, och också 
när det gäller, det är ju problemet när det gäller /…/ regionen över 
huvud taget, hur får man ihop det så att inte de små tycker att den 
stora dränker dem? (R4) 

R4 arbetar i en större kommun med många människor inblandade i frågor som 
berör vuxenutbildning. Ett helt annat förhållande gäller i riktigt små kommuner, 
där det kanske inte finns vuxenutbildning eller ens gymnasium över huvudtaget 
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och ingen särskild person är ansvarig för vuxenutbildning. I en liten kommun 
kanske en och samma person har ett antal områden att ansvara för utöver vuxen-
utbildning. Med dessa förutsättningar är det inte särskilt förvånande att vuxenut-
bildningsfrågorna tillmäts olika prioritet i olika kommuner. R4 menar att det är 
svårt att vara en liten kommun idag: 

Frågorna får ju olika dignitet i olika kommuner alltså. Det som är 
svårt, det är att få med småkommunerna, att få dem att ha tid att 
sitta med på samrådsmötena. Alltså de ska ha samrådsmöten om 
femtioelva olika saker. Och där vi då är engagerade och tycker nu 
är det ett jätteviktigt möte varför kommer de inte? Då har de fyra 
andra saker som vi kanske har andra specialisttjänstemän som job-
bar med, som de också ska täcka. Alltså det är svårt att vara en liten 
kommun idag, de sliter. /…/ När det nu minskar resurser så säger 
politiken nej vux är inte prioriterat, förskolan går före, och grund-
skolan. Obligatoriska skolväsendet. (R4) 

R4 menar att det är en viktig fråga för små kommuner idag; hur ska man klara av 
alla åtaganden som en kommun har om man är en liten kommun. Och svaret på 
det anser R4 är regionalt samarbete. Sådant samarbete sker också, men hur aktiva 
olika kommuner är varierar stort: 

Det är väl så att även om alla kommuner är med i samarbetet och 
har, ja skrivit på där och, så är man väl olika mycket aktiv i det. 
Men det har ju också, i vissa kommuner så har vuxenutbildningen 
en tynande tillvaro, i vissa kommuner är väldigt låg aktivitet, det är 
ju besparingar på många ställen så att … (R�) 

En låg aktivitet kan således bero på att det egentligen inte finns någon vuxenut-
bildning i kommunen eller att resurserna äts upp av andra frågor, som R8 häv-
dar: 

För att man får jämföra, man kan ju säga också så här att vuxenut-
bildningens organisatoriska placering i våra kommuner skiljer också 
ganska mycket emellan, eftersom det är [fler än tio] kommuner och 
det är större och mindre och det finns ju de som har hunnit långt 
och där man ser vuxenutbildningen som en viktig strategisk tillväxt 
i kommunen, så att de här frågorna är organiserade på en tillväxt-
avdelning eller om det heter näringslivsavdelning, eller utvecklings 
… det kan ju heta olika, direkt under kommunstyrelsen. Men sedan 
har vi ännu några kommuner, och det är de mindre kommunerna, 
där vuxenutbildningen är en del av barn- och utbildningsfrågor, 
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alltså under gymnasieskolan, och där man kanske inte har fått den 
här legitimiteten. Och det kan jag liksom se också, att i de kom-
munerna kanske man inte har jobbat så strategiskt med just vuxen-
utbildning, utan de drunknar i det här ordinarie skolsystemet, de 
frågorna. (R8) 

Vuxenutbildningsfrågornas placering inom kommunorganisationen har således 
betydelse för vilken status och prioritet som dessa frågor får. Det har också en 
betydelse för hur kommunen tolkar sitt uppdrag gällande vuxenutbildning, vilket 
framgår i avsnittet Rivalitet och revirtänkande.

Regional samverkan och geografiska omständigheter 
Det kan som framgått ovan vara nog så svårt att hantera vuxenutbildningsfrågor 
och samverka inom en kommun. Att LU-projektet dessutom är kopplat till sam-
verkan i en region gör det hela än mer komplicerat. Begreppet region för tankarna 
till ett geografiskt avgränsat område som troligen har åtminstone vissa förhål-
landen gemensamt. R�0, uppmärksammar olika behov i olika delar av regionen, 
vilket till viss del tycks höra samman med att kommunerna i regionen är olika 
stora. Olika storlek på kommunerna kan leda till ett skevt styrkeförhållande kom-
munerna emellan: 

Och det är väl också att X-stad [och] Y-by kanske har varit, inte bara 
gällande vuxenutbildningen, lite för starka i regionen, att man tar 
från de små. (R�) 

Olika behov och önskemål kan även höra samman med kommunernas geogra-
fiska placering i regionen. Flera av intervjupersonerna pratar om att olika delar 
av regionen drar åt olika håll, R7 berättar exempelvis om ”en strid” norr mot 
söder, och kanske söker sig en del av kommunerna istället till kommuner i andra 
regioner/län för att man anser att ett sådant samarbete bättre motsvarar de egna 
behoven och önskemålen. Hur stor regionen är kan också ha betydelse för hur 
arbetet med LU-projektet fungerar. Stora avstånd mellan kommunerna som ingår 
framhålls till exempel av R� som en hindrande omständighet för att åstadkomma 
möten. Å andra sida finns exempel på att god samverkan förekommer även i en 
stor region: 

Sen är vi ganska bra på att samverka, eftersom länet är stort, men 
det är inte, vi är inte så många. Så vi känner ju varandra så väl, de 
här kontaktvägarna är ju ganska så enkla. Det är en handfull män-
niskor som är något, på något sätt inblandade i såna här frågor. Så 
att det är ganska enkelt att samverka. /…/ Så att det tror jag har 
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liksom varit en framgång i vårat län, och är en framgång, just det 
här att vi är vana att jobba tillsammans. Och vi har ju alltid varit lite 
utsatta också, /…/ man är ganska beroende av varandra. (R8) 

Även om regionen är stor, så finns enligt R8 traditioner av ett gott samarbete 
eftersom de inblandade individerna är relativt få, man känner varandra väl och 
kontaktvägarna är enkla. Att åstadkomma möten blir därför inte särskilt svårt. 
Dessutom upplevs ett beroendeförhållande mellan kommunerna i regionen, vil-
ket skapar ett behov av samverkan.

Rivalitet och revirtänkande 
Hinder som nämns för samarbete mellan kommuner i vuxenutbildningsfrågor är 
att det är ”olika kulturer” (R�) i olika kommuner, att man är ”rivaler” (R�) och 
att det finns ett ”revirtänkande” (R3). Här nämns LU-projektet som ett viktigt 
medel för att ”bryta kommungränser”. Orsaken till dessa typer av hinder antas 
till stor del vara att man är ”rädd om sitt eget”, som några av intervjupersonerna 
uttrycker det, till exempel R�: 

Man är lite rädd om sin egen, jaha nu ska vi skicka alla våra till den 
kommunen, då blir vi utan jobb själva här. (R�) 

R� menar att man inte inom de enskilda kommunerna ska tolka det på det sät-
tet, utan att man istället ska uppfatta det som en chans till att konkurrera med 
kvalitet. R3 pratar också om en rädsla för att kommunens egen utbildning ska 
skadas i en samverkan mellan kommuner. Då jag frågar R3 varför han tror att de 
här reviren och gränserna finns mellan kommunerna svarar han: 

Ja de har väl funnits där och finns där därför att, vad ska jag säga, 
man är rädd om den utbildning som man själva bedriver. Man vill 
värna om den. Och det kan väl vara vällovligt att den inte försvinner 
också. Och därför så måste man ju i ett sådant här, när man river 
gränser, också skapa en situation där alla på något sätt vinner på det. 
Där alla kommuner kan känna att det leder till ett ökat utbud, men 
där man också får någon slags del av det själv. Så att, ja inte hela 
verksamheten försvinner och de som eventuellt i hemkommunen 
inte vill ge sig iväg och läsa någon annanstans de står med en stängd 
dörr till en tom lokal. Så får det inte bli heller. (R3) 

R3 tror att det går att skapa en situation där ”alla vinner”, trots en del hinder på 
vägen. Målet ska vara ett ökat utbildningsutbud för vuxna inom samtliga kom-
muner. Det här revirtänkandet finns även gentemot regionen som helhet, alltså 
mellan en del kommuner och regionen som de är en del av. R6 har upplevt att 
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en del kommuner tolkar utbildningsuppdraget på ett annat sätt än vad regionen 
gör: 

Dels beror det på hur man tolkar sitt uppdrag. Alltså vuxenutbild-
ningsuppdraget. Alltså … Man kan ju välja att tolka det utifrån hur 
den här ekonomiska incitamentsstrukturen ser ut, nämligen att det 
här är en ekonomisk fråga punkt. Och då blir man irriterad om 
någon kommer från något annat ställe och förstår inte problemet, 
vad är det för problem, varför ska vi samarbeta? Och då har man 
inte tolkat den delen av uppdraget som handlar om att man ska till-
godose den enskilde medborgarens intressen. För det skulle kunna 
liksom vara ett incitament för att samarbeta; om man inte kan klara 
det inom kommunen så borde man ju gå utanför kommunen. Så 
där finns det inlåsningar på frågan. (R6) 

De olika tolkningarna av uppdraget som berör vuxenutbildning leder enligt R6:
s tolkning till en oförståelse från dessa kommuners sida för regionens arbete att 
åstadkomma samarbeten mellan kommunerna. De två skilda sätten att tolka 
uppdraget, där R6 menar att regionen utgår mer från EU-direktiven angående 
vuxenutbildning (Lissabonstrategin) och kommunerna mer utgår från sitt kom-
munala uppdrag där det till stor del handlar om att få budgeten att gå ihop, leder 
till att man vill arbeta med vuxenutbildningsfrågor på olika sätt och också till att 
kommunerna inte ger regionen någon legitimitet:  

Men regionen har ingen legitimitet, vill jag hävda. Nej, alltså kom-
mer du ut i kommunerna och diskuterar i de här termerna så är min 
bestämda uppfattning att regionen har ingen legitimitet alls. Därför 
att kommunerna släpper inte den legitimiteten till regionen, utan 
man vaktar över sina frågor. (R6) 

I de fall då regionen inte tillges någon legitimitet från kommunerna blir det na-
turligtvis svårt för regionen att göra sig hörd och ha möjlighet att påverka i dessa 
sammanhang. R6 menar att kommunerna kan välja att tolka sitt uppdrag på ett 
annat sätt, där samverkan i en region skulle verka naturligt, men att de inte gör 
det. Under dessa omständigheter blir regionen i en drastisk tolkning, menar R6, 
”bara en politisk förhandlingsplats där man sitter och bevakar sina kommunala 
intressen så att ingen annan kommun trampar in på mitt område”. Hur de olika 
kommunerna väljer att tolka sitt uppdrag när det gäller vuxenutbildning kan 
hänga samman med vuxenutbildningens placering i den kommunala organisa-
tionen. Om vuxenutbildningsfrågor kopplas till skola och utbildning tolkas upp-
draget på ett sätt, och om de knyts till frågor om arbetsliv och regional utveckling 
tolkas det på ett annat, menar R6, och skilda uppfattningar (olika ”horisonter”) 
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när det gäller hur uppdraget tolkas kan ses som hindrande omständigheter i en 
samverkansprocess runt vuxenutbildningsfrågor.

Från teori till praktik 
Intervjupersonerna menar att i teorin så instämmer ofta aktörer på den lokala 
nivån i det som på den regionala nivån framhävs som nödvändiga förändringar 
av vuxenutbildningsstrukturerna. Man förstår varandra väl på de två nivåerna på 
ett retoriskt plan, men då förändringarna konkret ska genomföras uppstår tvek-
samheter och oro på lokal nivå. När jag frågar R� om det har varit svårt att förstå 
varandra under arbetet med LU-projektet svarar hon: 

Nej inte att förstå, inte att förstå varandra så, inte alls svårt, utan 
det har gått bra. Utan det är ju mer, hur ska vi lösa det här nu, hur 
ska vi dra igång, och hur … Då finns det naturligtvis en tveksam-
het till det här hos vissa att man ska kunna ha delar på distans, att 
man ska kunna samordna det här, både med arbetsplatsförlagt, eller 
ja utbildning i skolan och distansen, att man verkligen ska få ihop 
det här. Det kan jag tänka mig att det finns en viss tveksamhet till 
hos några som inte har jobbat så mycket på det sättet förut. Det 
tror jag. Att det här ser väl fint ut på pappret, men hur blir det i 
verkligheten? (R�) 

R� menar vidare att det är lätt att vara överens på den högre nivån, på politiker-
nivån och på skolchefsnivån, om vad som är bra och vad som utvecklar kommu-
nerna och regionen. Men då idéerna ska överföras till praktisk verksamhet på det 
lokala planet uppstår den här rädslan och oron för exempelvis vad förändringarna 
kommer att innebära konkret. På lokal nivå kan man vara rädd för att förlora ex-
empelvis kompetens eller ett utbildningsprogram, och den service som det inne-
bär att kunna erbjuda utbildningar inom kommunen. R3 har upplevt ungefär 
samma sak som R�: 

Sen är det det här när man ska gå från teoretisk enighet om att 
här måste vi samverka över till att göra det rent praktiskt. Och det 
plötsligt då kanske börjar på att vara sådana här praktiska problem 
på hemmaplan att vad gör vi då med den läraren? Och även om alla 
inser att vi kan inte köra kursen på tre ställen, mycket bättre att bara 
köra på två, så kommer den här praktiska grejen. Och då blir det 
genast svårare, och det är det vi måste bearbeta tillsammans. (R3) 

R� är inne på samma linje och pratar om att det är svårt att röra sig emellan de 
här två nivåerna:  
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Och jag tror att det är väldigt svårt att röra sig mellan de här olika 
nivåerna. För när man sitter här i nätverken så kan man hålla med 
om att man tycker att det är klart att det finns samverkansvinster. 
Men när jag åker tillbaka till min kommun då är jag liksom arbets-
givare för ett antal lärare eller tjänstemän som jag har lojalitet mot. 
Och att kommunen ser det som, det är ju en service för kommu-
nen, den lilla kommunen, att kunna ha ett komvux på orten. Och 
då kunna säga att nej vi lägger ner vårt komvux för att vi skickar alla 
till en annan kommun. Det är ju, alltså det är ett jättesvårt beslut. 
(R�) 

När representanter från kommunerna möts för att diskutera eventuell regional 
samverkan så inser alla vilka vinster en sådan samverkan skulle kunna ge, menar 
R�. Men i och med de dubbla lojaliteter som kommunen har, dels som deltagare i 
nätverket som diskuterar regional samverkan och dels som arbetsgivare i den egna 
kommunen, blir sitsen svår. R� berättar exempelvis om en vuxenrektor som varit 
en riktig nejsägare i de sammankomster som hon har anordnat: 

Och han var ju den som sa nej hela tiden. Så att om jag vore invånare 
i [X-stad] och var vuxen och skulle vilja läsa, då har du inte många 
möjligheter, för att makten ligger hos den beslutsfattande rektorn. 
Så han säger att ja du får läsa det som finns i [X-stad], det vill säga 
han skaffar elever till sitt eget komvux. För det som det innebär för 
honom, för det blir, de sitter på två stolar de här rektorerna. De är 
rektor för sitt eget komvux och ska se till att fylla sina grupper, och 
är också den som bestämmer om du som invånare i kommunen får 
läsa någon annanstans eller inte. /…/ Och jag tror att de inser sin 
position, men det är en väldigt svår sits för dem. (R�) 

Vuxenrektorerna har enligt R� stor makt att avgöra enskilda individers framtid 
i och med att de kan bifalla eller ge avslag på de utbildningsansökningar som 
kommer in. Men det är inte heller konstigt att den här rektorn agerat som han 
gjort eftersom han befinner sig i en besvärlig sits. Ett interkommunalt avtal där 
individer får rätt att studera i den kommun de önskar i regionen skulle kunna 
vara ett sätt att förändra sitsen för dessa vuxenrektorer, menar R�. R� och likaså 
R� och R3 menar att det finns lösningar på den här problematiken med att regio-
nal samverkan kan leda till problem med lojaliteterna på hemmaplan. Visst kan 
förändringarna i praktiken leda till uppsägningar, menar R3, men det kan också 
handla om att det sker naturliga avgångar bland personalen eller att de anställda 
vidareutbildas i att använda ny teknik så att de kan fortsätta arbeta i den nya 
strukturen, till exempel med distansutbildning. 
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R� menar att lösningen på det här problemet är att man diskuterar tillsam-
mans med de berörda och är tydlig med att förändringarna inte utgör något hot 
mot den egna kommunen. Det kan istället handla om att man delar upp ansvaret 
för olika utbildningar mellan olika kommuner: 

Nej, det är inget hot. Utan tanken här, och det har jag försökt att 
vara väldigt tydlig med det är att det här är ju om man säger ett kon-
cept, en modell för en yrkesutbildning som ska kunna sättas över 
på det området där det finns en arbetskraftsbrist. /…/ Så att man 
ska ha en fördelning så man känner att det här är, för att det var jag 
också lite fundersam på, är det så nu att de tror att X-stad ska roffa 
till sig alltihop då? Och det är absolut inte tanken, och därför så tror 
jag att jag har varit övertydligt med det då att visa ja men här är det 
varje kommun som ska vara delaktig i detta. Så ungefär då har vi 
funderat tillsammans runt omkring det här. (R�) 

En regelrätt muntlig övertalning fungerar inte, enligt henne, utan det gäller att 
visa att det fungerar i praktiken, att visa på goda exempel. Att alla ska känna 
delaktighet är också ett viktigt led i detta. R� menar att man måste släppa det 
traditionella tänkandet om hur undervisning ska gå till. Istället kan man träffas i 
utbildningssammanhang med hjälp av tekniska möjligheter. Små kommuner kan 
fortfarande få distansutbildningar placerade hos sig, vilket gör att servicen till 
kommuninvånarna i form av utbildning på orten fortfarande kan erbjudas. R� 
menar också att genom att träffas oftare i de regionala nätverken så kan lojaliteten 
mot det som man kommer överens om där stärkas, vilket i sin tur kan leda till att 
det sker mer konkreta förändringar på hemmaplan.

Vi har inte tid (och inte pengar)! 
Tid, eller snarare avsaknad av tid, nämns av flera av intervjupersonerna som en 
omständighet som de har varit tvungna att ta hänsyn till i arbetet med LU-pro-
jektet. Tidsbrist nämns som ett problem och en källa till frustration samt förs 
fram ett hinder för en sammansmältning mellan teori och praktik. Tid är en 
bristvara i skolvärlden: 

Ja alltså ett problem är att det avsätts inom skolorna inga alltså re-
surser på att utveckla. De är så uppfyllda av sin vardag, det väller 
över dem direktiv och saker som de ska göra, och rätt mycket av 
social karaktär. De orkar inte. Och det är likadant i högskolan, det 
vet ju du också. Man har fullt upp liksom, och så säger man bara åh 
inte en sak till. (R6) 
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Tidsbristen gör sig gällande såväl på olika nivåer i skolans värld som inom nä-
ringslivet: 

Ja, vi började då hösten 06 med att ha en träffa med skolcheferna 
/…/ Och så nästa träff vi hade var med näringslivscheferna /…/. 
Och sen så tussade vi ihop näringslivschefer och skolchefer. Och så 
har vi försökt fortsätta. Men det är inte lätt att få dem att få tid till 
det här, det ska gudarna veta. För de har så fullt upp med vardags-
frågorna, och så kommer det här också. Men som sagt alla inser att 
det är viktigt, så det är inte det. Det gäller att hitta smarta former 
för det. (R4) 

R3 har märkt av samma tidsbrist inom den politiska sfären. I hans region har det 
tagits ett politiskt initiativ till att bilda ett nätverk för att diskutera samverkan 
kring vuxenutbildning, men det som är så frustrerande är att det tar sådan tid att 
hitta tider då alla kan träffas. Vardagsfrågorna tar över och lämnar inte mycket 
utrymme till att göra något extra, menar flera av intervjupersonerna. Det handlar 
också om prioriteringar. Även om de parter som intervjupersonerna försöker nå 
ut till anser att vuxenutbildningsfrågor är angelägna, så kan det vara svårt att lägga 
tid på dessa frågor, särskilt i de mindre kommunerna: 

Jaa, alltså som jag säger, lite sådär … småkommunerna och skolche-
ferna där är ju fortfarande ja så här hur ska vi hinna jobba med det 
här också, vi har ju fullt sjå att få ihop det så vi kan behålla skolan 
i bygden? Alltså låg och mellan och hög, och hur ska vi få resurser 
till dagis och så, och så ska vi nu tänka på det här också. Men de 
förstår ju så väl att kompetensutveckling för företagen är ju jätte-
viktigt också. Men det … Medan vi i X-stad då så har vi en särskild 
förvaltning som jobbar med gymnasie- och vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsåtgärder, så där är det ju en fråga av större dignitet. 
Även om vi även här drunknar ibland i gymnasiefrågorna. /…/ Sva-
ret är väl att man inser att det här är jätteviktigt, men hur ska man 
få tid för det? (R4) 

Det obligatoriska skolväsendet prioriteras högre, och saknar kommunen dess-
utom en särskild förvaltning för vuxenutbildning så prioriteras kanske dessa frå-
gor inte särskilt högt även om man anser att de är viktiga. I citatet framgår det 
att även de ekonomiska resurserna i kommunerna spelar roll för hur man tänker 
om och arbetar med vuxenutbildning. I intervjuerna kommer vi i flera fall in på 
omständigheter som berör interkommunal ersättning mellan kommunerna, det 
vill säga kommunerna betalar för de vuxenstuderande som studerar i en annan 
kommun. R� för fram interkommunal ersättning som ett ”problem” och som ett 
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”hinder”. I en del regioner har avtal slutits som innebär att samtliga eller ett visst 
procentuellt antal individer ska ha möjlighet att studera i vilken kommun som 
helst inom regionen. Men även i dessa fall så gäller oftast fortfarande att hem-
kommunen då ska betala en viss summa för det. 

I kommunen som R� arbetar får man låta ett visst procentuellt antal indivi-
der studera på annan ort, och när kvoten är fylld så har vuxenrektorerna rätt att 
säga nej till dem som söker utbildningar i andra kommuner om ekonomin inte 
tillåter det. Nu håller man på att arbeta fram ett avtal som ska förbättra för kom-
muninvånarna så att de ska ha större möjligheter att söka utbildningar i andra 
kommuner. Men även i de fall som liknande avtal finns ställer pengar upp hinder 
i vägen. R� berättar: 

Alltså det som vacklar nu lite grann, känns lite darrigt, det är ju, 
alltså verkligheten har kommit ikapp nu, tråkigt uttryckt men … 
Alltså för de här enskilda vuxrektorerna så har vi ett avtal där det 
står att man ska skicka elever. Och sedan kommer de till oss, någon, 
och säger vi har inte pengar till att driva vår egen verksamhet, det 
är väldigt tungt för oss att köpa utbildningar i andra kommuner. 
/…/ Och till delar beror det /…/, till delar har detta också att göra 
med att inte, alltså att ekonomin är så pass tuff för några kommu-
ner. (R�) 

Individen har rätt på pappret, men hemkommunen har inte råd att betala, ”verk-
ligheten har kommit ikapp”. Men hur kan man då göra för att föra in nya tankar 
och idéer om vuxenutbildning i olika verksamheters redan fullspäckade vardag, 
där tidsmässiga och ekonomiska resurser är knappa? Flera intervjupersoner beto-
nar att LU-projektet måste integreras i det arbete som redan pågår för att det ska 
fungera. Det kan inte vara något som läggs vid sidan av, utan måste som R� säger 
”ligga i mittfåran”: 

Och då tänkte i alla fall jag att jag går in i existerande strukturer. 
Det fanns ett nätverk, det fanns ett samverkansavtal, och med så 
kort tid då från april till december, så går det inte att formulera egna 
strukturer kring hur ett projekt ska se ut. Utan det gäller liksom 
att gå in i, och också de här personerna [vuxenutbildningsrektorer/
tjänstemän] är väldigt upptagna personer, och det är svårt att hitta 
tid och resurser hos dem. Så då gäller det att utnyttja det som de 
ändå /…/ har i sin agenda, och trycka in det där. (R�) 

R� menar att hon har arbetat för att grupperna som hon vänder sig till ska se 
värdet av att samarbeta så att de ska vilja lägga tid och resurser på det arbetet. 
Hon vill tydligt visa att LU-projektet inte är ”ett sidospår”, utan att det handlar 
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precis om det som är centralt i dessa personers verksamheter. R� pratar i liknande 
termer: 

För att det har jag pratat med flera inom näringslivet om att göra 
en grej som står för sig själv, det tror vi inte på alltså. Om vi har ett 
projekt som går parallellt med allt det andra, utan här handlar det 
mer om att försöka få in det här i de projekt eller de verksamheter 
som vi redan har som rör utbildning och som rör regional utveck-
ling, näringslivet och så vidare. Att det ska bli en naturlig del i olika 
styrgrupper eller styrelser som redan finns, så att det är en fråga som 
alltid är aktuell på något sätt. När man tänker utbildning i olika 
grupperingar så ska man också, den här tanken jaha yrkesutbildning 
för vuxna hur passar det in, att det är en fråga som är med på agen-
dan på något sätt alltid. Det ska liksom fasas in och bli en del. Det 
tycker jag är det viktiga med projektet då. (R�) 

Att förlägga arbetet med LU-projektet inom befintliga strukturer är ett sätt att få 
till det rent tidsmässigt; upptagna personer behöver inte avsätta ytterligare tid för 
att träffas. Det är också ett förfarande för att åstadkomma att de frågor som ryms 
inom LU-projektet blir ständigt aktuella i dessa grupperingar. Förekomsten av 
en redan befintlig struktur där vuxenutbildningsfrågor diskuteras nämns som en 
underlättande omständighet i arbetet med LU-projektet: 

/…/ eftersom vi hade den här styrgruppen som jag kallar det sedan 
tidigare, som hade jobbat liksom operativt strategiskt med sådana 
här utbildningsfrågor tillsammans, och då var det bara det bara det 
här steget, de gled liksom in i LU-projektet förstår du. Vi behövde 
inte någon sådan här smekmånadsfas där och försöka förankra sa-
ker, utan det var redan ganska väl förankrat när vi väl kom in i det. 
(R8) 

En befintlig struktur, allra helst där det finns en gruppering som är vana att han-
tera och diskutera dylika frågor, sparar alltså tid och underlättar arbetet med LU-
projektet.

Resultatet och processen är personberoende 
Flera av intervjupersonerna hävdar att vilka personer som är involverade har stor 
betydelse för hur arbetet med LU-projektet har fortskridit. Exempelvis blir indi-
viderna nyckelpersoner i de fall då inga avtal finns mellan de parter som samar-
betar: 
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Så att det fanns inga regler, inga avtal utan det var ett antal herrar 
och damer som satte sig ner och så resonerade man fram det. Det 
är styrkan i det och samtidigt så är ju det svagheten. Därför att det 
kräver ju tillit i det här. Och det är ju med allt sådant här samarbete, 
men just det här kräver det ganska mycket. Det gör att när män-
niskor byts ut på positionerna så tar det ju en stund innan de nya 
kommer in i arbetena. (R��) 

I dessa fall blir tillit mellan deltagande individer avgörande för att samarbetet ska 
fungera, menar R�0. R� berättar om en kommun som knappt varit delaktig alls 
tidigare, men som nu har fått en ny chef, och att han nu märker av ett betydligt 
större engagemang. Han menar att det betyder mycket för resultatet vilka perso-
ner som finns på chefsnivå i de olika kommunerna. Samma sak anser R�. Hon 
menar att även i en del fall där kommunerna är små så att det egentligen skulle 
handla om samverkan mellan ett fåtal individer, så sker ingen fungerande sam-
verkan: 

/…/ på en liten ort så är det ofta bara en handfull människor. Det 
är en på vuxenutbildningen och en på näringsliv och en på arbets-
marknad, så de skulle kunna samverka. Men att det blir personbero-
ende. Då säger man att neej, näringslivsansvarige förstår inte att vi 
behöver samarbeta till exempel. Och andra säger att vi behöver inte 
samarbeta för jag, jag har all den här kunskapen själv. Så att det är 
väldigt, jag skulle säga att det är väldigt personberoende, beroende 
på hur man har lagt upp de här stuprören i den egna kommunen. 

R� ser ingen koppling till hur stora kommunerna är när det gäller hur väl det 
fungerar att samarbeta inom kommunerna. Det räcker med att det är en enstaka 
person som inte ser något värde med att samverka för att samarbetet ska gå i stö-
pet, menar hon. Istället handlar det om vilken tradition man har av samarbete i 
de olika kommunerna, och om det finns en struktur för det: 

/…/ vad man har för tradition, handlar det nog mycket om, vad har 
man för tradition i kommunen att samverka kring de här frågorna, 
finns det nätverk som är övergripande över politikområdena i kom-
munen. Och det finns det bland annat i X-stad. Och då är det inte 
personberoende. För att där finns det nätverk, det beror inte på om 
det är du eller din ersättare, för man har liksom sin plats i nätverket. 
Det är inte så att det liksom är personlig kontakt. (R�) 

R� menar att om det finns ett aktivt nätverk där kommunrepresentanterna har 
var sin givna plats, så blir det inte lika personberoende hur samarbetet fungerar. 
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Dock kan R�0:s uttalande ovan peka på att även om samverkan betraktas som en 
naturlig arbetsform i en kommun eller i en region, genom ett etablerat nätverk, 
så kan det ändå ha betydelse vilka individer som ingår.  

Motstånd på grund av olika uppfattningar 
Olika uppfattningar hos olika individer och parter betyder en hel del för hur ar-
betet med LU-projektet har kunnat bedrivas, menar informanterna. R3 menar 
att med ”alla rektorer, alla lärare som jobbar med yrkesutbildning, vuxenutbild-
ning” så är det här ”inte så lätta områden att vara överens om och se likadant på 
problemen”. Intervjupersonerna har även blivit varse olika uppfattningar mellan 
olika parter och grupperingar som de har velat involvera i ett samarbete: 

Vi har ju vårt universitet i X-stad där man kanske inte kan säga att 
det har gått så lätt att samverka. /…/ De har väl inte sett det som 
en absolut prioriterad uppgift att samverka med vuxenutbildning 
och lärcentra och kommun på det sättet. Man har själv varit inne i 
någon stor omstruktureringsperiod och så där. (R3) 

R3 menar att universitetet i regionen inte har sett någon poäng med ett sådant 
samarbete. R�� och hennes medarbetare hade stora planer på att anordna en kon-
ferens tillsammans med regionförbundet, men där blev det stopp: 

R��: Men vi har skrotat hela den planen, därför att vi skulle göra 
det i samverkan med regionförbundet och de var inte med på spå-
ret. Så där blev en jätteback på en gång.
J: Jaha. Varför ville de inte det då?
R��: Neej, de tyckte inte att det var deras uppgift att jobba med … 
de gör det på annat sätt. Alltså de sa inte ja till att samarbeta. Och 
det handlar om alltså att … vår relation var inte tillräckligt bra med 
regionförbundet. Utan det har vi börjat, vi kanske hinner träffa dem 
en gång till nu inom projekttiden, och sen får vi ha en plan för att 
fortsätta. Så om två år kanske de är mogna för att vi gör ett gemen-
samt, en gemensam sak. 

Även om R�� och hennes medarbetare ansåg att regionförbundet var ”en nöd-
vändig part” att involvera så var inte regionförbundet av samma åsikt. Samtidigt 
ledde det här bakslaget till att R�� fick upp ögonen för de olika uppfattningarna 
som förekom: 

Och sen samtidigt så var det också så naturligtvis att det var vik-
tigt att sätta sig i den här diskussionen och konstatera att vi inte 
riktigt spelade på samma planhalva, vi var inte riktigt överens om 
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det. Därför att nu har varje, de som sitter nu i den här gruppen fick 
uppdraget att gå hem och prata just med sina politiker som sitter i 
regionförbundet, alltså prata med dem lokalt och säga varför har ni 
tagit ställning så här och ja lite grann börja på att lösa på knutarna. 
Så att vi får påbörja det arbetet. Regionförbundet borde ju verkligen 
ligga jättenära enligt min bedömning. (R��) 

R�� menar att regionförbundets inställning kom som en total överraskning för 
henne, eftersom hon ansåg att de utgjorde en självklar part i detta. I och med 
den insikten kunde ett arbete för att ”lösa på knutarna” och för att försöka ändra 
inställning hos regionförbundet påbörjas. Enligt R�� handlar det hela om tradi-
tioner av hur man har arbetat med utbildning regionalt tidigare, men menar att 
här måste förändring ske. R�� anser också att synen på vuxenutbildning och hur 
den arrangeras är ”mossig” hos en del andra parter, som exempelvis aktörer inom 
näringslivet och presumtiva deltagare. Detta utgör en anledning till att det kan 
vara svårt att få med sig dessa aktörer i en samverkansprocess.

Att hantera de olika uppfattningarna 
Olika uppfattningar hos olika parter är alltså en omständighet som intervjuper-
sonerna har att hantera i arbetet med LU-projektet. Jag uppfattar att deras starka 
betoning på att skapa förutsättningar för möten och kommunikation är ett tillvä-
gagångssätt för dem att sondera, hantera, påverka, överbrygga och skapa förståel-
se för alla dessa olika uppfattningar, och att det är en mycket viktig del av arbetet 
med LU-projektet. R�0 berättar om en nätverksträff som de har haft: 

Vi hade en jättetrevlig kväll när vi var i X-stad, när vi satt i en liten 
mysig stuga vid en liten eld och åt jättegott /…/. Och det är egentli-
gen det som är den stora poängen när man träffas, att man också får 
förståelse för och en tilltro till att man ser att man ingår i ett större 
sammanhang. Vi uppnådde det där. Efteråt så sa alla, men gud vad 
mysigt det var, åh vad trevligt det var, och då tror jag att det var just 
den där stugan på kvällen. (unisont skratt) Innehållet i övrigt var 
jättebra också, men stugan på kvällen var poängen. (R�0) 

Att skapa trevliga omständigheter, där sammanhang klargörs och förtroenden 
skapas, kan vara ett sätt att hantera de olika uppfattningarna som förekommer. 
Det handlar alltså om att skapa en pågående kommunikation, vilket inte alltid 
är så lätt: 

Vi känner varandra väl, vi kan både bli osams och bli vänner. /…/ 
Alltså vi löser alla saker, men utmaningen är kommunikationen, 
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utmaningen är ständig kommunikation. Bara det här till exempel 
med upphandlingen som vi höll på och dribblade och dribblade 
och pratade om vid flera möten. Men då var inte alla med, och så 
kommer någon liksom efter att dokumentet är klart och har massa 
synpunkter, bra synpunkter, det är inget fel på synpunkterna, men 
grejen är att man har synpunkterna innan, inte efteråt, för vad hjäl-
per det? (R�0) 

Att underhålla en ständig kommunikation är ”ett tufft uppdrag”, menar R�0, 
och samverkan kräver att olika parter lägger in ett visst mått, ”en basnivå”, av ar-
betsinsatser och avsätter tid för att kunna delta vid olika sammanträffanden. 

Motstånd på grund av traditioner, strukturer och regelverk 
En möjlig anledning till att olika uppfattningar råder hos olika parter kan vara att 
olika verksamheter lyder under olika regelverk. R�0 säger: 

Därför att vi lever i olika världar, vi har olika föreställningsbegrepp. 
Alltså vi tror att … arbetsförmedlingen har sitt regelverk, vuxen-
utbildningen har sitt regelverk, på min skola har vi alltid gjort så 
här, det här har vi aldrig förut, i X kommun gör vi upphandlingar 
på det här sättet, i Y-by gör vi så här. Och så ska man jämka, och 
så är de liksom … i sak kanske man inte är oense, men i, alltså att 
komma igenom de här knutpunkterna som, ja till exempel det här 
upphandlingsunderlaget kräver att vi talar om vad vi menar och 
kommunicerar runt det. Och sen bestämmer vi att det är det här 
vi skriver och det är vårt gemensamma ställningstagande, och de är 
oerhört mycket kraft som man får lägga ner på det. (R�0) 

Att få till stånd ett samarbete mellan verksamheter med olika traditioner och 
regelverk är inte det lättaste. R8 menar att vissa regelverk helt enkelt inte går att 
jämka samman vilket leder till att enskilda individer kan komma i kläm: 

/…/ jag menar den enskilda individen hamnar ofta i kläm eftersom 
det är olika regelverk som inte kommunicerar bra med varann. Ja 
typ arbetslösa, sjukskrivna, ja ungdomar som har hoppat av skolan, 
det kan vara socialbidrag och … (R8) 

Då jag frågar om det går att lösa på något bra sätt, svarar hon: 

Ja alltså det går ju i vissa fall, men inte alltid. För vi har till exempel 
arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingars regelverk går ju 
inte alltid att liksom kommunicera med det här övriga regelverket 
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som kanske kommunerna har. Så att det är väl där jag har upplevt 
att det finns krockar och sådant där som inte vi kan lösa här, utan 
det är nationella frågor. Och det har kommit fram på alla de här 
kommunbesöken också, alltså det är just svårigheterna att inte de 
olika regelverken är kommunicerbara med varandra. (R8) 

Krockarna mellan olika regelverk leder till en svårlöst problematik. R�0 menar att 
det möjligen går att lösa med hjälp av kommunikation, tålamod och ork, eller att 
man ibland även om det är olyckligt får släppa någon part om man märker att det 
inte kommer att fungera. R8 menar att problematiken många gånger är olösbar 
på lokal nivå. Istället är det enligt henne ”en fråga för vår riksdag och regering”. 
Den politiska strukturen och olika verksamheters plats i denna struktur spelar 
roll för hur man kan arbeta med frågor som rör exempelvis vuxenutbildning. R7 
säger: 

Men det är ju så, vi lever väldigt mycket tycker jag i en uppifrån och 
ner struktur. Det har blivit väldigt, väldigt tydligt för mig när vi har 
kört intervjuer med skolledare och andra, som till och med uttryck-
er själva att de är en bromskloss, för att de sitter så fast i de tradi-
tionella strukturerna. Alltså de sitter, man sitter inlåst, och det kan 
man väl säga att våra tankesätt är väldigt religiösa, i rakt nedstigande 
led från Gud till tidigare Göran Persson till nu andra, alltså det är så 
det fungerar. /…/ Alltså det är svårt att gå in och förändra den typen 
av struktur, det tycker jag att jag kan se ganska tydligt. (R7) 

Uppifrån-och-ner-strukturen är svår att förändra, menar R7, och det är även 
strukturen inom olika utbildningsorganisationer, enligt R6: 

Och sen så har vi haft, har vi nu några träffar där vi försöker gå den 
andra vägen, alltså /…/ skapa någon sorts kontakt mellan högskola 
komvux och även dra in gymnasierna, för det flyter ju i varandra 
ofta det här va. Och där har det gått trögt. Och det ju att göra 
med, /…/ det är en otroligt seg organisation, den kommunala ut-
bildningsstrukturen. Och även akademiska är hierarkisk och svårar-
betad. Så att det är två liksom starka strukturer där som är … /…/ 
Ja de är svåra att förändra. (R6) 

Dessa utbildningsstrukturer beskrivs som sega, hierarkiska och svårarbetade, då 
man har försökt skapa kontakt mellan de olika strukturerna i enlighet med de 
intentioner som finns inom LU-projektet i deras region. I avsnittet om hur in-
tervjupersonerna uppfattar LU-projektets uppläggning (i kapitel 7) framkommer 
bland annat åsikten om att det som måste till för att samverkan mellan kom-
muner och parter ska etableras är ett rikspolitiskt beslut. R� beskriver här hur 
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det faktum att ett beslut på de högre nivåerna inte finns ger avtryck i den lokala 
verksamheten: 

Vuxenrektorerna som ansvarar för vuxenutbildning har inte fått, de 
har liksom ett uppdrag att jobba med vuxenutbildning, ni ska upp-
fylla de här olika sakerna. Men regional samverkan är inte med där. 
Och då kan man ju fundera, de har inga pengar avsatta för det, för 
det finns inte med som ett mål så klart. Och vad, hur kan vi då, då 
är ju de fel målgrupp egentligen. Vi kan inte gå in och få dem och 
pressa på, utan det blir en politisk fråga. (R�) 

Vuxenrektorerna har inte som mål att de ska samverka regionalt, och inget upp-
drag eller några traditioner att arbeta på det sättet, menar R�. Därför arbetar 
de istället mot de mål som är tydligare uttalade. R6 är inne på samma linje då 
han menar att kommunerna väljer att tolka sina uppdrag utifrån andra kriterier 
i avsaknaden av ett nationellt beslut om hur samverkan mellan kommuner ska 
åstadkommas: 

Jag tycker drastiskt egentligen kan man liksom försöka skämta och 
säga så här att egentligen så kunde man liksom, det krävs ett riks-
dagsbeslut punkt. Alltså skolfrågorna ska inte hanteras kommunalt. 
De är inte vuxna det nu. Och jag menar det ligger ju i linje med alla 
sådana här skolreformer som har varit, så har man hela tiden tving-
ats gjort kommunförändringar och allt möjligt för att liksom ändra 
på de här frågorna. (R6) 

R6 menar att det kanske egentligen krävs strukturförändringar för att samtliga 
kommuner ska klara av sina uppdrag. Han pratar om inlåsningar som har att 
göra med att kommunerna ska ersätta varandra ekonomiskt för olika vuxenut-
bildningsalternativ och att framför allt de små kommunerna då inte ser någon 
anledning till samverkan eftersom de prioriterar sin uppgift att få kommunbud-
geten att gå ihop. Att få ihop kommunens budget blir överskuggande, men det 
leder också till att kommunerna, enligt R6, inte klarar av att tillgodose kommun-
invånarnas rätt till utbildningsalternativ. R� funderar över hur arbetsgången blir 
i avsaknaden av ett politiskt beslut: 

Så det är verkligen det här, man kan i och för sig tänka att man 
jobbar som att praxis blir policy, att man jobbar från det hållet. 
Att om vi börjar med att få en praxis kring det, så kommer det in 
i uppdraget. Men jag vet inte om man kan göra på det sättet, jag 
har funderat på det. För det är ju så vi jobbar nu. Det är ju liksom 
att tvinga dem att se det här värdet, och få dem att liksom tänka till 
kring samverkan och få dem att göra någonting. Men den andra 
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vägen det är att ge dem uppdraget, nu ska ni göra det här, det ingår 
i er budget och ni har pengar avsatta för det. (R�) 

Som det är nu arbetar man underifrån i de här frågorna, menar R�, även om det 
i sin tur eventuellt kan resultera i förändringar på policynivå. R� ser ändå avsak-
naden av ett formulerat uppdrag från politikerna som en brist och menar att hon 
kommer att prata med politikerna och säga att ”det är inte konstigt att det inte 
blir någon regional samverkan för ni har inte talat om för era vuxenrektorer att 
det är det de ska göra”. Det framkommer också att det kanske egentligen handlar 
om brister i kommunikationen mellan politiker och vuxenrektorer: 

Alltså deras dokument, alltså de dokument jag har fått, /…/ dels har 
jag frågat dem, men jag har också bett att få dokumenten, alltså pla-
ner eller uppdrag eller policy, eller vad det heter, det är lite olika i de 
olika kommunerna. /…/ Det här är inga dokument som är levande, 
det finns ingen diskussion kring deras uppdrag överhuvudtaget. Så 
det tror jag liksom är ett problem i sig, att de … Och är det så, jag 
kan också tänka mig att /…/ när jag presenterar det för politikerna 
så kommer de att säga jo men det har de. Men det finns inte skrivet 
någonstans. Eller att jo men det har vi sagt. Men vuxenrektorerna 
vet i alla fall inte om det. (R�) 

R� pratar om att medvetandegöra politikerna om att vuxenrektorerna inte har 
uppfattat att de har något uppdrag att samverka runt vuxenutbildning. Även R6 
betonar att politikerna innehar en form av nyckelposition om förändring ska ske 
och att det därför är den nivån som måste bearbetas. Verksamma inom skolan 
som kommer med nya idéer har inte särskilt stora möjligheter att arbeta för för-
ändring om inte politikerna är med på noterna, förstår vad det handlar om och 
är aktiva och agerar. Om politikerna är passiva orkar de verksamma inom skolan 
inte ”slå sig igenom den där vallen också, att få dem att förstå vad det handlar 
om”, som R6 säger. R6 har ingen konkret lösning på hur man ska få politikerna 
att vara mer aktiva, men han menar att det handlar om att försöka ändra deras 
”horisont”. Det inte handlar inte, enligt honom, om ointresse från politikernas 
sida, utan istället om ”inlåsningar” som har att göra med det kommunala självsty-
ret. R� menar att den politiska nivån bör bearbetas i ett ”utbildningssyfte”: 

Men syftet det är nog att se, för det har också kommit fram i in-
tervjuerna, att de här politikerna förstår inte vuxenutbildning. /…/ 
fritidspolitikerna framför allt. Det har kommit fram mycket kritik 
mot fritidspolitiker i de här småkommunerna. Man är inte tillräck-
ligt insatt i vad är vuxenutbildning. /…/ Så det handlar mer om att 
i någon form av utbildningssyfte diskutera frågorna. (R�) 
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Det handlar om att få politikerna att förstå vuxenutbildning och därmed kunna 
agera på ett annat sätt än vad de gör idag. 

Vem äger frågan? 
I avsnitten ovan, och explicit eller invävt i många av de intervjuades uttalanden, 
aktualiseras spörsmålet om vem som äger eller ska äga frågan om hur vuxenut-
bildningsfrågor ska hanteras och hur vuxenutbildning ska bedrivas och organi-
seras. Ska ägandeförhållandet och rätten att bestämma detta ligga på nationell, 
regional eller lokal/kommunal nivå? Ligger ägandefrågan hos politiker eller är det 
de aktiva inom olika vuxenutbildningsverksamheter som ska vara ägare? Inter-
vjupersonernas uttalanden tyder på att i dagsläget så är svaret på frågan om vem 
som äger dessa frågor oklar. Ibland tillmäts exempelvis regionen legitimitet från 
kommunerna, ibland inte. R8 pratar om att de på regionnivå äger frågan medan 
R6 uppfattar starka indikationer på att kommunerna i den region som han verkar 
anser att kommunerna är de som äger frågan: 

Alltså det var faktiskt så att vid något tillfälle vi var på någon för-
valtning tillsammans med folk från CFL, alltså det kändes ju nästan 
alltså som att vad gör ni här? Alltså det är till besvär. När regionen 
kommer och säger någonting om utbildningsfrågorna till kommu-
nerna så är det besvärande. Det bara krånglar till det, vad gör ni här, 
det här är en kommunal fråga. /…/ Och CFL, när de kommer ner 
och ställer frågor om vuxenutbildning, så är det också lite besvä-
rande, men vadå, vad ska ni lägga det här, det här är en kommunal 
fråga, håll er borta. Och det är inte specifikt för utbildningsfrågor-
na, utan det är så det ser ut när det gäller kommunalt självbestäm-
mande. Det är en politisk fråga det här och de vaktar över detta. 
Alltså vi lever i en myt i Sverige om att vi är väldigt centraldirige-
rade. Men de är en myt som upprätthåller den här ordningen att vi 
har ett enormt kommunalt självbestämmande. (R6) 

Här framgår att inblandningen från högre nivåer i strukturen ibland uppfattas 
snarast som ett hot och som något besvärligt. Tidigare har framkommit att flera 
av intervjupersonerna önskar ett tydligare ägande av frågan på nationell nivå, el-
ler som R6 uttrycker det; ”ett annat förhållningssätt rent rikspolitiskt i de här 
frågorna”. Jag anar en förhoppning hos en del av de intervjuade om att det skulle 
kunna få kommunerna att tolka sitt uppdrag mer i enlighet med det som inter-
vjupersonerna anser är nödvändigt för att ta tillvara individers rättigheter till lä-
rande och utbildning även i vuxen ålder.
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9. Den regionala nivån om effekterna av LU-projektet 
Eftersom man har arbetat med LU-projektet på olika sätt i de olika regionerna, 
med olika syften och avgränsningar, så blir också effekterna av arbetet varierande. 
I samtliga intervjuer framkommer emellertid att det går att tala om någon form 
av effekter och att LU-projektet har haft betydelse på olika sätt. Om dessa effekter 
och betydelser handlar detta kapitel om.

För tidigt! 
Flera intervjupersoner menar att det egentligen är för tidigt att säga vad LU-pro-
jektet har inneburit för regionerna och för olika individer och grupper. Min kon-
takt med intervjupersonerna skedde i slutfasen av projekttiden, så ännu återstod 
några månader innan projektmedlen löpte ut. Detta påpekar R4: 

Som jag säger, som jag sa innan, slutfasen och det i realiteten har 
gått nio månader av tolv. Så det är 7� % av tiden. Så att det är för 
kort tid för att så här stora frågor ska kunna få något ordentligt av-
tryck. Utan man kan lägga en bra grund, och det tycker jag nog att 
vi har gjort. (R4) 

Även om jag hade kontaktat intervjupersonerna några månader efter avslutad 
projekttid så hade säkert inställningen varit att det är för tidigt att uttala sig säkert 
om detta. Flera av intervjupersonerna betonar att arbetet med samverkan kring 
vuxenutbildningsfrågor är av långsiktig karaktär: 

Ja, /…/ men jag tror att det här är mer kanske avstamp, viktiga 
avstamp för att sedan jobba vidare med det, och hänga i va. Det är 
så jag ser många projekt egentligen, att man hinner aldrig liksom 
genomföra dem och se om de funkar, utan det ser du först om tre, 
fyra år, var det här riktigt bra. I alla fall med det här projektet som 
vi har här för att här är det ju mer att vi, vi har gjort förarbetet, vi 
har kommit igång med något, och sedan … Ja det är bara att hålla 
tummarna. (R�) 

Josefin_3_luftig.indd   101 2008-04-01   11:08:20



�0�

Det pratas om att arbetet inom LU-projektet har inneburit ett ”förarbete” och ett 
viktigt ”avstamp” och att projektet har hjälpt till att ”lägga en bra grund”. R�� 
menar att det tagits ”det första lilla steget mot att vi skulle stå för en näringslivsut-
veckling”, och att arbetet med dessa frågor är långsiktigt. 

De idéer och tankar som LU-projektet omhuldar kanske inte har nått på 
djupet än i olika verksamheter, sådant kan ta flera år att åstadkomma, menar R�, 
utan finns kanske snarare fortfarande på ”chefsnivå”; bland rektorer, politiker och 
hos en del yrkeslärare. Detta eftersom man än så länge inte har kommit igång 
med så mycket konkreta aktiviteter som involverar andra grupper, vilket är avsik-
ten i ett längre perspektiv. R7 uttrycker något liknande: 

Och det är inte säkert att man har hunnit implementera LU så 
mycket mera än kring de här aktörerna man når så att säga. Vi har 
en ganska stor grupp vi jobbar med, men om du skulle gå ut och 
prata med gemene man, till exempel en politiker i utkanten av re-
gionförbundets styrelse, som inte är arbetsutskott och så vidare så 
skulle de kanske säga ”que”? Det är mycket möjligt eftersom det är 
en väldigt kort tidsperiod som det här har varit. (R7) 

R6 menar att det är ”alldeles för kort tid för att få de märkena” och att ett ”ge-
nomslag” kan skönjas tidigast om något år. Dock hyses förhoppningar och tilltro 
till att idéerna och tankarna ska slå igenom och att det då kommer att innebära 
positiva förändringar för medborgarna i regionen: 

/…/ att det har betytt någonting direkt nu, det är svårt att säga. 
/…/ Men däremot om det får fortsätta utvecklas det här tänkan-
det som finns inom [regionen], så ska det förhoppningsvis betyda 
någonting för de medborgare som vill studera. Det är kanske svårt 
att säga. Förmodligen är det ingen större skillnad nu mot när det 
började, och … Men går tankarna igenom med att det ska bli lätt-
tare att se vad det finns för utbildningar runt om i [regionen]. Det 
blir enklare, du kan lättare gå in och titta vad det finns för utbild-
ningar. (R�) 

R� menar att de medborgare som har för avsikt att söka och genomgå utbildning 
ska ha lättare att göra det i och med det arbete som pågått inom LU-projektet. 
Men än så länge kan arbetet i LU-projektet i flera regioner betraktas just som ett 
förarbete; människor informeras, utbildas och involveras. Några riktigt tydliga, 
långtgående effekter är svåra att uttala sig om då vi talas vid. Med det menar jag 
inte att några sådana effekter är obefintliga, utan bara att det är för tidigt att av-
göra huruvida det som skett kan sägas vara tydliga och långsiktiga effekter. 
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Vad har skett konkret? 
Trots att flera av intervjupersonerna menar att det är för tidigt att säga något om 
effekterna av arbetet inom LU-projektet, så har det skett olika företeelser som har 
haft mer eller mindre direkt koppling till att regionerna har deltagit i projektet. 
R�� är den intervjuperson som avviker mest i sina uppfattningar då vi pratar om 
LU-projektets betydelse. I hans tolkning är syftet med LU-projektet att ”beskriva 
en framväxt”, det vill säga att synliggöra hur regionen har arbetat och arbetar med 
samverkan kring vuxenutbildningsfrågor genom att beskriva samarbetet. Han sä-
ger sig vara tveksam till värdet av att göra en sådan beskrivning och hävdar att 
några konkreta effekter av LU-projektet inte står att finna. Även han menar emel-
lertid att LU-projektet har bidragit till att skapa möjligheter för reflektion till ex-
empel, vilket framkommer senare i kapitlet. De övriga intervjupersonerna menar 
som sagt att LU-projektet har gett vissa resultat samt haft betydelse på olika sätt. 
Till att börja med kan en del konkreta ”produkter” av olika slag urskiljas, vilka jag 
har delat upp i tre olika grupper; IT-baserade produkter, utbildningar och avtal. 
En konkret omständighet som LU-projektet har medfört är att det har skapats 
kontaktytor där olika individer och grupper har kunnat mötas.

IT-baserade produkter 
I avsnittet ovan framgick att arbetet med LU-projektet hittills i mångt och mycket 
kan betraktas som ett förarbete där människor informeras, utbildas och involve-
ras för att skapa en plattform att bygga vidare ifrån. I flera regioner har IT-baserad 
teknik spelat en huvudroll i detta arbete. Exempelvis har man i flera regioner ar-
betat fram en hemsida eller en portal där olika utbildningsanordnare kan synlig-
göra och sprida information om sina utbildningar. Här ska regioninvånarna och 
aktörer på arbetsmarknaden på ett överskådligt sätt kunna se vilka utbildningar 
som erbjuds och vilka alternativ som finns. R�� menar att den portal som nu 
finns för detta ändamål inte skulle ha funnits utan stödet från LU-projektet. Att 
portalen nu finns innebär alltså en service till invånarna, både för företagare och 
för vuxna som vill studera och som vill söka utbildning i regionen: 

Så vi, jag tycker att vi synliggör oss på ett helhetssätt på ett visst sätt, 
och det tror jag är lite framtiden. För annars måste du ju gå runt i 
alla kommuner och gå in på deras hemsida och det är inte alldeles 
enkelt ibland att hitta. Så det här är väl också, det har blivit en sök-
motor som är bra. (R��) 

Men att portalen nu finns betyder också, enligt R��, att de kommunala utbild-
ningsaktörerna har fått ett bättre grepp om vilka kurser som finns på olika håll 
och har en chans välja att anpassa kursutbudet så att man inte konkurrerar om 
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alla kurser. På så vis kan man dela upp utbudet mellan kommuner och andra 
utbildningsanordnare och därmed spara pengar. R� menar att deras arbete med 
en liknande hemsida som R�� pratar om nog inte hade gjorts om inte LU-med-
len funnits, åtminstone inte så snabbt. IT har även som hos R� och R3 använts 
till att göra kartläggningar och enkäter, som både riktats till allmänheten och 
till företagare. Av dessa vill man sedan kunna avläsa vilka behov och önskemål 
som finns när det gäller vuxenutbildningar för att sedan kunna åstadkomma ett 
behovsanpassat utbud av utbildningar. Under LU-projektets tid har själva instru-
menten arbetats fram. Dessa ska sedan kunna användas under kommande år, och 
förhoppningen är att förfarandet ska kunna skapa en bättre situation för enskilda 
individer.

Utbildningar 
Utbildningar i olika former, riktade till olika grupper och individer, har utarbe-
tats, påbörjats och genomförts i flera av regionerna. Det kan exempelvis handla 
om yrkesutbildningar för vuxna. I flera fall hävdas att LU-projektet varit avgö-
rande för att planerna på att sjösätta yrkesutbildningar har realiserats. R4 menar 
att det är LU-projektet som ”har satt det på dagordningen” att starta yrkesutbild-
ningar på det sätt som det har gjorts i regionen. R�0 menar även hon att LU-pro-
jektet har haft en avgörande betydelse för att yrkesutbildningen i hennes region 
skapats. R� menar samma sak när han säger att LU-projektet har haft betydelse 
för kursdeltagarna i regionen: 

För de här utbildningarna hade förmodligen inte, jag tror inte det, 
men jag är ju lite osäker för jag var ju inte med när vi tog fram det. 
Jag tror inte de hade genomförts utan stödpengarna från LU. Det 
tror jag inte, jag tror inte det. Alltså jag hade inte kunnat finnas här, 
och vem, ingen hade hållit i det. Alltså man hade nog inte kostat 
på sig det, om inte man hade fått stöd ifrån CFL, det tror jag inte. 
(R�) 

R� menar att det faktum att yrkesutbildningarna kommit igång har haft bety-
delse för enskilda medborgare i regionen, och även för regionen framkommer 
det senare, eftersom man nu har chansen att få arbetskraft med rätt kompetens. 
Andra intervjupersoner framhåller yrkesutbildningars tillkomst som betydelse-
fullt för såväl enskilda individer och arbetsgivare som för olika branscher och för 
regionen som helhet. R�0 menar att man inom den branschen som yrkesutbild-
ningen berör nu har chansen att ”rekrytera bra personal” och att det därmed kan 
ha betydelse för tillväxten i regionen. R8 är inne på samma spår när hon pratar 
om att LU-projektet har medverkat till att individer får en bra vuxenutbildning, 
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vilket i förlängningen kan leda till tillväxt i regionen eftersom ”vuxenutbildning-
en producerar kompetent arbetskraft”.  

Utbildningar har även anordnats riktade till människor som ska utgöra en 
serviceinstans inom vuxenutbildningen. Då jag frågar R6 om det har skett något 
konkret i regionen där LU har haft en avgörande betydelse för att det skeendet 
har kommit till stånd svarar han: 

Ja det skulle väl i så fall vara det här att vi har fått, att vi fick igång 
hela det här bibliotekssamarbetet, alltså 30 personer som jobbar 
med den här nya tekniken. (R6) 

Modern teknik och olika webbverktyg tycks vara ett centralt inslag i de omständig-
heter som nya former av vuxenutbildning kräver. Därför har det även genomförts 
kurser på regionnivå riktade till utbildningsutvecklare (där en del av intervjuper-
sonerna själva har deltagit), i syfte att förstå och lära sig hur ny teknik fungerar 
och kan användas. Även andra typer av kurser har anordnats riktade exempelvis 
till utbildningsutvecklare, lärcentraansvariga och företrädare för näringslivet, för 
att generera mer kunskap om hur man på ett bra sätt ska kunna matcha behov 
och efterfrågan för enskilda individer och för branscher och företag.

Avtal 
Konkreta är också de avtal som har eller håller på att arbetas fram eller utvecklas 
i en del av regionerna. Samverkansavtal mellan kommunerna i en region tros 
kunna undanröja en del hinder när det gäller samarbete och samordning mellan 
kommuner. Då jag frågar R� om hon tror att LU-projektet har betytt något för 
hennes region svarar hon jakande. Hon hyser stora förhoppningar om att ett nytt 
samverkansavtal kommer att skapa en bättre situation för kommuninvånarna: 

Egentligen när du frågar den frågan vilka som är berörda av det, 
det är faktiskt en … Just nu så är det bara de här grupperna med 
ett ganska begränsat antal personer. Men skulle effekten bli att vi 
skulle få ett förbättrat samverkansavtal, och det tror jag att det blir. 
Det kommer bli ett samverkansavtal, det kommer bli ett vidare av-
tal som täcker mera saker. Och det i sin tur kommer att bli till alla 
kommuninvånares nytta. Det kommer bli till nytta på sådana sätt 
att vi kan säga att vi har en bättre service för, för alla medborgare. 
/…/ De kan välja utbildning och det kan bli ett sätt att marknads-
föra sin egen kommun och säga om du bosätter dig i X-stad så kom-
mer du ha tillgång till alla de här delarna av samhällets service. Så på 
det sättet så leder det till en mängd positiva effekter. Och LU är en 
del av det /…/ arbetet. Nu kanske det hade kommit ett avtal i alla 
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fall, men jag tror att vi har, vi kan stötta varandra i att få fram det 
här genom att det blir en extra resurs. (R�) 

R� menar alltså att de extra resurser som LU-projektet har bidragit med har un-
derlättat arbetet med att utveckla ett samverkansavtal och att det avtalet kan bana 
väg för en bättre service för invånarna i regionen.

Kontaktytor – kommunikation, kunskap och koordinering 
En konkret omständighet som LU-projektet har bidragit till är att nya kontakty-
tor har skapats. Utifrån ambitionen att skapa möten mellan olika individer och 
grupper med olika perspektiv har exempelvis seminarier anordnats med inbjudna 
från olika verksamheter. R8 berättar om seminarier som har arrangerats och där 
de kritiska områdena som APeL identifierat som avgörande för att vuxnas utbild-
ning och lärande på ett tydligare sätt ska kunna kopplas till lokal och regional 
utveckling och tillväxt (se kapitel �) fick utgöra den röda tråden: 

De fick sitta i grupper då, vi blandade ganska friskt både politiker, 
tjänstemän, olika kommuner och diskuterade utifrån de här kritiska 
områdena. Och det var jättebra, det kom ju fram en del, och återi-
gen det här att människor möts, det är det jag tycker är absolut vikti-
gast. För att man får jämföra /…/ Och det är sånt här som kommer 
fram när människorna träffas. Jag menar hur gör ni, och varför är 
det si och så hos er, ja men oj det där var ju intressant. Det är den 
här växelverkan som är så viktig. Och där ser jag ju att LU-projektet 
har haft och har en viktig roll. (R8) 

Här blir det tydligt att LU-projektet har använts för att skapa kontaktytor där 
kommunikation och kunskapsutbyte kan ske. R3 berättar i sin tur om att det i 
hans region har anordnats seminarier ihop med ”väsentliga och viktiga politiker 
inom det här området och näringslivschefer och andra”. R�� menar att studie-
besöken som har genomförts i andra regioner för att se hur andra jobbar och 
kunna ta hem nya idéer, inte skulle ha blivit av om regionen inte hade deltagit i 
LU-projektet. I olika möten får individer och olika grupper kunskap om varandra 
och varandras praktik, man kan jämföra struktur och organisation mellan olika 
kommuner och få nya idéer och infallsvinklar. I och med att människor har fått 
tillfälle att mötas menar flera intervjupersoner att samarbetet mellan olika grup-
per har förbättrats: 

Jag tror att samarbetet och samverkan mellan kommunerna har bli-
vit, har blivit bättre. (R�) 
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Det kan gälla samarbete och samverkan mellan kommunerna, som i citatet ovan, 
men även mellan näringslivet och vuxenutbildare. Då jag frågar R4 om LU-pro-
jektet har betytt något för regionen, och för vem i så fall, svarar hon:  

Ja men jag tror det har det, för det här samarbetet mellan närings-
livet och vuxenutbildare. Och att lyfta de här frågorna, att få också 
andra högre upp i politiken och chefer att förstå att de här frågorna 
hänger ihop. Det är inte en skolfråga som grundskolan och gymna-
siet, det här är en annan sorts utbildningsfråga. (R4) 

I mötena har man kunnat utbyta information och de här mötena kan även be-
traktas som en arena för marknadsföring: 

Ja jag tror det har fått en del politiker att tänka på vuxenutbildning 
som något som är värdefullt och väsentligt, och just det här att vi 
måste väcka samverkan. Det kanske har fått en del personer som 
jobbar med näringslivsutveckling och sånt att upptäcka att man har 
en väldig god resurs i lärcentra och vuxenutbildning som man kan-
ske inte riktigt förut har uppmärksammat. Och det har, tror jag, 
börjat få, ja varit ytterligare ett steg i den här processen där alla som 
jobbar med den här typen av frågor förstår att det finns stort behov 
av förändring. (R3) 

Vuxenutbildningsanordnare har således kunnat marknadsföra sig inför potenti-
ella utbildningsbeställare. I möten kan man dessutom få olika parter att få upp 
ögonen för frågor som man anser är angelägna, man har med andra ord en påver-
kansmöjlighet. Genom att träffas kan man även skapa sig ett kontaktnät med in-
divider som man trivs med, vilket kan vara användbart i framtiden då nya frågor 
ska diskuteras, vilket R�0 betonar som betydelsefullt. 

Möten kan som framgått ovan syfta till att synliggöra sammanhanget mellan 
utbildningsfrågor och näringslivsfrågor. Medvetenheten om detta har blivit större 
under tiden som LU-projektet har fortgått, menar R8. Hon framhäver de här sex 
områdena som APeL identifierat (se kapitel �), som betydelsefulla för hur det här 
sammanhanget har kunnat tydliggöras. Medvetenheten om sammanhanget fram-
hålls som ett resultat av kontakterna mellan olika individer och grupper. 

LU-projektet har även bidragit till att frågor som berör organisation och ut-
förande av vuxenutbildning har fått en annan position. R� menar att LU-projek-
tet, tillsammans med övriga liknande projekt som pågår, har medfört att frågor 
om yrkesutbildning för vuxna ”har väckt och kommit upp i fler sammanhang” 
än om man inte hade arbetat med dessa projekt. Utan LU-projektet tror R� att 
varje kommun istället hade letat efter sin lösning. R4 menar att hon under LU-
projektet har arbetat med att lyfta frågor om vuxenutbildning och kompetens-
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försörjning i möten med regionens kompetensråd. Hon har vid dessa tillfällen 
också gett återkoppling om hur dessa frågor uppfattas i olika kommuner i avsikt 
att lyfta frågorna från det lokala planet till det regionala. Då jag frågar R� om det 
har skett något konkret i regionen där LU har haft en avgörande betydelse för att 
det här skeendet har kommit till stånd, svarar han: 

Ja men det är nog det här som jag sa förut, /…/ att vi har pratat yr-
kesutbildning över gränserna på ett sätt som vi inte har gjort förut 
vad gäller vuxenutbildningen. Att det har varit ett mer prioriterat 
område, gemensamt då. Att vi har tittat på modeller tillsammans, 
att så här skulle vi kunna utforma det. (R�) 

Rektorer och yrkeslärare har blivit involverade i frågor om hur vuxenutbildning 
kan organiseras. Jag tolkar det som att fler grupper än tidigare har blivit inbjudna 
till att reflektera över olika frågor som berör vuxenutbildning. R�� säger först att 
LU-projektet kanske betytt mest för honom själv, men menar att det även har 
inneburit reflektionstillfällen för dem som han har kontaktat med anledning av 
LU-projektet: 

R��: Men det kan ju också ha varit de jag har pratat med, att de har 
fått tänkt efter; hur var det vi tänkte och hur byggde vi upp det här. 
För jag har ju också fört resonemanget; hur ser man på framtiden 
för lärcentra?
J: Det har blivit tillfälle för reflektion kan man säga?
R��: Absolut. Och här börjar man ju fundera på om man inte ska 
slå ihop lärcentra med ungdomsskolan. Och sen så diskussioner; 
ska ett lärcentra ha vuxenutbildning eller ska man bara köpa utbild-
ning? Ska man vara utförare eller beställare eller både och? Ska det 
vara, ska vuxenutbildningskurserna vara kärnverksamhet? 

I och med att någon har kommit och ställt frågor om hur man tänkt i olika sam-
manhang kan en tankeprocess ha initierats där man ifrågasätter rådande struk-
turer. 

Som framgått fäster flera av intervjupersonerna stor vikt vid att låta olika 
individer och grupper mötas, vilket exempelvis har skett på möten, konferenser 
eller seminarier. På en del håll framhävs betydelsen av ny teknik för att skapa mö-
tesplatser och för att koordinera och kommunicera: 

När vi startade LU så blev ju LU på något vis en koordineringsstruk-
tur för oss. Precis som de använder LU nationellt använder vi alltså 
LU regionalt. Att de här pengarna innebar att vi kunde koordinera 
den vuxenutbildning eller det som hade med vuxenutbildning eller 
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de processer som var på gång. Det hade vi börjat med innan och på 
något vis ändå identifierat de här, vad ska jag säga, de här delarna i 
regionen, var har vi våra starka punkter så att säga. /…/ Men LU-
projektet gav oss möjlighet att koordinera dem mot varandra ytter-
ligare. Och det har vi ju också gjort genom en digital infrastruktur. 
Och det tror jag gör att vi möts mycket med. (R7) 

R7 menar att LU-projektet i hans region har betytt utvecklingsmöjligheter för 
utbildningsaktörer och dem som jobbar med vuxnas lärande. Framför allt hand-
lar det om att de har erbjudits utbildning i hur man använder ny teknik för att 
kommunicera. Detta har bland annat har lett till att nätverk har bildats där det 
sker en aktiv kommunikation mellan vägledare. Den här vägledningen on-line 
framhåller R7 som ett tydligt och konkret exempel där LU-projektet har haft en 
avgörande betydelse för att det kommit till stånd.

Vilken funktion har LU haft? 
I intervjuerna framkommer att LU-projektet haft olika funktioner i regionerna. 
LU-projektet har bidragit till att initiera processer, underlätta arbetet eller med-
verkat till att överhuvudtaget göra det möjligt att genomföra vissa uppgifter och 
aktiviteter.

Processtartare, processmotor/gas, möjliggörare, legitimerare 
Deltagande i LU-projektet har medfört en extra ekonomisk resurs som har hjälpt 
till att förverkliga planer om samverkan kring vuxenutbildning i olika former: 

Nu är det ju lite, alltså nu har LU-pengarna smörjt det här, att vi 
har den här regionala samverkan, den har ju möjliggjort /…/. /…/ 
Vår regionala samverkan, att vi skulle jobba tillsammans, ja det hade 
jag en förväntan att vi skulle göra, vi hade en vilja. Sen hjälpte LU-
medlen till att förverkliga det. Jag tror att vi hade gjort det här ändå, 
men vi hade inte gjort det på det här sättet. Ja, det har gjort det mer 
möjligt /…/. (R�0) 

R�0 menar att det säkert hade förekommit arbete med dessa frågor även om 
LU-projektmedlen inte funnits tillhands, men då i andra former. Med den kärva 
ekonomiska situation som råder i många kommuner idag, tror inte heller R� att 
det som skett i regionen med anledning av LU-projektet hade hänt om inte LU-
medlen hade funnits: 
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Så vi har ju fått ekonomisk stöttning för att göra det. /…/ Ja, jag är 
inte säker på att vi hade haft det om vi inte hade haft LU-pengarna. 
Det vågar jag inte riktigt. Jag är inte säker på att kommunerna är 
beredda på att ta den utvecklingskostnaden på en halv miljon, du 
vet det är ju rätt så strävt för dem redan som det är idag. Så att utan 
LU-stödet så tror jag inte att vi hade haft, nej det är jag fullständigt 
övertygad om, det hade inte sett ut som det gör nu i alla fall. (R�) 

Visst arbete med detta hade kanske gjorts, men som R�0 säger så tycks LU-pro-
jektet ha fungerat som en möjliggörare eller en processtartare. Då jag pratar med 
R� om huruvida hennes förväntningar på arbetet med LU-projektet har infriats, 
svarar hon: 

Ja, det har gått bättre än vad jag har tänkt mig. Och det har med, 
jag tycker att det har att göra med det här att LU överhuvudtaget 
har mottagits positivt. /…/ Att det kommer få effekter, det hoppas 
jag och jag tror det faktiskt. Jag menar det tror jag, för vi kommer 
att processa som sjutton nu. Och vi har redan börjat och liksom det 
snurrar. Jag tycker det snurrar rejält kring hela den här processen. 
Så på det viset så har det överträffat mina förväntningar tror jag. Jag 
hade förväntat mig att de skulle vara, de är sega, men att de skulle 
vara segare *skratt* liksom. (R�) 

Även om R� medger att arbetet har varit ”segt”, så innebär den goda relation som 
har skapats mellan henne och målgrupperna för intentionerna med LU-projektet 
i hennes region att processen har kommit igång på allvar. R� tycks med andra 
ord ha erhållit legitimitet från de individer och grupper som hon arbetar med. 
R7 menar att LU-projektet har inneburit just en legitimering av handlandet på 
regionnivå: 

För oss har ju LU-projektet i det sammanhanget har ju varit en 
möjlighet. Alltså nånstans är det ju så att de här statliga verken och 
så vidare, de legitimerar ju det man gör någonstans, och säger det 
här är okej, ni kan ni. Jag menar om man från en statlig myndighet 
som CFL säger att regional tillväxt och vuxnas lärande hör ihop, jag 
menar det är ju rätt unikt. Det är ju bara ett par år tillbaka sen man 
överhuvudtaget inte pratade om vuxnas lärande i kombination med 
regional tillväxt. (R7) 

Med intentionerna från en statlig myndighet i ryggen får dessa frågor en helt an-
nan status och det blir lättare att erhålla legitimitet från målgrupperna. Flera in-
tervjupersoner menar att man har arbetat i linje med de tankar som LU-projektet 
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står för redan innan regionen blev en deltagare i projektet, men att LU-projektet 
har gett en ”ny kick”, som R4 säger, det vill säga fungerat som en processmotor 
eller processgas: 

Men det har ju skjutit en helt, tagit en helt ny fart i och med att LU 
… Du har gett lite medel att göra lite mer. I och med att flera kom-
muner har haft, har ju besparingar inom vuxenutbildningen, så de 
krävs ju att man, ja har lite träffar, du kanske kan åka iväg på någon 
inspirationsresa, åka iväg på studiebesök. Och allt sånt där kostar ju 
pengar och det är inte säkert att man i de olika kommunerna har 
haft … Nu har vi då fått lite möjligheter att, och även ha lite folk 
som jobbar lite mer aktivt med det här också då. (R�) 

Processen har tagit en ny fart menar alltså R�, och det slumrande nätverk som 
fanns i regionen sedan tidigare har vaknat till liv och blivit mer aktivt. LU-pro-
jektet har således skapat förutsättningar för ett aktivare arbete med vuxenutbild-
ningsfrågor och också, som R8 säger, medfört att man har kunnat fokusera mer 
på dessa frågor på ett annat sätt än tidigare. Ett deltagande i LU-projektet har 
inneburit ett ”bränsle för att driva processerna” som R7 säger, och betytt att man 
har kunnat ”elda på diskussionen” om livslångt lärande och hindrande struktu-
rer för detta, som R6 framhåller. Deltagandet i LU-projektet har med andra ord 
inneburit att man har kunnat arbeta extra intensivt med en process som ofta 
redan pågår. Då jag pratar med R3 om huruvida hans förväntningar på LU-pro-
jektet har uppfyllts säger han: 

Ja, jo men jag tycker nog att förväntningarna har uppfyllts så att 
säga. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara någonting jät-
temycket som skulle vara jätteklart och jätteförändrat, utan jag hade 
tänkt mig att vi startar i ett läge där vi har en förändringsprocess på 
gång, vi arbetar extra intensivt med den under två år och kommer 
ytterligare några steg på vägen. Och ungefär så har jag upplevt att 
det hela har varit. /…/ Ja, jag tror att det har betytt… Och sen så 
tror jag inte att man kan sätta sig ner och mäta betydelsen just nu 
och säga att det var det och det och det resultatet. Men däremot så 
tror jag att det har påskyndat en process och fått en process att gå 
vidare. Det har startat sidoprocesser och biprocesser *skratt* och 
vad man kan kalla det för, lite överallt så att säga. (R3) 

Som exempel på en sådan sidoprocess eller biprocess nämner R3 att i och med 
att politiker och tjänstemän har fått träffats i seminarieform och där fått vetskap 
om tjänstemannanätverket som förekommer i regionen, så har politikerna börjat 
arbeta för att det ska bildas även ett politikernätverk. Insikten om att det finns 
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behov av att hålla igång flera processer för att komma vidare i arbetet med vuxnas 
lärande och regional tillväxt, och att detta kräver resurser, kan dock ibland kännas 
frustrerande. R7 menar att ”man skulle ju vilja göra det mycket mer”. Vetskapen 
om att man skulle kunna hålla igång fler utvecklingsprocesser med hjälp av mera 
pengar (”mer smörjmedel”) gör att ”det svider”, menar han. Med större ekono-
miska resurser skulle utvecklingen ha kommit ännu längre, menar R7.

Vad har man lärt sig? 
Det arbete som har pågått i regionerna under LU-projektet har inneburit olika 
lärdomar för intervjupersonerna och för andra inblandade. Det handlar om syn-
sätt på hur vuxnas lärande kan betraktas, om kännedom om olika strukturer och 
om hur det är att arbeta med den här typen av projekt. Deltagandet i LU-projek-
tet har således renderat kunskaper av olika slag. Dessa kunskaper och lärdomar är 
framför allt påtagliga för enskilda individer, men sprids antagligen på olika sätt 
och i viss mån via kontakter som intervjupersonerna är inblandade i och genom 
de handlingar som utförs i arbetet med vuxenutbildningsfrågor.

Kunskaper om vuxenutbildningens betydelse och  
kopplingen mellan vuxnas lärande, samverkan och tillväxt 
Några av intervjupersonerna framhåller att de i och med LU-projektet har erhållit 
ett delvis nytt perspektiv på hur man kan tänka om vuxnas lärande och regional 
utveckling. R� menar att hon har lärt sig än mer om hur man kan se på den kopp-
lingen. Det har till exempel blivit än mer tydligt att ”vi måste lyssna på närings-
livet”, menar hon, och anser att man måste tänka mer regionalt i dessa frågor, 
även om individperspektivet för den skull inte får förbises. En möjlig anledning 
till att man inte har tänkt i de här banorna tidigare om kopplingen mellan vuxnas 
lärande, samverkan och tillväxt kan helt enkelt vara att man inte har arbetat med 
vuxenutbildningsfrågor tidigare. Med en bakgrund inom exempelvis grundsko-
lan så är det inte säkert att man har haft så stor erfarenhet av hur strukturerna för 
vuxenutbildning och regionala frågor fungerar och hanteras. 

R3 har under tiden som LU-projektet har pågått blivit mer medveten om be-
tydelsen av att samverka för att skapa flexibla och behovsanpassade utbildningar 
för vuxna: 

Jag har nog lärt mig i princip hela tiden så att säga. Men sen är det 
svårt att säga att det är just beroende på det här projektet va men. 
Men jag har ju kanske ännu mera förstått vikten av, vad ska vi säga, 
att arbeta med att utveckla den här samverkan och att arbeta för att, 
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ja en än mer flexibel vuxenutbildning som är än mer behovsanpas-
sad, har jag väl sett. Och sen har jag väl sett att man, ja runt om-
kring i landet arbetar med likartade bekymmer och likartade pro-
blem, och fastän man har lite olika förutsättningar, har valt lite olika 
sätt att jobba på. Och det har väl varit lärorikt. (R3) 

R3 framhåller det lärorika i att se exempel på hur andra regioner gått tillväga be-
roende på skilda förutsättningar, vilket även R� framhåller som betydelsefullt.

Kunskaper om sättet att arbeta 
Då vi pratar om lärdomar från arbetet med LU-projektet framkommer reflektio-
ner över hur man kan arbeta med dessa frågor i den här typen av projekt och hur 
man bör gå tillväga för att nå ut till olika grupper och individer och lyckas med 
sina intentioner. R6 har fått tänka om när det gäller detta: 

Nej alltså jag har varit naiv just när den här, jag har inte förstått rik-
tigt de här politiska strukturerna. Så jag har lärt mig väldigt mycket 
om politik och de politiska hindren och de politiska strukturerna. 
Jag har inte förstått att de var så starka som de var. Jag trodde att 
om man hittar personer som är intresserade av att testa nya saker, 
utveckling och så vidare, så kan man liksom binda ihop de här nät-
verken och så händer det saker. Men det var naivt alltså (unisont 
skratt) (Det händer inte?) Nej det gör det inte. (R6) 

Händelsekedjan ser således inte ut på det sättet som R6 hade tänkt sig från bör-
jan. Han menar att han har lärt sig oerhört mycket om det politiska samman-
hanget och i och med det insett att man måste arbeta på ett annat sätt än som han 
tänkt sig från början med sådana här frågor. R8 har också hon lärt sig mer om de 
politiska strukturerna och om vuxenutbildningssystemet: 

Ja alltså rent konkret så har jag ju lärt mig mer om vuxenutbild-
ningssystemet och liksom vilka svårigheter det finns just utifrån ett 
kommunalt, det är mycket kommunalt perspektiv som vi jobbar 
med så att, naturligtvis, och det här med olika politikområden till 
exempel. Jag har ju vetat av detta att de kommunicerar ju inte alltid 
med varann utan det finns olika regelverk som kan sätter hinder i 
vägen, och det är väl den biten kanske som har blivit ännu tydligare 
här. (R8) 

Gränser och hindrande omständigheter mellan olika system har utkristalliserats 
på ett mer konkret sätt än tidigare, menar R8. Hierarkin mellan olika verksam-
heter, exempelvis att vi lever i en ”uppifrån-och-ner-struktur”, som R7 benämner 
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det, nämns också som aspekter som framträtt som mycket tydligt under arbe-
tet med LU-projektet. Strukturen upplevs även som ”traditionell” och ”svår att 
förändra”, menar R7. Att förändring av dessa strukturer sker långsamt framstår 
även tydligt för såväl R� som R�. R� som har arbetat mycket med vuxenutbild-
ningsfrågor tidigare vet också sedan tidigare att sådant här arbete tar tid. R� har 
lärt sig om hur hon måste arbeta som projektledare i LU-projektet under dessa 
omständigheter: 

Och det har i och för sig lärt mig någonting, att den här processen 
är långsam. Att det inte går att vara den här effektiva projektledaren 
och bara liksom trycka in det som vi har sagt på ett möte. Så var det 
två som inte var på det mötet, så kommer de in i gruppen så vänder 
det till något helt annat. (R�) 

R� har lärt sig att det inte fungerar att vara för snabb som projektledare i dessa 
lägen och att man kanske måste acceptera att förändringsprocessen är långsam 
för att resultatet ska bli bra. R� menar att deltagarna i hennes nätverk är mycket 
erfarna personer, de är ”rävar i det här”, som hon uttrycker det. R�� framhåller 
även hon att det handlar om ytterst kompetenta människor som hon arbetar med 
i LU-projektet, vilket ställer krav på henne som ledare i gruppen. R�� framför 
även att hon har fått bekräftat sina tidigare erfarenheter av hur grupprocesser 
fungerar, vilket också det skapar särskilda omständigheter för hur projektledaren 
kan agera: 

Alltså, det man kan … fast det visste jag redan innan, men det be-
kräftas ju verkligen nu. Det är ju att oavsett vad man har med för 
människor att göra, men det här är ju jätteduktiga människor, de 
är ju så vana att leda folk och leda en stor organisation, så när man 
kliver in som projektledare så får man vara jätteduktig på struktur 
och på tydlighet och ta över taktpinnen på något sätt. Det är inga, 
det finns egentligen tror jag aldrig några riktigt självgående grupper. 
Det behövs någon som styr upp dem. (R��) 

R�� menar att grupper behöver en kunnig och tydlig ledare för att kunna arbeta 
och utvecklas på ett önskvärt sätt. Det har framträtt tydligt för henne under ar-
betet med LU-projektet. Det har även blivit uppenbart för medlemmarna i den 
grupp som R�� leder: 

De skulle i princip behöva ha en projektledare, så långt har de kom-
mit. /…/ De ser ju skillnaden naturligtvis nu när det finns nån som 
jobbar mellan mötena. För de här är ju nerlusade med jobba allihop 
så att det blir ju mest erfarenhetsutbyte. Och nu ser de ju vinsten 
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med att de säger åt mig; gör något! Och så for gänget ner på en lång 
studieresa för några veckor sen. Och det blir ju av tack vare att nån 
har tid att göra en plan för det. (R��) 

Då jag frågar varför de inte har haft en projektledare tidigare så menar R�� att 
det är en penningfråga: ”Vilken kommun har råd att sätta till en projektledare?” 
Samtidigt menar hon att i och med insikten om att vinsterna med att ha en pro-
jektledare är så påtagliga så kan det vara motiverat för kommunerna att faktiskt 
avsätta resurser för att anställa en person som leder förändringsarbetet. 

Även R�� och R4 pratar om att de har lärt sig mer om vilka förutsättningar 
som måste finnas för att samverkan i grupper ska kunna åstadkommas. R�� me-
nar att han har lärt sig mer om hur grupper kan fungera även om en fast orga-
nisation med regler och avtal saknas. Istället fungerar tillit och öppenhet som en 
grund för samarbetet. R4 säger att hon ytterligare har fått bekräftelse på hur svårt 
samarbete kan vara och betonar att var och en måste utgå från sina egna förutsätt-
ningar. Dessutom måste viljan att samarbeta finnas hos samtliga inblandade. Då 
jag frågar om hur man ska bära sig åt om viljan inte finns hos någon part så svarar 
R�0 att man får ”försöka igen”. Uthållighet och tålamod tycks således också vara 
viktiga egenskaper hos dem som arbetar med liknande projekt. 

R�0 framhåller att hanteringen av ny teknik är något viktigt som hon har lärt 
sig under arbetet med LU-projektet. Samverkan trots stora geografiska avstånd 
mellan deltagarna kan underlättas med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. I R�0:s  
arbetsgrupp satte de upp som en utmaning att de skulle mötas med hjälp av digi-
tal teknik och det har enligt henne fungerat över förväntan: 

Jag tycker att där gick vi upp flera steg i teknikanvändning och det 
är häftigt. Ingen utav oss är ett dugg intresserade, men vi förstår 
poängen med det, och /…/ alltså om det var något vi uppnådde så 
var det faktiskt dit. Och vi har hjälpt in varandra, vi har lärt av var-
andra. Och jag som är riktigt dålig på det här har kunnat hjälpa de 
andra, för jag var inne först. Och så har jag kunnat säga, ja men om 
du går till den där menyraden, där kan du göra en liten inställnings-
förändring, det trodde jag aldrig att jag skulle säga. (R�0) 

Inom gruppen har man lärt varandra och på det senaste mötet så var samtliga 
medlemmar i gruppen uppkopplade, vilket R�0 beskriver som ”häftigt”. De lyck-
ades med att ”gå i mål” med sin utmaning! 

Sammantaget så blir svaret på frågan om vad intervjupersonerna har lärt sig 
under LU-projektet att man har fått en ny vinkling på hur man kan betrakta 
vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt. Intervjupersonerna har lärt sig 
mer om hur man kan, och inte kan, arbeta för att åstadkomma förändring i de 
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lokala och regionala strukturerna när det gäller vuxenutbildningsfrågor, vilka för-
utsättningar som måste finnas och vilka tekniska hjälpmedel som kan underlätta 
arbetet.

LU-projektets plats i vardagen 
Ett sätt att ta reda på hur stora märken LU-projektet har avsatt i de olika regio-
nerna under pågående projekttid är att ta reda på vilken plats som LU-projektet 
har haft i de berörda verksamheternas vardag. Därför pratar jag med de regionala 
företrädarna om vilka som de tror känner till LU-projektet och dess idéer. Pratar 
man om LU-projektet? Vem eller vilka i så fall? Hur ofta och på vilket sätt pratar 
man om det?

Märks LU-projektet?  
På min fråga om jag skulle märka av LU-projektet om jag gick ut i de berörda 
verksamheternas vardag får jag ofta ett nekande svar. De flesta kopplar detta till 
tidsaspekten. R�, R6 och R4 tror inte att jag skulle märka av LU-projektet ef-
tersom man egentligen inte har kommit igång med något konkret än. När den 
planerade utbildningen har startat eller den pågående kompetensutvecklingen är 
genomförd kan man eventuellt se ett genomslag, menar de. R�� menar att jag 
inte skulle märka av LU-projektet alls eftersom LU-projektet i hans tolkning inte 
skulle användas till att påverka verksamheter, utan för att samla erfarenhet. Sam-
tidigt menar han att ”det är klart att det har påverkat”, eftersom att ”så fort man 
ställer en fråga så tänker ju folk efter”. R8 är försiktigt optimistisk i sitt svar: 

Det var en svår fråga för mig att svara på men … /…/ Ja den här 
känslan som jag har fått till exempel när vi har haft de här kunskaps-
seminarierna där det då liksom var fyra kommunrepresentanter som 
träffades … Det har jag fått höra efteråt att det var många som 
tyckte att det var jättebra, oj vad nyttigt och liksom intressant, och 
nu kommer vi igång med diskussionen på hemmaplan, för att det är 
alltid det här att man måste få … Så att det tror jag också. (R8) 

Arbetet inom LU-projektet har medfört input till kommunerna och har på så vis 
infiltrerats i de vardagliga verksamheterna, tror R8. I R�0:s region sätts ett lik-
hetstecken mellan den yrkesutbildning som startats och LU-projektet: 

Alltså för oss så är det ju [yrkes]utbildningen. Alla vägledare vet om 
att det finns en [yrkes]utbildning. Kommer de då ihåg att det är 
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LU-projektet som står bakom, nja, det tror jag, för vi har haft semi-
narium också för vägledarna. (R�0) 

R� tror inte att det skulle gå att urskilja just LU-projektet i verksamheternas var-
dag. LU-projektet betraktas inte i den här regionen som en enskild entitet, utan 
som något som kan tillföra en ”extra dimension” och ”vidga den här processen 
som redan pågår”. R7 är övertygad om att jag skulle märka av LU-projektet i be-
rörda verksamheters vardag: 

Alltså jag skulle bli mycket förvånad om du inte skulle känna av 
det. /…/ Så jag skulle bli förvånad om du inte skulle få, vad ska 
jag säga, folk som säger ja LU, ja det vet jag vad det är, och framför 
allt [projektnamnet i regionen]. Sen för oss är det ju så att LU som 
namn, alltså det är inte det som syns, utan det är [projektnamnet i 
regionen] som syns. (R7) 

I denna och flera andra regioner är LU-projektet förknippat med projektnamnet 
i regionen. Det är vanligt att de regionala företrädarna svarar att man egentligen 
inte pratar så mycket om LU-projektet ute i verksamheterna, eftersom projektet 
har genomförts under annat namn. Detta menar R�, R�, R�, R�0 och i viss mån 
R7.

Hur ofta pratas det om LU-projektet på lokalt plan  
(eller vad pratar man om istället)? 
Frågan om hur ofta man pratar om LU-projektet i lokala verksamheter är inte lätt 
att svara på för de regionala företrädarna. R8 tror att det kommer upp på dag-
ordningen i samband med att det kommer en inbjudan eller något liknande som 
LU-projektet står bakom. R�� säger: 

Jaa, jag tror inte att det pratas så mycket om LU. Jag tror inte att 
det är nåt sånt där som är uppe på allas läppar. Jag tror att det kan 
komma som en punkt på ett nämndmöte, där man har då en ut-
bildningsnämnd. Jag tror att det kan komma, ja lite så. (R��) 

Då jag frågar om man istället pratar om samverkan istället, eller om vuxnas lä-
rande, så menar R�� att så nog är fallet: 

Jag tror man på många ställen, alltså ute i företagen så tror jag att 
har man lärt känna, alltså vet man att vuxenutbildningen finns och 
är van att samarbeta eller åtminstone har sånt här nära samarbete. 
Så tror jag att man pratar vuxenutbildning, man säger inte LU. Det 
vet man inte vad det är, utan man pratar vuxenutbildning. Så LU 
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tror jag är väldigt lokalt för oss, alltså väldigt mycket i vår organisa-
tion bara. Nej jag tror inte vi har nått ut med det. (R��) 

Däremot tror R�� att tankarna med LU-projektet i så fall har nått längre ut än 
vad namnet har. R3 är inne på samma linje då han menar att det är svårt att svara 
på vilken plats LU-satsningen har haft i verksamheternas vardag. Däremot säger 
han sig veta att ”själva idén om att förändra de här strukturerna” naturligtvis 
påverkar personalen som jobbar på lärcentra och vuxenutbildningar”. R3 tror 
ändå att det pratas om dessa idéer i verksamheterna, men då inte under ”namnet 
LU” utan om ”förändring av strukturer och förändringar av sätt att arbeta och 
så vidare som är på gång och som är nödvändiga”. R� menar något liknande; att 
det snarare pratas om regional samverkan än om LU-projektet i de lokala verk-
samheterna. R6 menar att det inte alls pratas om LU-projektet och dess idéer i 
de lokala verksamheterna. Han har istället upplevt att de berörda tycker att det är 
besvärande då han och hans kollegor från den regionala nivån har försökt skapa 
en dialog i de här frågorna.

Vilka känner till och vilka pratar om LU-projektet? 
För att borra djupare i frågan om var LU-projektet ”finns”, ställde jag även frågan 
om vilka som känner till och pratar om LU-projektet. ”Det är ju vuxenutbild-
ningsaktörer naturligtvis”, menar R7. I R�0:s fall handlar det också främst om de 
utbildningsaktörer som är inblandade i den yrkesutbildning som utvecklats i re-
gionen som känner till LU-projektet. Även om de har marknadsfört utbildningen 
så ”förstår ju inte gemene man att det är en LU-satsning bakom, utan det är de 
gemensamma vuxenutbildningarna som går ut, alla kommunerna, och erbjuder 
en [yrkes]utbildning”, menar R�0. R4 säger: 

Det ska vara kommunchefer, /…/ det ska vara utbildare och det ska 
vara näringslivschefer på olika sätt, och politikerna. Hur långt det 
har kommit ut på djupet, det tror jag vi får, vi har lagt grunden nu, 
och det kommer mer ut till utbildarna framöver. (R4) 

Då jag frågar R4 om kommunpolitiker i de berörda kommunerna pratar om LU-
projektet, menar R4 att ”jaa, det bör de göra, vi har i alla fall informerat dem”. 
R� svarar på frågan om vilka som känner till projektet: 

Utan det är väl rektorerna som eventuellt känner till, och yrkeslärare 
då som inom framför allt [en viss bransch], som känner till det. För 
där är det ju … Men det blir ju mer efterhand då när vi kommer 
igång med det mer konkret /…/. Men än så länge så är det nog mer 
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på chefsnivå om jag säger, rektorsnivå, och yrkeslärarnivå som jag sa 
som har varit involverade i det här då. (R�) 

R� nämner också som svar på frågan grupper som hon och hennes kollega möter 
i sitt arbete med LU-projektet; ”politiker, med näringslivet, med länsarbetsnämn-
den” och där pratar man ”inte om LU som sådant, utan om frågor om yrkesut-
bildning för vuxna, om att man håller på att utvecklar det”. R� menar att det 
inte är säkert att enskilda lärare vet om vad LU-projektet är för något (”däremot 
[regionnamnet] har blivit rätt så etablerat”), men utbildningsansvariga är insatta i 
det och förhoppningsvis politiker i alla kommuner. R� nämner ett antal mer ak-
tiva kommuner i hans region där LU-projektet har varit mer känt och synligt än 
i andra mer passiva kommuner i samma region. Även R�� tror att ”de som job-
bar inom vuxenutbildningen” (rektorer, lärare, administrativ personal och kanske 
politiker) känner till och kanske är stolta över att ingå i LU-projektet, men att 
idéerna med projektet är kända i varierande grad i olika kommuner: 

Jag skulle ju tro att vet om att, de har sett annonsen säkert, för ser 
man den blir man lite stolt och lite kul vi ingår i det här. /…/ Ja, 
lärare eller administrativ personal eller kanske politiker inom det 
området. Och sen så finns det då, men det här är lite olika, för varje 
kommun och varje deltagare har också ett uppdrag att hemma i 
kommunen prata med näringslivet. Och där vet jag att skulle du 
till exempel prata med [X-stads] näringsliv så skulle de säga; Ja men 
herregud, det vet vi väl vad det är, och vad de håller på med! För 
de har regelbundna träffar. [Y-by] likadant. Men alltså skulle jag 
fråga [Z-borg] så är jag rädd att de inte skulle, för där har man inte 
kommit lika långt. Så här tror jag att det är lite olika. Men målet 
har varit att varje kommun lokalt ska jobba med sitt näringsliv och 
sprida information. (R��) 

R�� menar att de som känner till och pratar om LU-projektet i hans region, 
förutom ledningsgruppen och styrgruppen i regionen, är enhetschefer och lär-
centrachefer i olika kommuner. Dessutom finns en grupp med chefstjänstemän 
och politiker, men där tror han mer ”att man informerar att det här är”. R�0 är 
mycket tydlig med att i hennes region pratar man inte om benämningen LU-pro-
jektet (”det var ingen som sa ni måste säga LU!”), utan om det namn som man 
har valt att använda istället på projektet. De som känner till idéerna med LU-
projektet (som här alltså går under ett annat namn), är enligt R�0 ”vi närmast 
sörjande”. Samtidigt berättar hon om en regional konferens kommande vecka där 
kommunförbundet har bjudit in politiker, förvaltningschefer och tjänstemän för 
att diskutera frågor om vuxenutbildning och där LU-projektet under annat namn 
är en av punkterna. 
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… 

Därmed avslutas resultatgenomgången från den regionala nivån. De två kom-
mande kapitlen handlar om vad de lokala företrädarna anser har skett i arbetet 
med LU-projektet på lokal nivå och hur de har erfarit det arbetet. 
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10. Den lokala nivån om arbetet med LU-projektet 
En tjänsteman/kvinna ansvarig för vuxenutbildning från var och en av de kom-
muner som har deltagit i LU-projektet har erhållit en enkät med frågor om vad 
som har hänt inom vuxenutbildningen under det senaste året (år �007).�0 På 
frågan Vet du vad LU-projektet är? svarade �� individer (67 procent) Ja, �3 indivi-
der (�6 procent) svarade Nej och 6 individer (7 procent) var osäkra. Ett nekande 
svar på frågan ska inte tolkas som att informanten helt säkert är obekant med de 
tankar och idéer som är centrala i LU-projektet och det arbete som har bedrivits 
inom det. I några av regionerna har det regionala LU-projektet döpts om och 
genomförts under ett annat namn. En av de lokala företrädarna från en annan 
region skriver: 

Har aldrig hört LU, men samarbetat i givande utvecklingsarbete med 
CFL. Om de ingått i LU har det givetvis varit givande. (K��4) 

I några av intervjuerna med regionala företrädare tror dessa att de berörda i kom-
munerna nog mest kopplar samman aktiviteterna som genomförts under LU-
projektet med ett särskilt projektnamn, med dem (de regionala företrädarna) som 
personer eller med den organisation som de regionala företrädarna arbetar inom. 
Oavsett om den som besvarat enkäten känner till LU-projektet eller inte, så är 
enkäten utformad för att ta reda på vad de lokala företrädarna anser om idéer och 
tankegångar som är centrala inom LU-projektet, hur man har arbetat med vuxen-
utbildningsfrågor i kommunen och vad som har skett på det här området under 
det senaste året (det vill säga under den tid som LU-projektet har pågått). Först 
sker en rapportering om vilka aktiviteter som informanterna uppger att man har 
varit inblandade i och med vilka parter detta arbete har skett i samverkan med. 
Fortsättningen av kapitlet handlar om de lokala företrädarnas erfarenheter av ar-
betet med LU-projektet och området vuxnas lärande.

�0. På grund av ett beklagligt misstag saknas tre kommuner i materialet, se avsnittet om 
delstudie � i kapitel �.

Josefin_3_luftig.indd   121 2008-04-01   11:08:21



���

Vad och med vilka? 
Av de 60 personer som har besvarat frågan om huruvida de/deras kommun har 
varit inblandade i några aktiviteter inom LU-projektet svarar �� personer (8� 
procent) Ja och � personer (�� procent) Nej. Åtta av de individer som har sva-
rat nekande på frågan anger att de vet vad LU-projektet är, medan en individ är 
osäker. Samtidigt menar samtliga nio individer att de/deras kommun har varit 
inblandade i någon slags samverkan med olika parter runt vuxnas lärande. Dessa 
förhållanden kan tolkas som att det har pågått samverkan om vuxenutbildning 
i kommunerna som ligger helt utanför LU-projektet. I studien har dock också 
framkommit att det ibland har varit otydligt vilka aktiviteter som egentligen kan 
tillskrivas LU-projektet. Det sker många projekt och processer samtidigt som i 
många fall flätas samman, vilket kan göra det svårt (och ofta egentligen betydelse-
löst) för berörda parter och individer att kunna veta vilket eller vilka projekt som 
ligger bakom en viss aktivitet. 

Informanternas svar på frågan om vilka aktiviteter som de har varit inblan-
dade i inom LU-projektet spänner över ett stort spektrum. Här nedan visas vilka 
exempel på sådana aktiviteter som nämns i enkäten (en och samma individ anger 
ofta ett antal aktiviteter): 

Exempel på aktiviteter: Antal individer  
som anger aktiviteten

Samordningsinsats/samverkan �8
Infotorg/webbportal/hemsida/IT-teknik (ex. behovs-
inventeringsenkät, vägledning online) �6
Utbildning/kompetensutveckling �3
Projekt �0
Utveckling av utbildning �
Seminarier/föreläsningar 8
Konferens 7
Studiebesök �
Validering �
Politikerträff 4
Analys/behovsinventering (av exempelvis områden 
för regional/lokal utveckling) �
Träff med företagare �
Kartläggning (av yrkesutbildningar) �
Marknadsföring �
Back up från verkligheten till projektledaren �
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Inblandningen i dessa aktiviteter tycks oftast ha varit regelbunden, ungefär en 
gång i veckan (�� personer anger det) eller en gång i månaden (�8 personer anger 
det). Åtta personer anger att inblandningen i aktiviteterna har varit mer spora-
disk, exempelvis några gånger eller upp till två till fyra tillfällen per halvår. Totalt 
besvarades frågan av 4� personer. 

6� personer anger att de eller deras kommun under det senaste året har va-
rit inblandad i någon slags samverkan med olika parter om vuxnas lärande. En 
person svarar nekande på denna fråga. De samverkans-/samarbetspartners som 
informanterna utpekar är (en och samma individ anger ofta ett antal samverkans-
partners): 

Exempel på samverkanspartner Antal individer som 
anger partnern

Kommunen/kommunförbund (egen och andra) 3�
Regioner/Regionförbund (egen och andra) �8
Andra utbildningsanordnare (komvux/folkhögskola/övriga) ��
Näringslivet/företag/arbetsplatser �8
Myndigheter (KY, CFL, Skolverket) ��
Arbetsförmedlingen �
Högskola/universitet 7
Bibliotek �
Social/omsorgsförvaltningen/Socialtjänst 6
Lärcentrum/Vägledningscentrum 6
Flyktingmottagningen/Integrationsavdelning/ 
Migrationsverket

4

Försäkringskassan 4
Internationella aktörer/kommuner 3
Fackföreningar 3
Politiker �
Arbetsrehabiliteringen �
Länsarbetsnämnden �
Handikapporganisationer �
Fritidsförvaltningen � 

I analysen av enkätfrågorna framgår att det finns olika erfarenheter i de olika re-
gionerna när det gäller samverkan, vilket fortsättningen av kapitlet kommer att 
handla om. Först ett avsnitt om vad informanterna anser om de centrala begrep-
pen i LU-projektet, om samverkan inom området vuxnas lärande och dess kopp-
ling till regional tillväxt.
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Samverkan är viktigt! 
Ett antal frågor i enkäten, både öppna och i påståendeform, handlar om samver-
kan. Utrymmet under den öppna frågan om hur samverkan har fungerat använ-
der några av informanterna till att framföra att samverkan enligt dem är något 
viktigt: 

För att nå framgång inom vuxenutbildningen krävs det av vi sam-
verkar med andra. Det gäller att bygga nätverk, men också att vårda 
relationerna. (K68)
Bra att samverka över kommungränser och mellan olika kommu-
nala/statliga verksamheter. (K�0)
Regionsamverkan är i sin linda, men jag tycker att det är mycket 
viktigt att vi hittar bra modeller för samverkan. (K7�) 

Att samverkan är viktigt och betydelsefullt av olika anledningar framstår också 
tydligt efter analys av hur andra frågor om samverkan har besvarats (se tabell 3 
nästa sida). 

Informanterna instämmer i hög grad i att samverkan mellan olika parter (till 
exempel olika utbildningsanordnare, politiker och aktörer inom näringslivet) 
kring vuxnas lärande och vuxenutbildning är nödvändigt för att tillgodose kom-
muninvånarnas önskemål, behov och rättigheter till ett lärande även i vuxen ålder 
samt för att möta behov och efterfrågan hos aktörer inom arbetslivet (arbetsgi-
vare). Samstämmigheten är också stor när det gäller åsikten om att samverkan i en 
region, när det gäller vuxenutbildning, är bra för tillväxten i regionen. 

Samverkan anses således vara en viktig förutsättning för att kunna erbjuda 
ett lämpligt utbud av utbildningar för vuxna, eller med andra ord; ett livslångt 
lärande. Att det finns en tillgång till lämplig vuxenutbildning anses dessutom ha 
betydelse för lokal/kommunal och regional utveckling och tillväxt, vilket framgår 
i tabell 4 på följande sida. 
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Tabell 3. Åsikter om samverkan (absoluta tal, i procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

30. Samverkan mellan olika 
parter i en region när det 
gäller vuxenutbildningsfrå-
gor är bra för tillväxten i 
regionen. (m=�,67)

0
(0)

�
(6)

84
(�3) 

�
(�)

�
(�00)

3�. Jag anser att samverkan 
mellan olika parter kring 
vuxnas lärande och vuxen-
utbildning är nödvändigt 
för att tillgodose kommun-
invånarnas önskemål, be-
hov och rättigheter till ett 
lärande även i vuxen ålder 
(m=�,73)

0
(0)

3
(3)

87
(�7)

0
(0)

�0
(�00)

3�. Jag anser att samverkan 
mellan olika parter kring 
vuxnas lärande och vuxen-
utbildning är nödvändigt 
för att möta behov och ef-
terfrågan hos aktörer inom 
arbetslivet (arbetsgivare). 
(m=�,74) 

0
(0)

�
(�)

88
(�8)

0
(0)

�0
(�00)

Tabell 4. Betydelse av tillgång till vuxenutbildningar för regional utveckling och 
tillväxt (absoluta tal, i procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�8. Tillgång till lämpliga 
vuxenutbildningar har en 
stor betydelse för lokal/
kommunal och regional 
utveckling och tillväxt.
m=�,67

0
(0)

�
(6)

8�
(�4)

0
(0)

�0
(�00) 

En slutsats som kan dras är således att det stora flertalet av representanterna från 
den kommunala nivån instämmer i de centrala idéerna som LU-projektet baseras 
på. Samverkan mellan olika parter och individer anses vara viktigt när det gäller 
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området vuxnas lärande. Det är viktigt för enskilda individer, kommuner, arbets-
givare och för regioner. Den stora samstämmigheten i att samverkan är viktigt 
är intressant att notera eftersom det i delstudie � framkommer uttalanden som 
skulle kunna tyda på att lokala aktörer ibland upplevs som ovilliga att samverka. 
Kanske är det enkelt att instämma i själva tanken att samverkan är viktigt och bra, 
men att det blir svårare när tanke ska bli handling och kortsiktiga konsekvenser 
för den lokala verksamheten blir uppenbara? Detta resonemang får stöd i delstu-
die � (se avsnittet Från teori till praktik.). I kommande avsnitt redovisas mer om 
informanternas erfarenheter av samverkan, vad som underlättar och vad som ib-
land gör att samverkan är svårt.

Erfarenheter av arbetet med LU  
och av samverkan kring vuxenutbildningsfrågor 
Ett tjugotal informanter svarar kort och gott att samverkan har (helt eller delvis) 
fungerat bra, till exempel: 

Alla de aktiviteter jag räknat upp har fungerat bra. (K��)
Vi är nöjda med samarbetsklimatet med våra parter. (K�3)
Samarbete mellan kommunerna har fungerat bra. (K�4)
Samverkan kring vuxnas lärande fungerar mycket bra (främst yr-
kesutbildningar, men även personalfortbildning, EU-projekt mm.) 
(K��) 

Orsakerna till att samverkan fungerar bra anges exempelvis vara att man har sam-
ma mål (en samstämmig målbild) för vuxenutbildningen, som exempelvis K77 
och K��4 säger. Traditioner av samarbete, liksom att man har upparbetade kon-
takter och ett förtroendeförhållande, nämns också som en god grund för ett gott 
samarbete: 

BRA = Lång tradition av samarbete, uttalat samarbetsbehov, ge-
mensamma behov. (K36)
Fungerat tack vare upparbetade kontakter och kontinuerlig dialog. 
(K���)
Fungerar mycket bra, beroende främst på upparbetat förtroende. 
(K��) 

Att god kommunikation kan vara en viktig förutsättning för att samverkan ska 
fungera framgår också av K���:s uttalande om att det ”inte fungerat där det har 
brustit i dialogen framför allt”.
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Det kräver tid! 
K�� upplever samarbetet kring vuxenutbildningsfrågor ”på det hela taget posi-
tivt”, men framhåller att ”utveckling är långsiktig och man måste vara enträgen”. 
K�04 menar något liknande; ”allt har fungerat bra, men vi behöver avsätta mer 
tid”. Just svårigheten att få tid till att arbeta med utvecklingsarbete, exempelvis 
inom ett projekt, tas upp av flera informanter. K38 menar att det har ”tagit tid, 
mer tid än beräknat” och K�� menar att ”det svåra har varit att få tid till att arbeta 
med ett projekt samtidigt som man arbetar fullt ut med övriga uppgifter”. Nära 
hälften av företrädarna från den lokala nivån instämmer i att de under det senaste 
året har arbetat mer intensivt med frågor som rör vuxnas lärande än vad de har 
gjort tidigare (se tabell �). 
 
Tabell 5. Mer intensivt arbete med vuxnas lärande (absoluta tal, i procent 
inom parentes)

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�4. Under det senaste året 
har jag varit med om att 
arbeta mer intensivt kring 
frågor som berör vuxnas 
lärande, än vad jag har gjort 
tidigare. (m=3,�4)

�4
(�7)

��
(�4)

4�
(46)

3
(3)

�0
(�00)

Av enkätsvaren framgår dock att det inte i särskilt hög grad har avsatts mer tids-
mässiga och ekonomiska resurser för arbete med utvecklingsfrågor kring vuxnas 
lärande under det senaste året (se tabell 6). 

Tabell 6. Resurser för utvecklingsfrågor kring vuxnas lärande avsatta under det 
senaste året (absoluta tal, i procent inom parentes)

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�3. Under det senaste året 
har tidsmässiga och andra 
resurser (t.ex. ekonomiska) 
avsatts i större utsträckning 
än tidigare för att ansvariga 
tjänstemän och nyckelper-
soner inom vuxnas lärande 
ska kunna arbeta med 
utvecklingsfrågor inom 
området vuxnas lärande. 
(m=�,38)

��
(6�)

��
(�8)

�0
(��)

0
(0)

�0
(�00)
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K38 anser att arbetet med ett projekt som LU-projektet ”bör ligga på en särskild 
för strukturen lämplig utvecklingsenhet eller motsvarande”. I annat fall kan det 
bli problem med långsiktigheten, eftersom ”risken är att många faller ifrån”. Även 
K36 ser en fara och en svårighet med situationen som den är idag; ”projektfinan-
siering ger ingen långsiktighet”. K64 svarar att ”samverkan kräver tid och enga-
gemang. Ibland fungerar det bra, ibland haltar det”. Ofta är det personberoende, 
menar K64. K6� har liknande erfarenhet då hon menar att det är ”mycket indi-
vidberoende om samverkan fungerar”.

Olika på olika nivåer 
Det är inte ovanligt att respondenterna svarar att samverkan har fungerat bra på 
en eller flera nivåer, medan det har varit svårt på andra, vilket de nedanstående 
citaten visar: 

Den regionala och internationella samverkan har fungerat mycket 
bra. Den lokala är nästan motsatsen; �/3 bra, �/3 sådär, �/3 inte 
alls. (K74)
Lättare i den egna kommunen än regionalt. (K6)
Svårast att få ”ihop” samarbetet inom egen kommun. (K��) 
Kommun–staten = svårt, företag–kommun = OK,
kommun–kommun = tjänstemannanivå bra, politiskt svårt. (K�8) 

K�8 framför i citatet ovan att det har varit svårt att samverka med kommun-
politiker. K36 menar i sin tur att det som har varit svårt är bristen på politisk 
förankring. Att samverkan med just politiker kan vara viktigt i arbetet med ett 
sådant här projekt framgår också i intervjuerna med de regionala företrädarna. 
Eventuellt kan det hänga samman med legitimitetsfaktorer. K� menar att ”sam-
verkan i Blekinge är svårare än i Kalmarregionen eftersom Region Blekinge inte 
har samma uppdrag som Region Kalmar”. I Region Kalmar är politiker inblan-
dade; ”Vi har kontaktpolitiker, regionförbundet och så vidare som också är med 
i processen”, som den regionala företrädaren (R7) uttrycker det under intervjun. 
Under intervjun med företrädaren för region Blekinge (R6) framkommer istället 
en bild av att de drivande politikerna inte riktigt är involverade i projektet och 
där projektägarna i regionen har en svag legitimitet. 

En omständighet som möjligen kan ha betydelse för hur samverkan med po-
litikerna artar sig kan vara huruvida politikerna och de ansvariga tjänstemännen 
inom vuxenutbildning har liknande uppfattningar om de behov som finns när 
det gäller vuxnas lärande och utbildning. Tabell 7 visar hur svaren på påståendet 
Politikerna i min kommun förstår inte de behov som finns kring vuxnas lärande och 
vuxenutbildning idag fördelar sig i det totala materialet.�� De flesta instämmer 

��. Att frågan är ställd med en negation kan möjligen ha lett till missuppfattningar då 
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delvis i att kommunpolitiker förstår de behov som finns för vuxnas lärande. En 
fjärdedel instämmer helt i påståendet, och menar alltså att politikerna i deras 
kommun är oförstående när det gäller behoven för vuxenutbildning och vuxnas 
lärande. Något fler, 30 procent, tar avstånd från påståendet, vilket innebär att de 
anser att politikerna i deras kommun är insatta i och förstår dessa behov. 

Tabell 7. Politikerna förstår inte behoven kring vuxnas lärande (absoluta tal, i 
procent inom parentes) 
 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�3. Politikerna i min kom-
mun förstår inte de behov 
som finns kring vuxnas lä-
rande och vuxenutbildning 
idag. (m=3,3�)

�8
(3�)

37
(4�)

��
(�4) 

3
(3)

�0
(�00)

De flesta av respondenterna tycks anse att kommunpolitikerna är relativt väl in-
satta i de behov som finns. Det kan vara en anledning till att många av respon-
denterna inte heller känner sig särskilt tveksamma till direktiv om förändringar 
som kommer uppifrån (vilka kan ha sitt ursprung i och har förhandlats om i den 
politiska sfären) (se tabell 8).  

Tabell 8. Tveksamhet vid direktiv uppifrån (absoluta tal, i procent inom 
parentes) 
 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. När det kommer di-
rektiv uppifrån om föränd-
ringar kring vuxnas lärande 
och utbildning känner jag 
mig ofta tveksam till dessa. 
(m=�,7�)

43
(48)

�8
(3�)

��
(�3)

7
(8)

�0
(�00)

Att olika inblandade aktörer har skilda uppfattningar om vad som är viktigt och 
nödvändigt för vuxnas lärande och utbildning tycks således inte vara ett särskilt 
stort problem då man arbetar med dessa frågor. Svarsfördelningen på frågan (��) 
om det är svårt att samverka med andra aktörer i frågor kring vuxnas lärande och 

frågan besvarades. Det hade eventuellt varit bättre att formulera frågan på annat sätt för 
att undvika sådana eventuella missuppfattningar.

Josefin_3_luftig.indd   129 2008-04-01   11:08:21



�30

utbildning eftersom man har olika uppfattningar om vad som är viktigt, visar 
också på att det inte är diskrepans mellan åsikter som utgör ett hinder för samver-
kan. Svaren fördelar sig enligt tabell �. 

Tabell 9. Svårt att samverka på grund av olika uppfattningar (absoluta tal, i 
procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. Det är svårt att sam-
verka med andra aktörer i 
frågor kring vuxnas lärande 
och utbildning, eftersom 
man har olika uppfattning-
ar om vad som är viktigt. 
(m=3,�3)

36
(40)

��
(3�)

�0
(��)

�
(6)

�0
(�00) 

Som framgått tidigare så menar många av informanterna att samverkan i många 
avseenden har fungerat väl. En del svårigheter har dock erfarits, varav några redan 
har avhandlats. Andra svårigheter kan också uppstå då flera kommuner med olika 
förutsättningar är inblandade, vilket tas upp i avsnittet nedan.

Otakt i engagemang 
Ibland upplevs samverkan som bekymmersfritt i den egna kommunen, medan 
andra anser att just samarbetet inom egna kommunen är det svåraste. Flera in-
formanter tar upp att samverkan blir svårt då flera kommuner är inblandade. Det 
kan handla om olika förutsättningar i de inblandade kommunerna (K36), bland 
annat när det gäller regelverk (K4�) eller resurser, som K73 menar att projekt-
arbetet och samarbetet inom regionen i huvudsak har fungerat bra, ”dock har 
resursbrist i de mindre kommunerna påverkat deras möjlighet att delta i samver-
kan”. K4� som företräder ”en liten kommun i ena änden av länet” som ”har då-
liga kommunikationer” tycks ha erfarit att de på grund av dessa omständigheter 
kanske ”är ointressanta att samverka med”. K7 menar att det är ”svårt att vara 
en part när varje kommun har sitt eget styre” och K70 framhåller de interkom-
munala avgifterna som ett problem. K�� erfar att ”samverkan är svår om många 
kommuner är inblandade” och att ”reglering behövs på något sätt”. 

Ibland har det uppstått svårigheter på grund av variationer i hur engagerade 
olika parter har varit. K63 talar om en ”otakt” i engagemang mellan projekt och 
kommun och K�0� ”uppfattar att avståndet mellan kommunförbundet samt 
regionala verksamheten ofta hamnar långt ifrån den kommunala aktiviteten”. I 
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delstudie � talas det om detta som ett revirtänkande mellan en del kommuner 
och regionen som de är en del av, och man menar att det på en del håll finns dif-
ferenser mellan region och kommuner i hur man tolkar sitt uppdrag. Omständig-
heterna kan också tolkas som att det förekommer otakt mellan vision och vardag, 
vilket kan anas i citaten från K�8 och K�6: 

Samverkan har fungerat bra på ”högre” nivå (skolpolitiker, kom-
munpolitiker, skolchefsnivå). Genomförandet på operativ nivå går 
långsammare trots att viljan till samverkan finns. (K�8)
Alltid svårt att bli konkreta i samarbetet. (K�6) 

Det kan vara enkelt att arbeta fram något gemensamt på en högre nivå, men då 
visionerna ska konkretiseras och faktiskt genomföras i den dagliga verksamheten 
kan problem uppstå. Exempel på sådana problem som framkommit i delstudie 
� tas också upp i kapitel 8. Informanterna instämmer i högre grad i att detta har 
att göra med svårigheter att avsätta resurser än att det beror på att man i olika 
lokala verksamheter är rädda för försämringar om förändringarna genomförs (se 
tabell �0).  

Tabell 10. Hinder för att förverkliga visioner kring vuxnas lärande (absoluta tal, i 
procent inom parentes)

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�6. Det är svårt att rent 
praktiskt förverkliga visio-
ner kring vuxnas lärande 
och vuxenutbildning, ef-
tersom man i olika lokala 
verksamheter är rädda för 
försämringar om för-
ändringarna genomförs. 
(m=3,46)

�6
(��)

37
(4�)

��
(�4) 

�
(6)

�0
(�00) 

�7. Det är svårt att rent 
praktiskt förverkliga visio-
ner kring vuxnas lärande 
och vuxenutbildning, ef-
tersom man i olika lokala 
verksamheter har svårt att 
avsätta resurser (tid och 
pengar) för att arbeta med 
utvecklingsfrågor. (m=4,�3)

��
(�4)

3�
(34)

43
(48)

4
(4)

�0
(�00)
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K8� påpekar att det är stor variation mellan kommunerna när det gäller hur ak-
tiva man har varit i utvecklingsarbetet. Några kommuner har ”drivit på utveck-
lingen”, medan övriga har varit ”ganska obetydligt aktiva”, menar hon. K38 tycks 
ha liknande erfarenheter då hon menar att det har varit ”svårigheter att få alla 
kommuner med på samma visioner eller delaktiga i det praktiska arbetet”. Att 
några kommuner väljer att göra andra prioriteringar kan leda till att samarbetet 
upphör: 

Vi har utbytt kurser via videokonferens med flera andra kommuner 
sedan �004. Det har varit jättebra, men tekniska problem, nya väg-
val från vissa kommuner har gjort att detta samarbete nu helt har 
upphört. (K4�) 

I delstudie � framkommer att de prioriteringar som görs i olika kommuner kan 
vara beroende av kommunens storlek. Här i delstudie � visar en analys att det är 
fler informanter från medelstora kommuner som instämmer i att gränsöverskri-
dande samverkan i området vuxnas lärande har skett under det senaste året, än 
informanter från riktigt små eller riktigt stora kommuner (se tabell ��).
 
Tabell 11. Medelvärden fördelade efter kommunstorlek (antal invånare) på 
frågor om samverkan kring vuxenutbildning 
 

Påstående < 10 000 
inv.

10 000–
19 999 
inv.

20 000–
49 999 
inv.

50 000–
119 999 
inv.

≥ 
120 000 
inv.

��. Under det senaste 
året har jag mött och 
samverkat med indivi-
der och grupper kring 
vuxenutbildningsfrågor 
på ett sätt som jag inte 
gjort tidigare.

3,40 4,4� 4,40 3,�0 3,�0

�6. Idag sker mer sam-
verkan mellan olika 
parter (t.ex. olika ut-
bildningsanordnare, 
politiker, aktörer inom 
näringslivet) när det gäl-
ler vuxnas lärande och 
vuxenutbildning, än för 
ett år sedan.

3,40 4,3� 4,00 4,30 �,40
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I delstudie � menar informanterna framför allt att det kan vara riktigt små kom-
muner som har det besvärligt att delta i en samverkansprocess. Men det framgår 
också att tjänstemän i riktigt stora kommuner kan signalera att de är sig själv nog 
och därmed inte känner att de behöver samverka med andra i dessa frågor. En 
annan tolkning är att det redan sedan längre tid tillbaka kan finnas etablerad sam-
verkan mellan olika parter och att man därför menar att det egentligen inte har 
hänt särskilt mycket nytt på den fronten. Således kan resultatet också tolkas som 
att det är främst i de medelstora kommunerna som det har skett en förändring 
som pekar på mer samverkan runt vuxenutbildningsfrågor. 

Några informanter tar upp ”organisationssvårigheter” (K37) som gör det be-
svärligt att samverka, vilket kan ha att göra med gränsbevakning och prestige: 

De olika organisationernas bevakning av den egna organisationen 
är det svåraste. Mycket prestige. (K6�) 

Kanske kan denna vakt om den egna organisationen vara en anledning till att det 
som K60 upplever har varit ”svårt med kontakter med regionens eget universi-
tet”. Slutligen menar K33 att det har varit ”svårt med motorfunktionen”, medan 
K67 upplever ”upprepning av info” som negativt. K67 

I kapitlet framkommer en del svårigheter som gör sig gällande i en samver-
kansprocess. Trots det så visar nästa kapitel att det har skett en hel del positivt 
under det senaste året i området vuxnas lärande och utbildning, där samverkan i 
olika former har varit en av ingredienserna.
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11. Den lokala nivån om effekterna av LU-projektet
64 personer har besvarat frågan om huruvida LU-projektet har betytt något för 
deras kommun. Svaren fördelar sig enligt figur 4. 

Figur 4. Har LU-projektet betytt något för Din kommun? 

I kommentarerna om vad LU-projektet har betytt och för vilka har det betytt 
något, om det är positivt eller negativt, framkommer till en början en del övergri-
pande kommentarer. En del uppfattar det positivt, exempelvis: 

Mycket positivt. /…/ Bra underlag för Frivux och Yrkeshögskola, 
likaväl som mot näringslivet. (K58)
Positivt = flexibelt lärande utifrån individens behov kopplat till 
samhällets behov. (K51)
Genererar utveckling. (K23) 

Andra menar att det som har skett skulle ha skett även utan LU-projektet: 

Inte vad jag vet. (K28)
Det har inte tillfört något nytt. (K91)
Hade ändå genomfört samverkan med näringslivet. (K5) 

Nej
7 (11 %)

Osäker
15 (23 %)

Ja
42 (66 %)

Josefin_3_luftig.indd   135 2008-04-01   11:40:03



136

K114 menar att ”det har skett en massa utan LU-projektet”, samtidigt som han 
tycks osäker på om det som skett eventuellt ändå kan relateras till LU-projektet. 
Att uttala sig om huruvida det har skett något i respondentens kommun där LU-
projektet har haft en avgörande betydelse för att skeendet har kommit till stånd 
är inte helt enkelt. (Svaren från de 64 individer som har besvarat frågan fördelar 
sig enligt figur 5.) Ofta pågår flera processer och projekt av olika slag samtidigt 
i kommunerna och att sålla ut vad som med säkerhet härrör från satsningarna 
inom LU-projektet är svårt. ”LU-processen är en del i det totala utvecklingsarbe-
tet”, som K75 uttrycker det. Inte heller är det enkelt att veta vad som skulle ha 
skett ändå, utan resurserna från LU-projektet. K34 ”tror det hade kommit igång 
ändå, men resurserna har kommit väl till användning”. Tidsaspekten utgör en 
annan omständighet som gör det svårt att besvara frågan. K23, K40, K55, K61 
och K77 menar att det är ”för tidigt att yttra sig om” och att det ”inte ännu” går 
att säga något om detta. 

Figur 5. Har det skett något i Din kommun där LU-projektet haft en avgörande 
betydelse för att skeendet har kommit till stånd? 

Vad LU-projektet har betytt och vad som har hänt inom området vuxnas lärande 
i de olika kommunerna under det senaste året handlar resten av kapitlet om.

Möjligheter till samverkan 
Ett stort antal respondenter menar att LU-projektet har betytt möjligheter till 
samverkan i olika former och att det har varit ”positivt som processtöd till regio-
nal samverkan” (K25). ”Genom att vi har fått pengar har vi kunnat ägna tid åt 

Nej
17 (27 %)

Ja
24 (37 %)

Osäker
23 (36 %)
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samverkan, framförallt med näringslivet”, menar K6. På frågan om respondenter-
na anser att de har mött och samverkat med individer och grupper kring vuxenut-
bildningsfrågor på ett sätt än tidigare, blir svarsfördelningen enligt tabell ��.  

Tabell 12. Samverkan kring vuxenutbildning på ett annat sätt än tidigare 
(absoluta tal, i procent inom parentes) 
 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. Under det senaste året 
har jag mött och samverkat 
med individer och grupper 
kring vuxenutbildningsfrå-
gor på ett sätt som jag inte 
gjort tidigare. (m=3,87)

��
(�4)

��
(3�)

36
(40) 

3
(3)

�0
(�00) 

Tabellen ovan visar huruvida den som har besvarat enkäten anser att just han el-
ler hon (som ansvarig för vuxenutbildning i sin kommun) varit mer inblandad i 
samverkan kring vuxenutbildningsfrågor under det senaste året. Tabellen nedan 
visar i sin tur om respondenten anser att det idag i dennes kommun, mer än för 
ett år sedan, sker mer samverkan kring vuxnas lärande och vuxenutbildning mel-
lan olika parter, som exempelvis olika utbildningsanordnare, politiker och aktörer 
inom näringslivet. 

Tabell 13. Mer samverkan om vuxnas lärande mellan olika parter (absoluta tal, 
i procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�6. Idag sker mer samver-
kan mellan olika parter 
(t.ex. olika utbildningsan-
ordnare, politiker, aktörer 
inom näringslivet) när det 
gäller vuxnas lärande och 
vuxenutbildning, än för ett 
år sedan. (medel=3,8�)

��
(��)

34
(38)

3�
(36) 

4
(�)

8�
(�00) 

Två tredjedelar av informanterna instämmer helt eller delvis i att det idag sker 
med samverkan på det här planet än tidigare. En omständighet som ökad samver-
kan eventuellt, men inte nödvändigtvis, kan leda till är ökad samordning i olika 
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former. Svaren på frågan om huruvida det är mer samordning nu än för ett år 
sedan fördelar sig enligt tabell �4. 

Tabell 14. Större samordning av resurser kring vuxnas lärande (absoluta tal, i 
procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

33. Idag sker det större 
samordning av aktörer, re-
surser och aktiviteter kring 
området vuxnas lärande 
och vuxenutbildning, än 
för ett år sedan. (m=3,87)

��
(�4)

30
(33)

34
(38) 

4
(�)

�0
(�00) 

Majoriteten instämmer helt eller delvis i att det faktiskt sker större samordning av 
aktörer, resurser och aktiviteter idag. Kanske kan det vara en bidragande orsak till 
att K8� anser att tillgängligheten och aktiviteten har ökat, vilket hon nämner som 
svar på frågan om vad LU-projektet har betytt för hennes kommun.

Samverkan med andra kommuner, regioner och organisationer 
Representanterna från den lokala nivån upplever generellt samverkan som positiv, 
exempelvis: 

Positivt med samverkan över gränser, betydelse både för vux-stude-
rande och personal. (K88)
Positivt. Det ger förutsättningar för nya samverkansformer. (K��)
Positivt: Intro av /…/ lärplattform, SYV nätverk, /…/ gemensam 
programvara och samverkan av lärare/kurser. (K�08) 

Samverkan anses ha lett till nya och/eller fördjupade kontakter inom och mellan 
nätverk, mellan kommuner, med andra regioner och med CFL: 

Nära kontakt mellan kommunerna. (K�4)
Samarbetet med CFL mer nära. Samarbetet med andra LU-projekt 
i andra delar av landet. (K70)
Ökad samverkan kring vägledning och information [X-stads] info-
torg. (K�) 

Bibliotek och lärcenter har också utvecklat samverkan, berättar K�0, där man 
bland annat har sänt videokonferenser från högskolan på biblioteket. Denna 
samverkan hade inte skett utan LU-projektet, menar K�0. Arbetet inom LU-pro-
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jektet ses som en ”grund för fortsatt fördjupad samverkan i länet” (K60) och för-
hoppningar finns om fortsatt samverkan med nätverk och organisationer i andra 
regioner (K�). Samverkan har även medfört att gemensamma policydokument 
och samverkansavtal har utarbetats (K�� och K3�). 

Sådant som respondenterna menar sig ha missat om de inte hade deltagit i 
LU-projektet, eller som de menar att LU-projektet har haft en avgörande bety-
delse för att skeendet har kommit till stånd, är:

Vi hade missat möjlighet att samverka med andra kommuner och 
med Region Blekinge, BTH och Region Kalmar m.fl. Vi hade inte 
kunnat samordna oss inför ansökan till nya EU-fonderna. Vi hade 
missat vägledning på distans mm. (K�)
Nu planerar vi en kommunövergripande konferens med flera in-
blandade parter. Detta hade troligen ej skett om inte kunskapen om 
LU funnits. (K��)
Samverkansavtal. (K3�)
Har bidragit till en större samverkan, nu senast med NetVux. 
(K�08)
Många regionala kontakter har skapat bra riksnätverk inom vuxen-
utbildningen som är värdefullt. Det har även visat att de närliggan-
de grannkommunerna har mycket svårare att samarbeta pågrund av 
politisk osämja och gamla oförstående politiker. (K74)
Viljan att samverka i länet har funnits tidigare också, men LU har 
smörjt hjulen. (K38)

Samverkan med näringslivet/arbetsgivare 
Arton individer nämner spontant att de har varit inblandade i någon slags sam-
verkan om vuxnas lärande med aktörer inom näringslivet och arbetsgivare. K70 
menar att omfattningen och aktiviteten i nätverket för kompetens- och närings-
livsutvecklare har ökat och K88 upplever möten med intresserade och engagerade 
företag som positivt. Det framgår (i intervjustudien och i enkätstudien) att en del 
inventeringar av vilka behov som finns inom olika branscher har gjorts, och K�6 
menar att man nu har ”bättre kompetens att jobba med strategisk kompetensför-
sörjning i företagen”. En del har således gjorts för att skapa en god balans på den 
lokala arbetsmarknaden. Respondenternas instämmande eller avståndstagande i 
påståendet om huruvida utbildningsaktörer eller utbildningsanordnare under det 
senaste året har samverkat mer med aktörer från exempelvis näringsliv, myndig-
heter, förvaltningar och organisationer i syfte att verka för en god balans på den 
lokala arbetsmarknaden visas i tabell ��. 
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Tabell 15. Samverkan i syfte att verka för balans på arbetsmarknaden 
(absoluta tal, i procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�8. Under det senaste året 
har utbildningsaktörer/an-
ordnare samverkat mer med 
aktörer från exempelvis nä-
ringsliv, myndigheter, för-
valtningar, näringsliv och 
organisationer för att verka 
för en balans på den lokala 
arbetsmarknaden. (m=3,47)

��
(�8)

3�
(43)

�4
(�7) 

�
(�)

�0
(�00) 

Inventeringar och kartläggningar av utbildningar och utbildningsanordnare har 
också genomförts för att kunna bygga upp plattformar som går att finna via In-
ternet. Detta har gjorts i syfte att göra det enklare för både arbetsgivare och po-
tentiella studerande att ta reda på vilket utbud av utbildning som finns. K8� 
menar att den plattform som byggts upp i hennes region, där kursutbud från de 
olika kommunerna presenteras, kommer att vara till ”stor nytta” ”framför allt 
mot företagarna”. K�4 som representerar en kommun i en annan region menar 
att LU-projektet har haft avgörande betydelse för att en webbportal ”för match-
ning kompetensbehov och dito utbud” har utvecklats. Denna webbportal anser 
han är viktig ”för tillväxten och kompetensförsörjningen i regionen”.

Utbildning och kompetensutveckling 
LU-projektet har i många fall lett till att utbildning eller kompetensutveckling 
har startats eller vidareutvecklats. Exempel på utsagor där det framkommer är: 

Möjlighet att erbjuda yrkesutbildning till kommuninvånarna /…/. 
(K37)
Vi har fått igång en gemensam utbildning i länet /…/. På sikt kan 
samarbetet kring detta bära frukt. (K38)
Impuls till utvecklad vuxenutbildning. (K��)
Planering för gemensam kompetensutveckling för personal. (K6�) 

K3� menar att arbetet under det senaste året har inneburit ”betydligt större ut-
bud av yrkesutbildning för invånarna”. På frågan om samverkan under det senaste 
året mellan olika parter (till exempel olika utbildningsanordnare, politiker, aktö-
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rer inom näringslivet) har lett till förbättringar för vuxnas lärande och vuxenut-
bildning i min kommun, fördelar sig svaren enligt nedan. 

Tabell 16. Samverkan som lett till förbättringar kring vuxnas lärande (absoluta 
tal, i procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�7. Under det senaste året 
har samverkan mellan olika 
parter (t.ex. olika utbild-
ningsanordnare, politiker, 
aktörer inom näringslivet) 
lett till förbättringar kring 
vuxnas lärande och vuxen-
utbildning i min kommun. 
m=3,8�

��
(��)

��
(33)

3�
(3�) 

3
(3)

8�
(�00) 

Det tycks således ha skett en del förbättringar i regionerna när det gäller vuxnas 
lärande och utbildning som går att sätta i samband med samverkan mellan olika 
parter. Flera informanter talar om ett ökat utbud och om att den digitala tek-
niken har utvecklats för att underlätta för individer och för ett flexibelt lärande 
(K67 exempelvis talar om ”utveckling av flexibelt lärande med hjälp av digitala 
lärresurser”). Enligt K�� har ”det webbaserade /…/ kommit i fokus mer”, vilket 
innebär ”att individen själv får ta mer ansvar för lärandet”. K63 menar att det 
som har skett med lärcentrum och vägledning på plats och online är ”positivt 
för landsbygdsbefolkningen”. K7� har varit med om fortbildning inom teknik 
och framtidsfrågor inom utbildning, vilket har varit bra eftersom hon har ”fått 
ny kunskap och utveckling av teknik, validering och ämnesutbud”. Arbetet med 
validering nämns även av K�6 som något som har fungerat bra. K73 menar att, 
förutom möjligheten att genomföra flera inspirerande seminarier, så har LU-pro-
jektet medfört att de i hennes region ”har tagit fram en bra struktur till hemsida 
som kommer att vidareutvecklas även efter projekttiden”. 

Omständigheter som berör utbildningar som respondenterna menar sig ha 
missat om de inte hade deltagit i LU-projektet, eller som de menar att LU-projek-
tet har haft en avgörande betydelse för att skeendet har kommit till stånd, är:

Betygskonferenser. Större utbud av yrkesutbildningar. (K��)
Lärandecentrum. (K��)
Ingen utveckling av yrkesutbildning. Inget ”samtänk” i länet. 
(K33)
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Möjlighet att erbjuda yrkesutbildning till kommuninvånarna /…/. 
(K37)
Vuxnas lärande – utveckling mot efterfrågestyrt individbehov. 
(K63)
Start av behovsinventering. (K60)
Validering har blivit ett naturligt inslag vid yrkesutbildning för vux-
na. (K�8)
Utvecklandet av hemsida för kursutbud inom Dalawux. Genom-
förande av flera stora seminarier för länets vuxenutbildning/utbild-
ningsanordnare. (K73)
Behovsinventeringsverktyget hade inte kommit till stånd utan sam-
arbete. (K�4)
Ingen plattform. (K8�)
Utveckling av Dalawuxportalen. (K8�)
Kommunerna i nätverket har skapat en webportal där studerande 
kan hitta länets utbildningar. (K7)
Vägledning online, översyn av möjligheter till validering för hela 
länet. (K68)

Samverkan, att man har arbetat fram hemsidor på internet och att man även rör 
sig i nya kretsar kan utgöra orsaker till att ”vuxenutbildningen har blivit mer syn-
lig”, vilket K78 anser att LU-projektet har bidragit till. K74 menar i sin tur att 
LU-projektet har betytt ”positiv uppmärksamhet i hemkommunen och regionalt 
– internationellt”. Där är det emellertid enligt honom ”något tveksamt med när-
maste grannkommunerna”.

Kunskaper och erfarenheter 
Många av tjänstemännen från den lokala nivån framhåller att LU-projektet har 
betytt ”kunskap”, som K�� kort och gott skriver, eller om erfarenhetsutbyten. 
K73 anser att LU-projektet har inneburit ”erfarenhetsutbyte med andra kom-
muner/regioner”. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som utbyts i 
diskussioner om hur man kan arbeta i samverkan när det gäller vuxenutbildnings-
frågor och om huruvida samverkan är önskvärt och varför: 

Fått upp diskussionen kring den regionala samordningens vara eller 
icke vara. (K���)
/…/ diskussioner om samverkan. (K��)
Det har betytt att behovet av samverkan/samarbete mellan kom-
munerna i regionen tydliggjorts vad det gäller yrkesutbildning för 
vuxna. (K�8) 
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Det kan också handla om kunskaper om och erfarenheter av utbildningars form 
och innehåll:  

Påverkan av tankar och utformning av vuxenutbildning. (K�)
Viktigt med erfarenhetsutbyte för att utveckla vuxenutbildningens 
roll. (K��)
Har gett oss möjlighet att diskutera till exempel kompetensutveck-
lingsanalyser med flera kommuner och även andra regioner! (K7�) 

På frågan om respondenten anser att man har lärt sig mycket om hur man kan 
uppfatta och arbeta med vuxnas lärande och vuxenutbildning svarar så många 
som �� procent att man instämmer helt i påståendet (se tabell �7). Endast �� 
procent tar helt avstånd från påståendet och anser sig därmed inte ha lärt något 
nytt. 

Tabell 17. Lärdomar om hur man kan uppfatta och arbeta kring vuxnas 
lärande (absoluta tal, i procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. Under det senaste året 
har jag lärt mig mycket om 
hur man kan uppfatta och 
arbeta kring vuxnas lä-
rande och vuxenutbildning. 
(m=4,33)

��
(��)

3�
(37)

46
(��) 

�
(�)

�0
(�00) 

K7 menar att det inom nätverket i hennes region har skett informations- och 
kunskapsutbyte vad gäller till exempel lagar och regler samt utbud av utbildning. 
K64 är nöjd med att ha fått ”deltagit och fått känna på” vägledning online, efter-
som det ”blir helt klart mer förekommande framöver”. De nya eller utökade kon-
takterna som LU-projektet har hjälpt till att skapa förutsättningar för har dess-
utom givit ”påverkansmöjligheter nationellt”, anser K8�. De olika kontakterna 
har således skapat en grund för ökade möjligheter att kunna påverka andra, men 
också inneburit tillfällen att själv influeras av andras erfarenheter; ”goda exempel i 
andra LU-regioner att ta del av”, som K6� uttrycker det. Nätverk har också upp-
levts som ett stöd ”för att hitta lösningar för individer/företag” (K8�). En sådan 
lösning, där LU-projektet anses ha spelat en avgörande roll, menar K6� är det 
faktum att ”kopplingen inflyttningsservice och utbildningsorganisation löstes”. 

Erfarenhetsutbyte och ökade kontakter kan också leda till en större insikt i 
andra människors och gruppers perspektiv. Drygt hälften av informanterna in-
stämmer helt i att de under det senaste året har lärt sig mycket om hur andra 
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individer och grupper tänker och tycker i frågor om vuxnas lärande och vuxen-
utbildning (se tabell �8). 

Tabell 18. Lärdomar om hur andra tänker och tycker om vuxnas lärande 
(absoluta tal, i procent inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�0. Under det senaste året 
har jag lärt mig mycket om 
hur andra individer och 
grupper tänker och tycker 
kring vuxnas lärande och 
vuxenutbildning. (m=4,�6)

�4
(�6)

�8
(3�)

48
(�3) 

0
(0)

�0
(�00) 

K68 sammanfattar det enkelt i sitt svar på vad hon anser att LU-projektet har 
betytt för hennes kommun; ”Vi har vidgat våra nätverk, lärt nytt och vidare-
utvecklat vuxenutbildningen.” K7� framhåller LU-projektet som en avgörande 
kunskapskälla för att kunna utveckla deras verksamhet då han skriver; ”Vi hade 
inte haft egen kunskap för att kunnat utveckla vår verksamhet om vi inte deltagit 
i projektet.” K�8 menar att deltagandet i LU-projektet har haft avgörande bety-
delse för att ”projektet validering och projektet yrkesvux slås samman”, där ”erfa-
renheter från båda projekten tas tillvara och vidareutvecklas”.

Vad har hänt inom den lokala/kommunala politiken? 
Tidigare har framgått att informanterna i hög grad instämmer i att samverkan till 
exempel mellan olika utbildningsanordnare, politiker och aktörer inom närings-
livet kring vuxnas lärande och vuxenutbildning är nödvändigt för att tillgodose 
kommuninvånarnas önskemål, behov och rättigheter till ett lärande även i vuxen 
ålder samt för att möta behov och efterfrågan hos aktörer inom arbetslivet. Kon-
takter har tagits med kommunpolitiker och en del samverkan med politiker har 
också skett under det senaste året, enligt respondenterna. Som jag har visat tidi-
gare i detta och i föregående kapitel har deras erfarenheter av detta varierat. En 
del upplever att det har varit svårt (till exempel K�8), andra att det har fungerat 
bra (till exempel K�8), och K7 har sett att grannkommunerna har svårare att 
samarbeta på grund av ”politisk osämja och gamla oförstående politiker”. K�6 
menar att arbetet inom LU-projektet i hans kommun har betytt ”bättre kontakt 
med politikernivån”.  
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Frågan är om samverkan med kommunpolitikerna har lett till några föränd-
ringar, konkreta eller på ett medvetandeplan? Ovan framkom att flertalet av in-
formanterna instämmer i att de har lärt sig mycket om hur man kan arbeta med 
vuxenutbildning och också om hur andra individer uppfattar, tänker och tycker 
om vuxnas lärande och utbildning. På frågan om huruvida informanterna anser 
att politikerna i deras kommun är mer insatta i frågor som rör vuxenutbildning 
är det fler som instämmer helt än som helt tar avstånd (se tabell ��). De flesta 
instämmer delvis i påståendet. 

Tabell 19. Politiker mer insatta i vuxenutbildningsfrågor (absoluta tal, i procent 
inom parentes) 

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. Idag är politikerna i 
min kommun mer insatta i 
frågor som rör vuxenutbild-
ning än vad de var för ett år 
sedan. (m=3,67)

��
(�4)

3�
(3�)

3�
(36) 

�
(�)

�0
(�00) 

En liknande svarsfördelning återfinns i svaren på påståendet att frågor som rör 
vuxnas lärande har fått en mer framträdande plats inom den lokala politiken: 

Tabell 20. Vuxnas lärande mer framträdande i den lokala politiken (absoluta 
tal, i procent inom parentes)

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

�0. Under det senaste året 
har frågor som rör vuxnas 
lärande fått en mer fram-
trädande plats inom den lo-
kala/kommunala politiken. 
(m=3,6�)

��
(��)

36
(4�)

30
(34) 

0
(0)

88
(�00) 

Tre fjärdedelar av informanterna menar således att det har hänt åtminstone något 
inom kommunpolitiken när det gäller medvetandenivån. Kanske är det delvis i 
ljuset av detta som K78:s uttalande ska tolkas då han menar att ”vuxenutbild-
ningen har blivit mer synlig”? Det är dock färre som instämmer helt i att en ny 
syn på vuxnas lärande har etablerats inom den lokala politiken (se tabell ��). 
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Tabell 21. Ny syn på vuxnas lärande etablerad i den lokala politiken (absoluta 
tal, i procent inom parentes)

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. Under det senaste 
året har en ny syn på vux-
nas lärande har etablerats 
inom den lokala politiken. 
(m=3,��)

3�
(34)

38
(4�)

�8
(�0) 

3
(3)

�0
(�00) 

En tolkning av bilden som framträder kan vara att det under det senaste året har 
skapats diskussioner och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan tjänstemännen 
inom vuxenutbildningen och kommunpolitikerna, men att detta inte (i alla fall 
inte ännu) har medfört etablering av en ny syn på vuxnas lärande inom den lokala 
politiken. I delstudie � menar R6 att det krävs en ny ”horisont” hos de lokala po-
litikerna om det ska ske förändringar mot ökad samverkan i kommunerna. Detta 
tycks ännu inte ha åstadkommits fullständigt. Dock menar R� i delstudie � att 
vägen till förändring kan gå via bearbetning av politikernivån i ett ”utbildnings-
syfte”, och det tycks i så fall vara mer på gång i kommunerna. 

Har det då skett något konkret inom den lokala politiken när det gäller om-
rådet vuxnas lärande? 6� procent av informanterna instämmer helt eller delvis i 
att det senaste årets arbete med frågor om vuxnas lärande har medfört ett syste-
matiskt visions- och strategiarbete där vuxnas lärande har fått en tydligare plats 
inom den lokala politiken. Ungefär lika många, 67 procent, av informanterna an-
ser att det senaste årets arbete med frågor som berör vuxnas lärande har medfört 
förändringar i de lokala/kommunala policytexterna som avser vuxenutbildningen 
(se tabell ��). 

Tabell 22. Systematiskt visions- och strategiarbete i den lokala politiken 
respektive förändringar i lokala policytexter (absoluta tal, i procent inom 
parentes)

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. Det senaste årets arbete 
med frågor kring vuxnas 
lärande har medfört ett 
systematiskt visions- och 
strategiarbete där vuxnas 
lärande har fått en tydligare 
plats inom den lokala poli-
tiken. (m=3,��)

�7
(30)

44
(4�)

�8
(�0) 

0
(0)

8�
(�00) 
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Nära tre fjärdedelar, 7� procent, av informanterna instämmer helt eller delvis i att 
det idag mer än för ett år sedan görs en tydligare koppling mellan vuxnas lärande/
utbildning och lokal och regional tillväxt i politikernas visions- och strategiarbete 
(se tabell �3). 

Tabell 23. Tydligare koppling mellan vuxnas lärande och lokal/regional tillväxt 
inom politiken (absoluta tal, i procent inom parentes)

Påstående Instämmer 
inte

Instämmer 
delvis

Instämmer 
helt

Kan ej ta 
ställning

Totalt

��. Idag görs det en tydli-
gare koppling mellan vux-
nas lärande/utbildning och 
lokal och regional tillväxt 
i politikernas visions- och 
strategiarbete än för ett år 
sedan. (m=3,64)

�3
(�6)

34
(38)

3�
(34) 

�
(�)

�0
(�00) 

Mellan en fjärdedel och en knapp tredjedel av informanterna tar helt avstånd 
från de fem påståendena ovan, vilket betyder att dessa anser att det inte har skett 
något inom den lokala politiken under det senaste året. Det i sig behöver inte be-
tyda att respondenten är missnöjd med omständigheterna i den lokala politiken. 
Förändringsarbetet kan ha påbörjats långt tidigare, vilket framgår av citaten från 
K��� och K��0: 

Vad gäller svaren generellt och förändringsarbetet i vår kommun så 
startade det arbetet för längre än ett år sedan, så svaret ”nej, stäm-
mer inte alls” ska ses i det perspektivet och inte som om inget har 
hänt. (K���)
Jag har skrivit en massa �:or. Ofta stämmer påståendet, men föränd-
ringen inte bara det senaste året. (K��0) 

Således kan respondenten instämma i att det exempelvis görs en tydlig koppling 
mellan vuxnas lärande och lokal och regional tillväxt i den lokala politiken, men 
anser inte att någon större förändring har skett under det senaste året. Med detta 
avslutas resultatsammanställningen från den lokala nivån. Nästa kapitel börjar 
med en sammanfattning av resultaten från delstudie � och � och fortsätter med 
en diskussion om det som har framkommit i studien. 
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12. Sammanfattning och diskussion 
Syftet med utvärderingen har varit att studera innebörder och effekter av LU-
projektet, samt hur man på olika nivåer har erfarit arbetet med nämnda projekt. 
I detta avslutande kapitel sker en diskussion om detta relaterat till forskning och 
teoretiska aspekter. Men först sammanfattas resultaten.

Sammanfattning av resultaten (delstudie 1 och 2) 
Resultaten från delstudie � och delstudie � kompletterar varandra i en strävan att 
uppnå syftet med utvärderingen. Intervjuer och enkäter har använts för att erhålla 
både djup och bredd i datamaterialet. 

Företrädarna från den regionala nivån anser att vuxenutbildningen i Sverige 
är inne i en omfattande förändringsprocess och LU-projektet anses ha kommit 
i rätt tid. De centrala begreppen inom LU-projektet uppfattas i huvudsak som 
viktiga av företrädarna från både regional och lokal nivå, både i ett individ- och 
ett samhällsperspektiv; för regioner, för kommuner och organisationer och för 
enskilda individer. Den brännande punkten inom LU-projektet är i min tolk-
ning samverkan. En etablerad samverkan i regionen utgjorde en förutsättning för 
ett deltagande i projektet, och denna samverkan skulle utvecklas och dessutom 
synliggöras i syfte att dela med sig av erfarenheter och kunskaper mellan regioner. 
De regionala företrädarnas arbete har till stor del handlat om att ordna (och sköta 
administrationen för) mötesplatser för möjliga och faktiska samverkanspartners. 
Det rör sig om seminarier, konferenser, möten och kurser. De lokala företrädarna 
anger också ett antal aktiviteter som de har varit inblandade i och olika samver-
kanspartners som de har mött under projekttiden. 

Själva samverkansprocessen omges av olika omständigheter som kan under-
lätta eller försvåra arbetet. God kommunikation och redan upparbetade kontakt-
nät sägs underlätta arbetet med LU-projektet, och dessutom framförs att hur det 
fungerar beror mycket på vilka personer som är inblandade. Det är inte ovanligt 
att samverkan anses fungera väl på en nivå, men inte på en annan. Olika förut-
sättningar inom de deltagande kommunerna (som exempelvis kan relateras till 
kommunstorlek), gränser mellan kommuner och skärningspunkten mellan teori 
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och praktik nämns som omständigheter som har betydelse för hur arbetet fung-
erar, liksom variation i engagemang mellan deltagande parter. Ovilja och skillna-
der i uppfattningar, traditioner, strukturer och regelverk nämns av de regionala 
företrädarna som sådant som har varit nödvändigt att hantera under deras arbete. 
De lokala företrädarna instämmer i relativt låg grad i att svårigheter att samverka 
i ett förändringsarbete hänger samman med olika uppfattningar hos olika aktörer 
om vad som är viktigt. När det gäller hur man kan lyckas med att förverkliga vi-
sioner för vuxnas lärande så instämmer ungefär två tredjedelar av informanterna 
helt eller delvis i att det har att göra med lokala verksamheters rädsla för försäm-
ringar om förändringarna genomförs. Men framför allt anser de lokala företrä-
darna att svårigheter med att rent praktiskt förverkliga visioner för vuxnas lärande 
och utbildning beror på att man i olika lokala verksamheter har svårt att avsätta 
tid och pengar för att arbeta med utvecklingsfrågor. Tillgång till resurser i form av 
tid och pengar tas upp som en viktig faktor som informanterna på bägge nivåerna 
relaterar sig till i sina svar. Man menar att ett långsiktigt tidsperspektiv är viktigt i 
arbetet med förändrings- och utvecklingsprojekt som handlar om vuxnas lärande, 
och avsaknad av tid och pengar nämns som en frustrationskälla och en hindrande 
omständighet i arbetet med LU-projektet.  

Tid tas också upp som en anledning till att en del informanter tycker sig ha 
svårt att uttala sig om vad LU-projektet har betytt och givit för effekter i deras 
region eller kommun. De menar att det är för tidigt att uttala sig om detta redan 
nu. Samtliga tolv regionala företrädare (även om en person till en början menar 
att så inte är fallet) och två tredjedelar av de lokala företrädarna anser att LU-pro-
jektet har betytt något för deras region eller kommun. Det har skapats kontakty-
tor som har genererat möjligheter till samverkan mellan parter, exempelvis olika 
kommuner/kommunförbund, regioner/regionförbund, utbildningsanordnare, 
organisationer och företag/arbetsgivare. I möten mellan olika individer och grup-
per har det skett erfarenhets- och kunskapsutbyte där också insikt i och förståelse 
för varandras verksamheter och perspektiv kan ha åstadkommits. Kunskaperna 
kan röra utbildningars innehåll och form, hur ny teknik kan användas samt lagar 
och regler. Det kan också handla om nya kunskaper om samverkansprocesser, 
om hur man kan arbeta som projektledare för liknande projekt samt om vuxen-
utbildningens betydelse eller om hur man kan betrakta vuxnas lärande i relation 
till samverkan och regional tillväxt. Konkreta ”produkter” som samverkansavtal, 
webbportaler och utbildningar har också utarbetats eller utvecklats och möjlighe-
ter till fortbildning och kompetensutveckling har funnits. I figur 6 ges en över-
siktlig bild av effekterna av LU-projektet. 
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Figur 6. Effekter av LU-projektet

Effekter och betydelser på lokal och regional nivå 
I inledningsskedet av utvecklingssatsningar är det ofta svårt att förutspå de exakta 
effekterna av satsningen. Det är ofta osäkert hur projekt kommer att samsas med 
vardagen. Mycket kan förändras på vägen, förutsättningar förändras och personer 
byts ut. Att ange något slags mått på hur stora effekter LU-projektet har renderat 
är inte möjligt. Vad som kan göras är att föra en diskussion om vad som har skett 
och hur det i sin tur motsvarar de syften som är uppställda för projektet och de 
utgångsantaganden som projektet grundar sig på. 

LU-projektets i min tolkning tredelade syfte handlar om att (�) samla och 
systematisera kunskap och erfarenheter från regionala samverkansprocesser (i vil-
ka syftet har varit att skapa en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande med 
koppling till lokal och regional tillväxt), (�) skapa möjligheter till ett nätverks-
baserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan ett tiotal regionala sammanhang 
och (3) stimulera till aktiviteter inom de sex områden som av APeL urskiljts som 
avgörande för att vuxnas utbildning och lärande på ett tydligare sätt ska kunna 
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kopplas till lokal och regional utveckling och tillväxt (se avsnittet Om LU-pro-
jektet i inledningskapitlet). Om vi ser till vad som har skett på regional och lokal 
nivå i de deltagande regionerna så anser jag att effekterna på ett övergripande plan 
motsvarar det som var tänkt med LU-projektet utifrån realistiska förväntningar. 

Om vi går vidare och relaterar det som har skett i regionerna till de kritiska 
områden som APeL identifierat kan en mer nyanserad diskussion föras. Det för-
sta området formuleras: (�) Förankring i politik och högsta ledning genom ett sys-
tematiskt visions- och strategiarbete där vuxnas lärande har en tydlig plats. Kontakt 
med politiker har tagits i varierande grad i de olika kommunerna och regionerna. 
I intervjuerna med företrädarna på den regionala nivån betonas vikten av att få 
med kommunpolitikerna i arbetet och man har arbetat med det i varierande grad. 
Dock framkommer att man i vissa fall anser att för att nå ett bättre resultat borde 
ännu mer kraft ha lagts ner på att förstå och bearbeta de politiska strukturerna. 
Olika politiska strukturer i de deltagande kommunerna ger olika förutsättningar 
för hur man har kunnat lyfta in frågor om vuxenutbildning kopplat till regional 
tillväxt. Traditioner och om det finns nätverk som är övergripande över politik-
områden utgör också omständigheter som kan ha betydelse för detta. Tre fjärde-
delar av de lokala företrädarna instämmer helt eller delvis i att politikerna i deras 
kommun idag är mer insatta i frågor som rör vuxenutbildning än för ett år sedan 
samt att frågor som rör vuxenutbildning har fått en mer framträdande position 
inom den lokala politiken. Nära tre fjärdedelar, 7� procent, av informanterna på 
den lokala nivån instämmer helt eller delvis i att det idag mer än för ett år sedan 
görs en tydligare koppling mellan vuxnas lärande och utbildning och lokal och 
regional tillväxt i politikernas visions- och strategiarbete. 

Nästa område är formulerat: (�) En syn på lärande och utbildning som bygger 
på att lärande sker i många olika sammanhang, och ett förhållningssätt där man 
anpassar organisation, innehåll och metoder efter individers och verksamheters behov 
och förutsättningar. Därtill behövs ett helhetstänkande där utbildningsaktörer opera-
tivt samverkar för att möta behov och efterfrågan. Resultatet visar att samverkan har 
skett mellan olika utbildningsaktörer under det senaste året. Nästan tre fjärde-
delar av de lokala företrädarna instämmer helt eller delvis i att det idag sker mer 
samverkan mellan olika parter, till exempel olika utbildningsanordnare, politiker 
och aktörer inom näringslivet, när det gäller vuxnas lärande och vuxenutbildning 
än för ett år sedan. Inventeringar och kartläggningar av vilka behov och önske-
mål som finns både hos företagare och bland allmänheten har också genomförts i 
syfte att lägga en grund för utveckling av utbildning för vuxna. Detta kan tolkas 
som att det har gjorts försök att ta ett större och mer övergripande grepp inom 
området vuxnas lärande. 

Några av de regionala företrädarna menar att LU-projektet har inneburit att 
de har fått ett delvis nytt perspektiv på vuxenutbildning som exempelvis inklude-
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rar flexibilitet i utbildningssammanhang och kopplingen mellan vuxnas lärande 
och regional tillväxt. Man har sett hur andra regioner har arbetat med detta och 
tagit del av erfarenheter därifrån. Nästan �0 procent av de lokala företrädarna 
instämmer helt eller delvis i att de har lärt sig mycket under det senaste året om 
hur man kan uppfatta och arbeta med vuxnas lärande och vuxenutbildning. På 
frågan om det har etablerats en ny syn på vuxnas lärande inom den lokala poli-
tiken instämmer 6� procent av de lokala företrädarna helt eller delvis i det. Här 
är det dock fler som instämmer delvis och färre som instämmer helt än på frågan 
om de själva har lärt sig mycket nytt inom detta område. 

Nästa område, som formuleras: (3) Gränsöverskridande samverkan där utbild-
ningsgivare samarbetar med myndigheter, förvaltningar, näringsliv och organisatio-
ner som verkar för balans på den lokala arbetsmarknaden, har delvis diskuterats i 
avsnitten ovan. Tilläggas kan att 70 procent av de lokala företrädarna instämmer 
helt eller delvis i att utbildningsaktörer under det senaste året har samverkat mer 
med aktörer från exempelvis näringsliv, myndigheter, förvaltningar, näringsliv 
och organisationer, för att verka för en balans på den lokala arbetsmarknaden. 

Området som uttrycks: (4) Investeringar i utvecklingsarbete där ansvariga 
tjänstemän och nyckelpersoner inom området vuxnas lärande ges tidsmässiga och an-
dra resurser att arbeta med utvecklingsfrågor, avviker från den positiva trenden som 
angivit tonen då tidigare områden diskuterats. Tid, eller snarare tidsbrist, upplevs 
av många som bekymmersamt i sammanhanget. Det är tydligt både på den re-
gionala och på den lokala nivån. Exempelvis instämmer 70 procent av de lokala 
företrädarna helt eller delvis i att de under det senaste året har arbetat mer inten-
sivt än tidigare med frågor som berör vuxnas lärande. Samtidigt tar dock nästan 
lika många, 6� procent, helt avstånd från att tidsmässiga och andra resurser har 
avsatts i större utsträckning än tidigare för att ansvariga tjänstemän och nyck-
elpersoner inom vuxnas lärande ska kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom 
området vuxnas lärande. 8� procent av de lokala företrädarna instämmer också 
helt eller delvis i att det är svårt att rent praktiskt förverkliga visioner för vuxnas 
lärande och vuxenutbildning eftersom man i olika lokala verksamheter har svårt 
att avsätta resurser (tid och pengar) för att arbeta med utvecklingsfrågor. 

Nästa område är: (�) Operativt samarbete i planeringen mellan aktörer inom 
utbildningsområdet och det lokala näringslivet i genomförandet av kompetenshöjande 
insatser. Det kanske tydligaste exemplet på detta är de yrkesutbildningar som har 
planerats och genomförts i en del av regionerna. I flera fall anges LU-projektet ha 
haft en avgörande betydelse för att planerna på att sjösätta yrkesutbildningar har 
förverkligats. 7� procent av de lokala företrädarna instämmer helt eller delvis i 
att det under det senaste året har skett samverkan mellan olika parter, exempelvis 
olika utbildningsanordnare, politiker och aktörer inom näringslivet, som har lett 
till förbättringar för vuxnas lärande och vuxenutbildning i deras kommun. 
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Det sista området formuleras: (6) Samordning av aktörer, resurser och aktivite-
ter där aktörer samverkar i planering och genomförande av olika kompetenshöjande 
insatser med individ-, organisations- eller samhällsperspektiv. Den samverkan som 
har skett i de olika regionerna kan eventuellt, men inte nödvändigtvis, ha lett till 
en ökad samordning av aktörer, resurser och aktiviteter. 7� procent av de lokala 
företrädarna instämmer helt eller delvis i att det idag sker en större samordning av 
aktörer, resurser och aktiviteter inom området vuxnas lärande och vuxenutbild-
ning än för ett år sedan. 

Inom åtminstone fem av de sex områdena som har identifierats av APeL har 
det på ett övergripande plan skett en del positiva förändringar under det senaste 
året. Inom området som berör avsättande av resurser är det mer tveksamt. I min 
tolkning har å ena sidan individer engagerat sig i frågor som berör vuxnas läran-
de på ett tidsmässigt mer intensivt sätt än tidigare, men å andra sidan upplever 
många att tidsmässiga resurser faktiskt inte har öronmärkts för detta arbete vilket 
enligt dem, och enligt APeL:s antaganden, vore önskvärt.

Effekter på systemnivå – hur djupt och hur brett? 
En berättigad fråga är den som kan ställas om hur brett och djupt LU-satsningen 
har nått. Svar på den frågan kan bland annat sökas i uttalandena från de regionala 
företrädarna som framkom då vi pratade om vilket plats LU-satsningen har haft 
i verksamheternas vardag och om och i så fall vilka som pratar om LU-projektet 
och dess idéer. Resultatet visar att man kan tala om varierande bredd och djup i 
de olika regionerna (se kapitel � avsnittet LU-projektets plats i vardagen). Regio-
nerna har också valt olika avgränsningar som gäller för projektet i just deras re-
gion, vilket bör tas hänsyn till då detta diskuteras. Här kan Henning & Ekstedts 
(�004) resonemang om olika ambitionsnivåer i samverkansprocesser, och deras 
relation till kunskapsbildning och tillväxt, användas för att föra en diskussion. 
De har studerat samverkansprocesser i ett antal län/regioner i Sverige knutna 
till nationella initiativ med finansiellt stöd (de regionala tillväxtprogrammen och 
VINNVÄXT- och Visanu-programmen). Henning & Ekstedt finner att det är 
starkt varierande aktiviteter som enligt de regionala företrädarna/initiativtagarna 
ska åstadkommas under benämningen samverkan. Målet med samverkansproces-
serna är ökade kontakter som ska leda till kunskapsutveckling och samordning, 
vilket i slutänden anses ge eller stimulera regional tillväxt.  

Henning & Ekstedt ser inte som sin uppgift att bedöma och utvärdera re-
sultatet av samverkansprocesserna, men de beskriver olika ambitionsnivåer i de 
olika processerna. Nivå 1 utgörs av möten och att det bildas organisationer för 
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gemensam handling. Det skapas arenor för informationsutbyte, som exempel-
vis utställningar och konferenser. Viss kunskapsbildning sker, men inte särskilt 
mycket handling. Att ordna mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte 
mellan människor som har koppling till eller berörs av vuxenutbildning har varit 
centralt i de flesta av regionerna som deltar i LU-projektet. Konferenser, semina-
rier, studiebesök och kurser kan nämnas som sådana mötesplatser. 

På nivå 2 finns arbetsgrupper och referensgrupper som har som sin uppgift 
att förbättra det som är gemensamt i organisationerna eller i den omgivande in-
frastrukturen. Här finns en del handling och en del kunskapsbildning. Henning 
& Ekstedt anser att man kan anta att det här samarbetet leder till viss förnyelse 
och tillväxt. Under LU-projektet har det ofta funnits en kärna av människor som 
har arbetat med att skapa nätverk i syfte att möjliggöra samordning och förbättra 
samverkan mellan olika parter. På ett annat plan har även viss kompetensutveck-
ling för de regionala initiativtagarna skett, i och med erfarenhets- och kunskaps-
utbyte mellan regioner och föreläsningar som ordnats bland annat via CFL. 

På nivå 3 rör det sig om att skapa något gemensamt deltagande parter emel-
lan, som exempelvis ett varumärke, vilket i sin tur kan hjälpa till att skapa eller 
förstärka medlemmarnas image och produkternas eller tjänsternas attraktivitet. 
Utveckling av strategi och vision innebär gemensam kunskapsbildning och ge-
mensamma aktiviteter som representation på mässor, deltagande i konferenser 
eller marknadsföringsåtgärder. Handlingarna på denna nivå är tillväxt- och för-
nyelsebefrämjande. Regionnamnen, namnen på de nätverk som är projektägare i 
regionen och de beteckningar som har skapats och använts på LU-projektet i flera 
av regionerna utgör exempel på sådana varumärken. Marknadsföring har skett i 
olika former, exempelvis av vad vuxenutbildningen i regionen kan erbjuda företag 
och arbetsgivare. 

Nivå 4 innebär att det finns verksamhet för utveckling och produktion av 
varor och tjänster som efterfrågas eller har potential att efterfrågas. Gemensamma 
projekt är etablerade. Kunskapsbildning och handling är integrerade på denna 
nivå och det finns en stor potential för förnyelse och tillväxt. Under LU-projektet 
finns exempel på att konkreta utbildningar (ofta yrkesutbildningar) har planerats, 
utvecklats, marknadsförts och genomförts. I vissa fall har detta skett i samverkan 
med näringslivet. Det finns också exempel på projekt som handlar om hur man 
kan arbeta med validering. Kartläggningar och inventeringar har genomförts för 
att undersöka utbud och efterfrågan, vilka bland annat är tänkta som en grund 
för utveckling av utbildningar för vuxna. 

En slutsats som kan dras är således att det har skett en hel del aktiviteter 
(handling och kunskapsutbyte) under LU-projektet, som enligt Henning och Ek-
stedt anses vara förnyelse- och tillväxtbefrämjande. Handlingarna och kunskaps-
utbytet har underlättats av resurserna som medföljt LU-projektet, menar infor-
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manterna i min studie. Det har därmed i viss mån kunnat avsättas tid och pengar 
för att låta personer arbeta med dessa frågor, även om många av informanterna 
menar att resurserna har varit för knappa. Frågan är vad som sker då projektet 
är avslutat och det stödsystem som CFL, APeL och Europeiska socialfonden via 
Svenska ESF-rådet har utgjort under LU-projektet försvinner. De kunskaper och 
erfarenheter som har gjorts under projektet finns naturligtvis kvar, och de tror jag 
är värdefulla i sig. Men om de nätverk och de idéer och visioner som finns eller 
kommer att finnas i framtiden kan få utrymme antar jag åtminstone delvis beror 
på enskilda kommuners och regioners förmåga att avsätta resurser. De kontakter 
som har tagits och de erfarenheter som gjorts tror jag kan underlätta lämpliga 
prioriteringar av hur resurser används, eller åtminstone kan hjälpa till att skapa 
diskussion mellan ansvariga för vuxenutbildning och andra berörda om hur re-
surser kan användas på ett bra sätt.

Skillnader mellan regioner och kommuner? 
I sammanställningen av resultatet från den lokala nivån betraktas resultatet mes-
tadels utifrån materialet som helhet. Detta tillvägagångssätt har valts med hänsyn 
till avvägningen mellan bredd och djup i materialet och med hänsyn till de tidsra-
mar som funnits för utvärderingen. Naturligtvis vore det intressant och värdefullt 
att också redovisa resultatet region för region, (och också ta hänsyn till exempelvis 
storleken på de deltagande kommunerna). I rapporten väljer jag att bifoga medel-
värdena för respektive region i bilaga 3. Här framgår att det de facto skiljer sig en 
del mellan hur informanter i olika regioner och har besvarat frågorna i enkäten. 

För att ge en rättvis bild av situationen i de olika regionerna anser jag att 
det behövs en djupare analys, där ytterligare datainsamling är nödvändig. Regio-
nerna med de deltagande kommunerna har kommit olika långt i processen kring 
samverkan; en del ligger i startgroparna medan andra har mångårig erfarenhet av 
denna arbetsform. Det gäller även de enskilda kommunerna. Som jag har skri-
vit tidigare så behöver inte ett lågt medelvärde på enkätfrågorna (det vill säga att 
informanterna har svarat med �:or och �:or) automatiskt innebära att den som 
svarar är missnöjd med situationen eller att policyn och praktiken i kommunen 
är bakåtsträvande och förändringsobenägen. Kommunen som informanten före-
träder kan istället ha haft en snabb utvecklingsfas inom området redan tidigare, 
och är nu inne i en lugnare fas där man arbetar i upparbetade strukturer och 
där egentligen inte mycket nytt har skett under det senaste året. Intervjuer och 
deltagande observationer skulle med fördel kunna användas för att komplettera 
resultatet i den här rapporten i syfte att diskutera situationen i de olika regionerna 
och kommunerna.
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Problemmekanismer och projektmekanismer i ett samspel 
I slutet av ���0-talet skrev Danermark & Kullberg (����) om de pågående, ge-
nomgripande förändringarna den svenska välfärdsstaten. Ett viktigt inslag i för-
ändringsprocessen hävdar de är de nya arbetsformer som växer fram, vilka kan 
sammanfattas i begreppet samverkan. Samverkansformer i sig är inte något nytt, 
utan det nya är att samverkan inte längre är något som aktörer själva kan välja att 
ägna sig åt. Samverkan är idag en nödvändig arbetsform, menar Danermark & 
Kullberg. Samverkan är inte längre ett alternativ som kan användas för att för-
bättra effektiviteten i olika verksamheter; samverkan är helt enkelt nödvändigt för 
att aktörerna överhuvudtaget ska klara av att utföra sina åtaganden. Att så är fallet 
framstår som en tydlig uppfattning hos många av informanterna i mitt material, 
både bland regionala och lokala företrädare. Samverkan kring frågor om vuxnas 
lärande och utbildning är också en central tanke inom LU-projektet. Informan-
terna anser att vuxenutbildningen står inför (och redan genomgår) omfattande 
förändringar, där samverkan mellan olika parter krävs för att kommunerna ska 
kunna fullgöra sina uppdrag och enskilda individers rättigheter ska kunna upp-
fyllas. Samverkan anses vara en viktig förutsättning för god kvalitet och önskvärd 
utveckling inom området vuxnas lärande och utbildning. 

Förändringsprocesser, där exempelvis samverkansprocesser ska initieras eller 
arbetas vidare med, är dock inte ofta helt enkla och resultatet blir sällan precis 
som man har tänkt sig (Ellström & Hultman, �004; Nilsson & Hultman, �004; 
Jakobsson, �007). Känslor och uppfattningar om sig själv och andra kan vara 
oberäkneliga komponenter som är nog så viktiga att ta hänsyn till (Edvardsson 
Stiwne, ���7; Fiol & O’Connor, �00�; Bartunek, �003). Resultatet i denna stu-
die visar också att arbetet med samverkansprocesser inte alltid är det lättaste att 
åstadkomma i de olika regionerna, eller ens inom de egna kommunerna. Sam-
verkan som arbetsform ställer särskilda krav på exempelvis ledning och plane-
ring/organisation (Moran & Mugridge, ���3; Danermark, �000) och det är inte 
alltid som de medverkande parterna och individerna är rustade inför dessa krav 
(Danermark & Kullberg, ����). 

Danermark & Kullberg (����) visar på särskilda problemmekanismer som 
kan vara aktuella i en samverkansprocess. Dessa kan vara baserade i grundläg-
gande skillnader i olika organisationer, regelverk och/eller kunskaps– och förkla-
ringsmodeller. Det är också problemmekanismer som finns presenterade och lyfts 
fram av informanterna i min studie (se figur 7, nästa sida). 
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Figur 7. Problemmekanismer och projektmekanismer i LU-projektet

Ibland är dessa problemmekanismer svåra eller omöjliga att påverka och förändra 
på lokal nivå, och kanske till och med på nationell nivå i ett kortsiktigt perspektiv. 
Skillnader är ofta, enligt Danermark & Kullberg ”ofrånkomliga, nödvändiga och 
ofta berikande” (s. �68). Avgörande blir i deras perspektiv om och hur dessa skill-
nader identifieras, accepteras och hanteras, samt huruvida man finner och under-
stödjer projektmekanismer som kan motverka att problemmekanismerna leder 
till konflikter som hotar ett gott resultat av samverkan. Som exempel på sådana 
projektmekanismer nämner Danermark & Kullberg goda relationer mellan den 
verksamma personalen som är berörda av projektet, samt mellan personer som 
finns på den styrande nivån i projektet och goda lokalmässiga förhållanden. 

I min studie lyfts goda relationer, etablerade kontakter och ett upparbetat 
förtroende fram som exempel på sådana projektmekanismer (se figur 7). De mö-
tesplatser för möjliga och faktiska samverkanspartners som har skapats under det 
senaste året anges delvis ha syftat till att personer i olika verksamheter ska erhålla 
en större förståelse för varandras perspektiv och verksamheter. Med andra ord så 
menar jag att arbetet med LU-projektet i vissa fall har inneburit möjligheter till 
att stärka projektmekanismerna, vilket i sin tur torde ha minskat riskerna med 

Projektmekanismer: 
Fungerande kontaktnät 

Traditioner kring samarbete 
Samstämmig målbild 

Goda relationer 
God och fortlöpande kommunikation 

God ledning och motorfunktion 
Enkla kontaktvägar 
Tillit och förtroende 

Kunskaper om varandra 
Uthållighet och tålamod 
Visa på goda exempel 

Skapa situationer där ”alla vinner” 
Individberoende

Problemmekanismer:
Olika förutsättningar (invånarantal, 

organisation, regelverk) 
Sega, hierarkiska och svårarbetade strukturer 

Otakt i engagemang och prioritering 
Olika uppfattningar och traditioner 

Gränser, revir och rivalitet 
Geografiska avstånd 

Glapp mellan hierarkiska nivåer 
Glapp mellan vision och vardag 

Dubbla lojaliteter 
Tids- och resursbrist 

Oklarheter om vem som äger frågan 
Individberoende
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problemmekanismerna. Av resultaten framgår dock att denna förståelse och för-
troende för varandra och de goda relationerna mellan berörda parter inte alltid 
har åstadkommits. I en del fall var detta emellertid etablerat redan innan LU-pro-
jektet startade, och i en del fall har detta åstadkommits som en självklar del på en 
eller några nivåer men inte alls på en del andra plan. Det finns således en hel del 
kvar att göra. Det gäller säkert samtliga regioner eftersom jag tror att det här är 
något som man måste arbeta på kontinuerligt.

Styrning eller frivilligt deltagande? 
Samverkan kan betraktas som ett mjukt styrmedel som initiativtagare kan använ-
da för att uppnå sina önskvärda mål inom ett område (Sandebring, �00�). Man 
främjar samverkan och hoppas på att det ska leda till att det skapas en ny arena 
inom ett sakområde, som till exempel området vuxnas lärande och utbildning. 
En intressant tanke om varför problem uppstår i samverkansprocesser framförs 
av Sandebring (�00�), som i sin studie ser att problemen till viss del kan ha sina 
rötter i att samverkanstanken presenteras med olika argument till initiativtagare 
respektive övriga deltagare i regionerna och i de lokala verksamheterna. I San-
debrings studie presenteras samverkansmodellen för initiativtagarna som något 
som kan användas för att styra de övriga deltagarna mot ett enligt initiativtagarna 
önskvärt scenario. För de övriga deltagarna presenteras interaktionen som nå-
got frivilligt och jämlikt. Något liknande kan jag se när det gäller LU-projektet. 
CFL och APeL som initiativtagare ser ett tydligt önskvärt scenario för ögonen i 
sin beskrivning av LU-projektet. De regionala företrädarna i studien, som blir 
de regionala initiativtagarna, ser stora vinster med samverkan runt vuxenutbild-
ningsfrågor i en region. Samverkan utgör således ett led i att uppnå ett önskvärt 
scenario som de regionala företrädarna arbetar för att förverkliga. De uttrycker 
en tilltro till att det går att skapa en situation där ”alla vinner”, som R3 uttrycker 
det, där kommuner får lättare att klara av sina uppdrag, där enskilda individer får 
sina rättigheter till ett livslångt lärande bättre tillgodosedda och där regionen får 
en god tillväxt. Resurserna från LU-projektet ska utgöra ett medel för att kunna 
styra utvecklingen i riktning mot detta scenario. 

De lokala företrädarna instämmer också i hög grad i att samverkan mellan 
olika parter när det gäller vuxenutbildningsfrågor är viktigt, enligt enkätstudien. 
I intervjustudien framkommer att åsikten finns bland de lokala företrädarna att 
samverkan ska vara frivillig. I intervjuerna med de regionala företrädarna fram-
kommer dock också att informanterna, exempelvis R�, har erfarit att en del kom-
munrepresentanter som de har velat involvera i samverkansprocesser har varit 
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ovilliga eller tveksamma till att delta. Representanter för framför allt små kom-
muner kan känna att de förlorar om de avtalar en samverkan med ett antal andra 
kommuner, medan representanter för stora kommuner kan mena att de klarar 
sig bra själva och att de egentligen inte vinner särskilt mycket på att samverka 
med andra kommuner. Att lösa den ekvationen; att skapa en arena där initiativ-
tagarna kan styra övriga deltagare medan dessa övriga deltagare upplever dialogen 
som frivillig och jämlik, är enligt Sandebring svårt. Olika förutsättningar i olika 
kommuner, liksom hierarkiska förhållanden mellan exempelvis tjänstenivåer, le-
der ofta oundvikligen till ojämlika maktförhållanden. Ibland upplevs deltagande 
samverkan snarare som ett tvång än som något frivilligt och självvalt, framgår det 
i min studie. 

En lösning kan eventuellt vara det som några av de regionala företrädarna 
pratar om; att man bildar delregioner och samverkar med olika kommuner i olika 
frågor utifrån de behov och de strukturella förutsättningar som finns eller kan 
skapas. Risken finns dock att det blir ett tidsslukande cirkelarrangemang där det 
krävs samverkan för att sondera varandras behov och möjligheter för att ta reda 
på om och när samverkan är en god lösning. Det kan också vara känsligt med ett 
sådant förfarande, vilket framgår i intervjun med R��. Om en kommun väljer att 
avsätta resurser för att samarbeta med andra kommuner än vad som traditionellt 
är fallet kan det skada förtroendet och tilliten som byggts upp i förhållande till 
de andra kommunerna, menar R��. Några av de regionala företrädarna hävdar 
helt enkelt nödvändigheten av ett samlat grepp grundat på ett nationellt politiskt 
beslut för att det önskvärda scenariot ska realiseras. 

Att utveckling och förändringar tar tid är ingen nyhet, och det behöver inte 
vara så att den tid som läggs ner innebär onödigt slöseri med tid. Ett gott förar-
bete kan vara avgörande för hur beslut tas emot och hur det fortsatta förändrings-
arbetet fungerar (Brüde Sundin, �007). Med Fiol & O’Connors (�00�) ord kan 
det handla om ett försök att minska kollisionen mellan utomståendes rationella, 
beräknande bedömningar och problemdefinitioner och de berörda individernas 
känslor och uppfattningar om vad som betyder mest för dem. Ett initiativ taget 
utifrån vid fel tidpunkt kan leda till ett misslyckande med att skapa en hållbar 
förändring, samtidigt som ett liknande initiativ vid rätt tidpunkt kan vara den av-
görande drivkraften som åstadkommer signifikanta förändringar. Nyckeln ligger i 
att förstå hur de båda ansatserna (inifrån-och-ut) och (utifrån-och-in) samverkar 
med varandra och veta när det är tid för den ena eller den andra ansatsen. Fiol 
& O’Connor hävdar vikten av att man fokuserar på hur de berörda grupperna 
själva definierar sina problem. Flera av informanterna pratar om LU-projektet 
som ”ett förarbete”, ”en bra grund”, ”ett avstamp” och som det ”första lilla ste-
get” som i min tolkning till mångt och mycket går ut på att olika individer och 
grupper träffas och får kunskaper om varandra och varandras verksamheter. Här 
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finns möjligheter att skapa vilja och möjligheter att agera i ett förändringsarbete, 
vilket enligt Fiol & O’Connor ökar chanserna till att gemensamma intressen blir 
synliga varpå fortsatta ageranden kan bygga. Kanske bäddar de processer som nu 
pågår i kommuner och regioner runt om i landet, både inom och utom LU-pro-
jektet, för ett gott mottagande för ett eventuellt kommande, mer tydligt politiskt 
ställningstagande i frågan?

Tröghet och förändring 
I materialet kommenteras från flera håll att Det tar tid! Det tar tid att planera 
inför satsningar som LU-projektet, det tar tid att förstå de strukturer som är in-
begripna i det och att hitta rätt människor som kan arbeta med det. Det tar tid 
att arbeta med projektet då det väl har kommit igång och det tar dessutom tid 
innan några eventuella effekter av den tid som man har lagt ner blir synliga. Det 
är för tidigt att uttala sig om betydelsen av LU-projektet redan nu, menar flera 
av informanterna. På sina håll kan anas en viss frustration över detta att det tar 
tid. Gamla, inarbetade och invanda strukturer, organisationer och för den delen 
tankemönster kan upplevas som tröga att förändra. Ofta utgör denna tröghet 
en källa till frustration, och den betraktas som en hindrande omständighet i ett 
förändringsarbete. Ahrne & Papakostas (�00�) menar tvärtom att denna tröghet 
utgör en förutsättning för förändring. De utvecklar ett resonemang om detta, 
som jag här kort och delvis ska redogöra för. 

Med tröghet menar Ahrne & Papakostas i detta fall att ”organisationer ändrar 
sig långsamt och ovilligt och utmed linjer som redan har dragits upp av organi-
sationens samlade resurser” (s. 33�). Ofta betraktas denna tröghet som något ont 
som bör övervinnas. Å andra sidan är samma tröghet något som organisationer 
till stor del arbetar för att skapa och upprätthålla. Det skapas gränser runt organi-
sationer och man bevakar dessa noga, vilket är ett tecken på tröghet, menar Ah-
rne & Papakostas. Just denna tröghet i redan existerande organisationer gör det 
möjligt att ge plats för innovationer och nya organisationer att skapas. Gränserna 
runt existerande organisationer skapar med Ahrne & Papakostas ord ”gläntor” 
(s. ��ff) som är fria att ta i anspråk av innovationer och nya organisationer. Glän-
tor varierar när det gäller kvalitet och innehåll (resurser, byggnader, människor 
et cetera), och därmed också i sin potential för ytterligare organisering. Att inte 
redan existerande organisationer har flutit ut i dessa fria gläntor kan ha att göra 
med att det saknas resurser eller kunskaper. Det kan också bero på en oförmåga 
att se gläntans potential eller en ovilja att organisera en viss typ av verksamhet. 
Således kan nya resurser, nya kunskaper eller influenser som öppnar ögonen på 
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medlemmar i organisationen leda till att fria gläntor tas i anspråk. Nya gläntor 
kan också uppkomma genom ny teknik, i resterna efter gamla organisationers 
omorganiseringar, eller genom att gamla organisationer gör i ordning nya gläntor 
i syfte att locka till sig nyetablering. 

Vad händer då med dessa gläntor? Förutom att ingenting kan hända, så kan 
det spontant uppstå en kombination av resurser som resulterar i innovativa och/
eller oväntade sätt att organisera. För att det ska hända något menar dock Ahrne 
& Papakostas att det ofta krävs tillskott av resurser i någon form. Idéer eller delar 
av andra organisationer kanske förflyttar sig och denna rörelse ger i kombina-
tion med fria resurser i gläntan upphov till lokal förnyelse. Gamla organisationer 
anpassar sig inte fullständigt till den här nya situationen och många av de nya 
organisationerna blir inte helt integrerade i det gamla systemet. Som Ahrne & 
Papakostas säger: 

Saker ändras, men inte fullständigt och inte sammanhängande 
och tydligt. Resultatet blir en ökad täthet av organisationer, med 
nya kombinationer av gamla och nya former och med föränderliga 
mönster för samröre dem emellan. Det är ett skiftande landskap, 
men förändring är inte bara en fråga om tid utan också om rum. 
Gamla former verkar nya på andra platser, och nya former kan ska-
pas inom gamla institutionella ramar. (s. 340) 

Om vi speglar situationen som gäller i LU-projektet mot Ahrne & Papakostas 
resonemang kan vi konstatera vissa saker. I min studie framkommer uttalanden, 
ibland ackompanjerade av frustration, om att det tar tid och att strukturerna är 
sega och svårbearbetade. Men som Ahrne & Papakostas uttrycker det: 

Den något bekymmersamma innebörden av idén att tröghet är för-
ändring är att saker aldrig kommer att vara som de är, liksom att 
förändring inte är så snabb och radikal som många önskar. (s. 34�) 

Med Ahrne & Papakostas perspektiv utgör olika strukturer för vuxenutbildningen 
som upplevs som tröga och svåra att förändra förutsättningar för att förändring 
ska kunna åstadkommas. Därmed skapas gläntor som ger utrymme för och kan 
härbärgera innovationer. För att något ska ske i de gläntor som finns eller skapas 
är dock resurser i form av pengar, kunskaper, idéer och drivande och engagerade 
personer en förutsättning. Dessa resurser kommer för LU-projektets del från in-
ternationellt, statligt/nationellt, regionalt och kommunalt/lokalt håll.  

Under LU-projektet har det skett förändring på olika håll och i olika omfatt-
ning. Utifrån Hultman (��86) kan det som har skett under projekttiden tolkas 
som möjligheter till ett experimenterande runt frågan om vad som sker och vad 
som skulle kunna vara annorlunda inom området vuxnas lärande. Det har också 
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medfört möjligheter till förändringar och uppdateringar av olika organisationers 
och verksamheters image samt olika individers och gruppers identitet och rykte 
(Fiol & O’Connor, �00�; Bartunek, �003), vilket kan ha betydelse för hur kom-
mande initiativ till förändringar tas emot och uppfattas. Även om förändringar 
eventuellt inte har skett så snabbt som en del av informanterna kanske skulle ha 
önskat, så har det ändå inneburit reflektion över vad man faktiskt gör i olika verk-
samheter och organisationer och vad som skulle vara möjligt att göra annorlunda. 
Erfarenheter från LU-projektet kan även betraktas som ett inspel i debatten om 
vad en region är eller bör vara, och vad som kan vara fruktbara eller funktionella 
regionindelningar. LU-projektet har med andra ord bidragit till att skapa en arena 
där man har kunnat undersöka och experimentera med möjligheter och begräns-
ningar för de ambitioner, visioner och målsättningar som finns på olika håll, vil-
ket kan vara nog så viktigt för kommande ageranden.
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Bilaga 1.  
Intervjumall till delstudie 1 
Bakgrundsfrågor (personliga)
Vilken är din bakgrund (kort)?
Vilken uppgift har du som kontaktperson för LU? 
Bakgrundsfrågor (om regionen)
Vad är [den aktuella regionen, till exempel Östsam]?
Hur många kommuner ingår? Vilka?
Gör en uppdelning av större respektive mindre kommuner; ungefär fördelning?
Vilka andra aktörer är med i/är berörda av LU i er region?
Nämn några omständigheter som är utmärkande för regionen! (till exempel 
befolkningsmässigt, ev. stora förändringar, traditioner eller avsaknad av traditioner 
kring samarbete mellan kommuner)
Varför är [den aktuella regionen] med i LU? 
Vad är LU?
Vad är LU för dig? Är det klart och tydligt vad LU står för/innebär?
Vilka principer/antaganden utgår LU ifrån? Vad är centralt i LU, tycker du?
Arbetade ni i [den aktuella regionen] utifrån dessa redan innan LU startade? 
LU i inledningsfasen
Hur togs LU emot av de berörda?
LU startade hösten �006, hur jobbade ni med LU då? Hur har ni fortsatt det 
arbetet? 
Hur arbetas det med LU?
Hur mycket jobbar du med LU? Vad gör du då?
Vilka resurser är avsatta för arbete med LU, totalt inom regionen?
Hur ofta har ni möten där ni pratar om LU?
Om jag gick ut i de berördas verksamhet, skulle jag se/märka av LU då? Vilken plats 
har LU-satsningen haft i verksamheternas vardag, på lokal nivå och regional?
Pratas det om LU? Hur ofta? Vilka pratar om LU? 
LU i slutfasen
Nu är LU i sin slutfas. Vad hade du för förväntningar i början? Och har dina 
förväntningar uppfyllts?
Hur tror du att LU uppfattats av andra berörda i [den aktuella regionen]? Har 
deras förväntningar uppfyllts?
Hur har det varit att arbeta med LU hittills? Har det gått bra att förstå varandra? 
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Har något varit svårt? Varför uppstod dessa svårigheter, tror du?
Har LU betytt något för [den aktuella regionen] tror du? För vem har det betytt 
något i så fall (regioner/kommuner/företag/andra)?
Har LU haft någon betydelse för tillväxten i regionen? På vilket sätt i så fall?
Har det skett något konkret i regionen, där LU har haft en avgörande betydelse 
för att skeendet/förändringen kommit till stånd?
Har du lärt dig något särskilt i ditt arbete med LU? Vad i så fall? 
Vad betyder/innebär begreppen?
Det pratas mycket om vuxnas lärande, livslångt lärande och flexibelt lärande 
inom LU. Vad betyder dessa begrepp för dig? Är det viktigt? För vem? Varför?
Det pratas också mycket om regional tillväxt. Vad innebär regional tillväxt?
Samverkan och samordning är andra centrala begrepp inom LU-projektet. Vad 
betyder/står de för, enligt dig? 
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Bilaga 2.  
Enkät till delstudie 2 
Linköping �007-��-�� 

Hej! 
Jag heter Josefin Brüde Sundin, är fil dr och arbetar som utredare på Linköpings 
universitet. Jag har, tillsammans med professor Glenn Hultman (också från 
Linköpings universitet), fått i uppdrag av Nationellt centrum för flexibelt 
lärande att arbeta som extern utvärderare av projektet ”Systempåverkan för 
lärande, utveckling och tillväxt” (LU-projektet) som startade hösten �006. 
Som ett led i att undersöka vad som har som skett under det senaste året 
kring vuxenutbildningsfrågor i olika kommuner sänder jag därför en enkät till 
Dig, som jag hoppas att Du har möjlighet att besvara. Enkäten sänds ut till 
en tjänsteman ansvarig för vuxenutbildning från var och en av de kommuner 
som deltar i LU-projektet (alltså totalt ��8 stycken). Utvärderingen kommer 
att sammanställas i en rapport som kommer att vara färdig under våren �008. 
Svaren behandlas konfidentiellt. För att resultatet ska bli tillförlitligt är det 
mycket viktig att just Du svarar på enkäten och sänder den åter till mig i det 
bifogade svarskuvertet. Även om Du inte vet vad LU-projektet är, eller själv inte 
har arbetat med det, så är det viktigt att Du svarar på de frågor som Du kan. Jag 
önskar få Ditt svar så snart som möjligt (helst före jul), dock senast �0 januari 
�008. 

Du är mycket välkommen med frågor till mig på telefonnummer:  
0��-36 34 3�, eller e-post: josefin.brude.sundin@liu.se.  
Med vänliga hälsningar 
 
Josefin Brüde Sundin 

Centrum för kommunstrategiska studier 
Linköpings universitet 
Campus Norrköping 
60� 74 Norrköping
0��-36 34 3�
josefin.brude.sundin@liu.se 
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Enkät om vuxnas lärande och utbildning

Bakgrundsuppgifter:

1. Kön: □ kvinna □ man

2. Ålder:  □21-30     □ 31-40     □ 41-50     □ 51-60      □ 61-70
3. Tjänstebefattning ____________________________________

4. Kommunens storlek:  □ 10 000 invånare eller färre

	 □ 11 000 -25 000 invånare

	 □ 26 000-50 000 invånare

	 □ 51 000-120 000 invånare

	 □	121	000	invånare	eller	fler
Om LU projektet (”Systempåverkan för lärande, utveckling och 
tillväxt”):

5. Vet du vad LU-projektet är?

□ Ja      □ Nej     □ Jag är osäker

Om Du har svarat Nej på fråga 5, gå vidare till fråga 10.

6. Har Du/Din kommun varit inblandad i några aktiviteter inom LU-
projektet?

□ Ja      □ Nej
6a. Om Ja, ge exempel på aktiviteter!

6b. Om Ja, hur ofta har Du/Din kommun varit inblandad i dessa 
aktiviteter?

7. Har Du/Din kommun under det senaste året varit inblandad i någon 
slags samverkan med olika parter kring vuxnas lärande? 

□ Ja    □ Nej
7a. Om Ja, med vilka? 

7b. Om Ja, har Du kommentarer kring hur samverkan har fungerat 
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(t.ex. om något har varit svårt eller fungerat extra bra och varför det 
har fungerat/inte fungerat)

8. Har LU-projektet betytt något för Din kommun?

□ Ja      □ Nej     □ Jag är osäker

8b. Kommentarer (t.ex. vad har det betytt och för vilka har det betytt 
något. Är det positivt eller negativt?):

9. Har det skett något i Din kommun där LU-projektet har haft en 
avgörande betydelse för att skeendet har kommit till stånd?

□ Ja      □ Nej     □ Jag är osäker

9a. Kommentarer (t.ex. vad har skett som Du tror inte skulle ha skett 
om kommunen inte deltagit i LU-projektet):

Påståendefrågor.
På nedanstående frågor ber jag Dig att ta ställning till olika 
påståenden. Detta gör Du genom att välja något av alternativen på en 
sexgradig skala, där 1 står för Nej, instämmer inte alls och 6 för Ja, 
instämmer till fullo. Alternativet Kan ej ifylles om Du anser att Du 
inte kan ta ställning till påståendet. Här är det viktigt att Du utgår ifrån 
Dina faktiska erfarenheter av vad som har skett och hur det har sett ut 
under det senaste året i Din kommun.

□1    □2    □3    □4    □5    □6     □ kan ej

Denna svarsruta fanns i originalenkäten intill varje fråga 10–33 men har av 
tekniska skäl utelämnats i rapportbilagan.

Visioner och strategier

10. Under det senaste året har frågor som rör vuxnas lärande fått en mer 
framträdande plats inom den lokala/kommunala politiken.

11. Idag är politikerna i min kommun mer insatta i frågor som rör 
vuxenutbildning än vad de var för ett år sedan.
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12. Det senaste årets arbete med frågor kring vuxnas lärande har medfört 
ett systematiskt visions- och strategiarbete där vuxnas lärande har fått en 
tydligare plats inom den lokala politiken.

13.	Politikerna	i	min	kommun	förstår	inte	de	behov	som	finns	kring	
vuxnas lärande och vuxenutbildning idag.

14. Det senaste årets arbete med frågor kring vuxnas lärande har 
medfört förändringar i de lokala/kommunala policytexterna kring 
vuxenutbildningen.

15. När det kommer direktiv uppifrån om förändringar kring vuxnas 
lärande och utbildning känner jag mig ofta tveksam till dessa.

16. Det är svårt att rent praktiskt förverkliga visioner kring vuxnas lärande 
och vuxen-utbildning, eftersom man i olika lokala verksamheter är rädda 
för försämringar om förändringarna genomförs. 

17. Det är svårt att rent praktiskt förverkliga visioner kring vuxnas lärande 
och vuxen-utbildning, eftersom man i olika lokala verksamheter har svårt 
att avsätta resurser (tid och pengar) för att arbeta med utvecklingsfrågor.

Syn på lärande och utbildning

18. Tillgång till lämpliga vuxenutbildningar har en stor betydelse för 
lokal/kommunal och regional utveckling och tillväxt.

19. Under det senaste året har jag lärt mig mycket om hur man kan 
uppfatta och arbeta kring vuxnas lärande och vuxenutbildning.

20. Under det senaste året har jag lärt mig mycket om hur andra individer 
och grupper tänker och tycker kring vuxnas lärande och vuxenutbildning.

21. Under det senaste året har en ny syn på vuxnas lärande har etablerats 
inom den lokala politiken.

22. Idag görs det en tydligare koppling mellan vuxnas lärande/utbildning 
och lokal och regional tillväxt i politikernas visions- och strategiarbete än 
för ett år sedan.

Investeringar
23. Under det senaste året har tidsmässiga och andra resurser (t.ex. 
ekonomiska) avsatts i större utsträckning än tidigare för att ansvariga 
tjänstemän och nyckelpersoner inom vuxnas lärande ska kunna arbeta 
med utvecklingsfrågor inom området vuxnas lärande.
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24. Under det senaste året har jag varit med om att arbeta mer intensivt 
kring frågor som berör vuxnas lärande, än vad jag har gjort tidigare.

Gränsöverskridande samverkan

25. Under det senaste året har jag mött och samverkat med individer 
och grupper kring vuxenutbildningsfrågor, på ett sätt som jag inte gjort 
tidigare.

26. Idag sker mer samverkan mellan olika parter (t.ex. olika 
utbildningsanordnare, politiker, aktörer inom näringslivet) när det gäller 
vuxnas lärande och vuxenutbildning, än för ett år sedan.

27 Under det senaste året har samverkan mellan olika parter (t.ex. 
olika utbildningsanordnare, politiker, aktörer inom näringslivet) lett till 
förbättringar kring vuxnas lärande och vuxenutbildning i min kommun.

28. Under det senaste året har utbildningsaktörer/anordnare samverkat 
mer med aktörer från exempelvis näringsliv, myndigheter, förvaltningar, 
näringsliv och organisationer för att verka för en balans på den lokala 
arbetsmarknaden.

29. Det är svårt att samverka med andra aktörer i frågor kring vuxnas 
lärande och utbildning, eftersom man har olika uppfattningar om vad som 
är viktigt.

30. Samverkan mellan olika parter i en region (t.ex. olika 
utbildningsanordnare,	politiker,	aktörer	inom	näringslivet	i	flera	
kommuner) när det gäller vuxenutbildningsfrågor är bra för tillväxten i 
regionen.

31. Jag anser att samverkan mellan olika parter (t.ex. olika 
utbildningsanordnare, politiker, aktörer inom näringslivet) kring 
vuxnas lärande och vuxenutbildning är nödvändigt för att tillgodose 
kommuninvånarnas önskemål, behov och rättigheter till ett lärande även i 
vuxen ålder. 

32. Jag anser att samverkan mellan olika parter (t.ex. olika 
utbildningsanordnare, politiker, aktörer inom näringslivet) kring vuxnas 
lärande och vuxenutbildning är nödvändigt för att möta behov och 
efterfrågan hos aktörer inom arbetslivet (arbetsgivare).
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Samordning

33. Idag sker det större samordning av aktörer, resurser och aktiviteter 
kring området vuxnas lärande och vuxenutbildning, än för ett år sedan.

Stort tack för Din medverkan!

Josefin	Brüde	Sundin
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Bilaga 3. Medelvärden redovisade regionvis 
Tabell �. Medelvärden på enkätens påståendefrågor �0–33 i respektive region

Fråga  Sörmland  Blekinge  Umeå  Göteborg  Västernorrl.  Östergötland
�0  4,00  3,67  3,00  3,33  4,40  3,�8
��  4,�0  �,7�  �,67  3,67  �,00  3,4�
��  4,�0  3,��  �,7�  3,33  3,80  3,�7
�3  3,��  �,7�  �,67  3,4�  3,60  3,��
�4  4,00  3,��  3,�0  3,�8  4,00  3,08
��  �,�0  �,33  3,�0  3,�7  3,�0  �,80
�6  4,00  3,7�  3,67  3,33  3,00  �,67
�7  3,67  4,�0  �,67  3,�8  4,00  3,��
�8  �,80  �,7�  �,�0  �,�8  �,80  �,67
��  3,�0  4,�0  4,��  4,33  4,00  4,33
�0  3,80  4,��  4,00  4,4�  4,00  4,33
��  3,�0  3,��  3,67  3,�7  3,00  3,�7
��  3,80  3,�0  3,00  4,08  3,40  3,4�
�3  �,80  �,�0  �,��  �,7�  �,80  �,��
�4  3,�0  �,�0  4,00  4,64  �,80  3,00
��  3,�0  �,7�  �,00  4,�7  4,40  �,83
�6  3,60  �,67  4,67  4,4�  3,40  3,00
�7  4,00  3,00  3,00  3,�8  �,80  3,��
�8  3,40  3,00  3,�0  3,�8  3,40  3,08
��  3,00  �,67  3,33 3,�8  3,00  3,08
30  6,00  6,00  �,00  �,83  �,60  �,33
3�  6,00  6,00  �,�0  �,7�  �,60  �,�8
3�  6,00  6,00  �,�0  �,7�  �,80  �,67
33  4,40  3,��  3,33  4,�7  3,60  3,33

Fråga  Örebro  Kalmar  Dalarna  Hälsingland  Värmland  Norrbotten
�0  3,78  4,43  3,00  3,67  3,60  3,67
��  3,44  4,00  3,�0  4,00  3,�0  3,�7
��  3,44  3,43  �,7�  3,67  3,30  3,�7
�3  3,33  3,86  3,83  4,33 3,�0  �,33
�4  4,33  4,00  3,�0  3,67  3,40  3,00
��  3,��  �,86  �,�8  3,33  �,60  3,00
�6  4,�6  3,7�  3,64  �,�0  3,40  3,43
�7  4,67  4,�4  �,4�  3,67  3,�0  4,��
�8  �,33  �,7�  �,��  �,67  �,70  �,�7
��  4,��  �,00  4,67  4,33  4,60  3,43
�0  4,��  �,00  4,�0  4,33  4,30  3,43
��  3,00  3,7�  �,7�  3,67  3,70  3,00
��  3,63  4,00  3,7�  4,00  3,80  �,86
�3  3,00  3,�4  �,83  �,67  �,�0  �,�4
�4  4,78  4,43  4,08  �,00  4,70  3,�7
��  4,�0  �,00  3,�7  4,67  4,�0  �,86
�6  3,88  4,��  3,�0  4,00  4,60  �,7�
�7  4,��  4,43  3,00  4,00  4,40  �,86
�8  4,��  3,83  3,�7  �,00  3,60  �,7�
��  3,8�  3,��  3,67  �,67  �,40  �,�0
30  �,67  �,7�  �,83  �,67  �,70  �,�7
3�  �,67  �,7�  6,00  �,67  �,70  �,�7
3�  �,67  �,7�  6,00  �,67  �,60  �,�7
33  4,�4 �,43 3,7�  4,00  4,�0  �,43

Josefin_3_luftig.indd   177 2008-04-01   11:08:23



Josefin_3_luftig.indd   178 2008-04-01   11:08:23



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.496 x 9.449 inches / 165.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20071123131926
       680.3150
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     No
     503
     356
    
     None
     Up
     31.1811
     0.0000
            
                
         Both
         85
         AllDoc
         111
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     10
     178
     177
     178
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





