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Förord 
Det utvärderingsresultat som nu presenteras bygger på data, intervjuer och dokument, som 
samlades in under försommaren samt en intervju som genomfördes under hösten 2005. Det är 
min förhoppning att resultatet av utvärderingen skall kunna synliggöra vilka resultat projektet 
har uppnått och samtidigt att detta kan utgöra ett underlag för att diskutera framtida 
verksamhet inom vuxenutbildningsområdet i kommunen, 
 
Jag vill slutligen tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit mig ta del av Era 
erfarenheter och som gjort det möjligt att genomföra utvärderingen. 
 
Falun i november 2005 
 
Mats Lundgren   
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1. VUXENUTBILDNING I EN NY ROLL 
 
1.1 Introduktion 
Den ekonomiska kris som Sverige genomgick i början av 1990-talet kom att innebära att det 
gradvis växte fram en insikt om att det svenska samhället i flera avseenden behövde 
reformeras.1 Det fanns samtidigt en växande politisk insikt om att Sverige hade tappat sin 
ställning som ledande välfärdsnation, som man haft under tre decennier (SOU 1996:27). Den 
dåvarande svenska regeringen mena att om Sverige skulle kunna fortsätta att utvecklas som 
välfärdsnation var det nödvändigt att bl.a. höja hela befolkningens utbildningsnivå. Det var 
från denna bakgrund som den s.k. Kunskapslyftskommittén (U 1995:09) formulerade de 
övergripande målen för ett s k ”kunskapslyft”, som att: 
 

• Minska arbetslösheten  
• Utveckla och förnya vuxenutbildningen  
• Minska utbildningsklyftorna  
• Öka förutsättningarna för tillväxt 

 
Från ett samhällsperspektiv kan en kraftfull utbildningssatsning ses som en av 
förutsättningarna för att skapa ett jämlikt och demokratiskt samhälle. För arbetsgivare ansågs 
utbildning kunna utgöra basen för deras personal att kunna gå vidare i en framtida fort- och 
vidareutbildning, som i sin tur skulle kunna påverka förmågan till omställning och förnyelse 
av arbetslivet. För den enskilde individen skulle t.ex. ett av motiven vara att en kraftfull 
satsning på utbildning utöver att ny kompetens kan också ge ett stärkt självförtroende och 
därmed ytterligare stärka sin ställning med ökade möjligheter att få eller behålla ett arbete, 
eller att kunna studera vidare. (Regeringens proposition 1995/96:222) Det torde inte vara 
någon överdrift att påstå att det är från sådana utgångspunkter som det nu utvärderade 
projektet tar sina utgångspunkter. 
 
 
1.2 Gagnefsmodellen - flexibel vuxenutbildning i samverkan med näringsliv 
och organisationer 
I det följande avsnittet beskrivs först, om än ytterst översiktligt, något om kommunen och 
dess näringsliv och utbildningsmöjligheter. Därefter beskrivs lite mera ingående den s k 
Gagnefsmodellen vad gäller detta projektets syfte och organisatoriska förutsättningar för att 
genomföra verksamheten. 
 
Något om kommunen, näringsliv och utbildningsmöjligheter 
Gagnefs kommun har idag ca 10 000 invånare, i huvudsak fördelade till tre kommuncentra. 
Befolkningsunderlaget är sedan tre år tillbaka stigande, men har under de nära 10 föregående 
åren varit vikande. Antalet förvärvsarbetande utgör mellan 6000 – 7000 personer, varav ca 20 
% utpendlar till grannkommunerna.  
 
Vuxenutbildningen i kommunen sorterar organisatoriskt under Utvecklingscentrum, vilket är 
en avdelning direkt under Kommunstyrelsen som svarar för vuxenutbildning, IT-frågor, 
biblioteksverksamhet, informations- och arbetsmarknadsfrågor. Utvecklingscentrum ansvarar 
dessutom för tre Lärcentra. Kommun saknar idag egen gymnasieskola, men ett arbete pågår 

                                                           
1 Detta avsnitt bygger på Lundgren, M. 2005. WWW.arbetslinjen. Com. – En studie av ett projekt om samverkan 
för att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden för personer i aktivitetsgarantin. Stockholm: Verab. 
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för att utveckla ett gymnasiealternativ som bygger på individuella planer, distansinslag, 
arbetsplatsförlagda delar och enstaka kurser i annan kommun. Till detta kommer att 
befolkningens utbildningsnivå är relativt låg, så har t ex 22 % eftergymnasial utbildning, 
jämfört med 30 % för riket i dess helhet.  
 
 
Gagnefsmodellen  
 
Projektets syfte 
Projektet Gagnefsmodellen avsåg att genomföras i två faser under tiden augusti 2004 – juli 
2005. Den första fasen skulle pågå från augusti – december 2004 och innehålla både en 
breddning och en fördjupning av en samverkansorganisation. Fas två skulle pågå från oktober 
2004 – juli 2005 och vara en genomförandeperiod av fortbildning och en seminarieserie, 
d.v.s. de båda faserna skulle därmed överlappa varandra. 
 
I projektbeskrivningen anges både långsiktiga mål (effektmål, liksom s.k. produktmål, d.v.s. 
mål som är mera konkreta och ”mätbara”. 
 
Syfte på längre sikt (effektmål) 

• att, i motsats till en utbudsstyrd kompetensutveckling, utveckla en efterfrågestyrd 
kompetensutveckling. 

• att etablera Gagnefs kommun som en framsynt utbildningskommun vilket skulle 
innebära ett stöd för utveckling av företagsamheten. Att ungdomar väljer och har 
möjlighet att bo och arbeta i kommunen. 

• att höja utbildningsnivån i kommunen och stimulera till studier på gymnasie- och 
universitetsnivå. 

 
Projektet mål (produktmål) 

• att genom att ytterligare bredda och fördjupa samverkan lägga grunden för en ny 
utbildningsmodell i Gagnefs kommun och implementera modellen på 
vuxenutbildningen (en modell som möjligen även kan lägga grunden för en alternativ 
gymnasieutbildning i kommunen och ev. stimulera ett flexibelt lärande inom 
grundskolan).  

• att skapa ökade möjligheter till differentierad utbildning i samverkan med 
arbetsmarknadens parter för att tillgodose framtida rekryteringsbehov. 

• att genomföra en fortbildning/seminarieserie med deltagare och nyckelpersoner från 
samverkande företag och organisationer i syfte att skapa förutsättningar för en flexibel 
vuxenundervisning och ev. ett gymnasiealternativ 

• att vidareutveckla valideringsinstrument och individuella studieplaner  
• att utveckla samverkansformer som stödjer det livslånga och livsvida lärandet och som 

möjliggör utvecklingen av en gemensam framtida lärmiljö, Gagnefs Lärcentrum 
 
För att konkretisera verksamhetens mål skulle ansvariga för respektive ansvarsområde 
utarbetas operationella och mätbara mål.  
 
Förväntade effekter av projektet 

• att samverkansgruppen genom fortbildningen/seminarieserien lagt grunden för start av 
utbildningsmodellen hösten 2005 

• att projektets samverkansorganisation permanentas och blir en drivande kraft för en 
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flexibel vuxenutbildning i Gagnefs kommun 
• att valideringsinstrumentet och individuella studieplaner kan användas i hela 

vuxenutbildningen och ev. i tillämpliga delar i gymnasiealternativet 
 
De organisatoriska förutsättningarna 
 

Samverkan har länge varit en ledstjärna för Gagnefs Kommun och Utvecklingscentrum 
vilket har utmynnat i bl.a. samverkansprojekt med Arbetsförmedling, Försäkringskassa 
och sporadiskt med Företagen på lokal nivå.  
 
Samarbetet rör kompetensutveckling utifrån individuella planer och modeller för att 
gemensamt slussa människor tillbaka till arbetslivet samt syftar till att skapa EN DÖRR 
IN! (Projektbeskrivningen) 

 
Projektets verksamhet planerades att bedrivas genom en s k samverkansorganisationen med 
förutom Gagnefs kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling, studieförbund, byalag och 
hembygdsföreningar samt företagarna i kommunen. Syftet med samverkansgruppen vara att 
genom föreläsningar och seminarier utveckla en gemensam kunskapsgrund och att därefter 
bygga upp strategier för att kartlägga och åtgärda kommande kompetensutvecklingsbehov. 
Detta skulle sin tur skapa förutsättningar för att gemensamt utveckla en 
vuxenutbildningsmodell som bygger på att deltagande parter bidrar med sina speciella 
kompetenser. 
 
Samtliga parter som ingick i samverkansorganisationen skulle ha ett direkt operativt ansvar 
för att utveckla olika delar av en flexibel vuxenutbildning. Utvecklingscentrum skulle vara 
projektägare och ansvarig för att vidareutveckla studievägledning, valideringscentrum och 
generaliserbara vuxenutbildningsmodeller samt nya yrkesroller för medarbetarna liksom att 
vidareutveckla individuella planer. IT-enheten skulle bistå med ett tekniskt kunnande. 
Biblioteket avsågs få en central roll i form av att svara för utbildning i informationssökning/-
hantering. Det innebär på sikt även en förändring och utveckling av bibliotekspersonalens 
yrkesroller.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen erbjöds att följa projektet för att eventuellt implementera 
erfarenheter från projektet. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten 
och socialförvaltningen skulle erbjudas tillfälle att för långtidssjukskrivna och 
långtidsarbetslösa, via ett individuellt anpassat stöd baserat på validering, erbjuda individuella 
utvecklingsplaner. Studieförbunden skulle erbjudas att tillsammans med Vuxenutbildningen 
utveckla ”gränssnittet” mellan studiecirkeln och ”komvux”. Byalag, hembygdsföreningar och 
andra intresseorganisationer skulle kunna få en roll som kontaktlänk mellan Gagnefs 
Lärcentra och intressegrupperna/befolkningen. 
 
Företagen skulle i ett första skede skapa förutsättningar för att ett kontaktnät etablerades. En 
stor del av utbildningarna planerades kunna genomföras på och i samarbete med företagen. 
Företagarna skulle också ha möjlighet att påverka innehållet i utbildningen, fungera som 
utbildare/mentorer och engageras i coachgrupperna.  
 
Samverkansgruppen skulle efter projekttiden bilda en permanent resurs för den fortsatta 
utvecklingen. Preliminärt inom följande områden:  
 
Framtidsstudier och framtidsberedskap  
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Omvärldsförändringar  
Kulturförståelse 
Lärande organisation och livslångt lärande 
Projektplanering/process och projektledarroll  
Problematiserande och flexibelt lärande  
E-learning och distansutbildning 
 
Idén var att gå från fysiska möten till att arbeta mer virtuellt och på distans.  
 
Fortbildningen avslutas med att deltagarna har konkreta handlingsplaner för ett antal 
delprojekt som ska genomföras efter projekttiden och som tillsammans utgör den nya 
Vuxenutbildningsmodellen. Därmed skulle gruppen efter projekttiden kunna utgöra en 
arbetsgrupp som kan driva utvecklingen framåt. 
 
Knutet till projektet har funnits en referensgrupp bestående av personer med lång erfarenhet 
och specialistkompetens från olika områden. Referensgruppens medlemmar kom även att 
engageras som föreläsare och utbildare i projektet. 
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2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Utvärdering har vanligen uppgiften att bedöma värdet eller kvaliteten av ett uppnått resultat i 
jämförelse med ett avsett utfall, ofta formulerat i termer av måluppfyllelse. Den utvärdering 
som nu genomförs syftar till att belysa vilka effekter etableringen av projektet: 
Gagnefsmodellen - flexibel vuxenutbildning i samverkan med näringsliv och organisationer 
har inneburit, som den uppfattats av de involverade aktörerna. Följande frågeställningar 
formuleras: 
 

- I vilken utsträckning har de för projektet uppsatta målen uppnåtts? 
- I vad mån är det möjligt att identifiera andra, negativa eller positiva, effekter av den 

bedrivna verksamheten? 
 
Med utgångspunkt från hur dessa frågor kan besvaras diskuteras sedan vilka slutsatser som är 
möjliga att dra utifrån de resultat som presenteras och vilka konsekvenser detta i sin tur kan 
tänkas leda fram till när det, som i det här fallet, gäller fortsatt verksamhet för 
Vuxenutbildningen i Gagnefs kommun. 
 
Utvärderingen har ett ”projektinternt” perspektiv i betydelsen att det endast är de personer 
som varit direkt involverade i projektets verksamhet som kommer till tals. Det innebär att de 
eventuella synpunkter som andra intressenter i förhållande till projektet skulle kunna ha inte 
har beaktats. Utvärderingen har formen av en kvalitativ studie, vilket innebär att resultatet 
kommer att kunna ge en tämligen god bild av vilka typer av uppfattningar som finns om 
projektet och dess verksamhet.  
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3. METOD 
För att kunna genomföra uppdraget att utvärdera vilka effekter som etableringen av projektet; 
Gagnefsmodellen - flexibel vuxenutbildning i samverkan med näringsliv och organisationer 
uppfattas ha gett upphov till har jag gått igenom den, i huvudsak formella, skriftliga 
dokumentation som funnits tillgänglig. För att ge en bild av hur de involverade aktörerna har 
uppfattat verksamheten har intervjuer med projektledningen och ett 10-tal personer vid 
Vuxenutbildningscentrum samt en företagare. Intervjuerna genomfördes i gruppform vid ett 
internat som ägde rum i Tällberg den 23 – 24 maj 2005. En uppföljande intervju med den 
projektansvarige genomfördes i slutet av oktober 2005. 
 
Intervjupersonernas utsagor redovisas antingen genom att dessa beskrivs i sammanfattande 
form eller i utsagor återges som direkta citat. I det senare fallet för att utgöra konkreta 
exempel på uppfattningar om en viss företeelse som förekommer. Jag benämner 
intervjupersonerna som projektansvarig, projektledare, vuxenutbildare och företagare. Jag 
anser detta förfarande i det här fallet vara relativt oproblematiskt av två skäl. Det första är att 
de utsagor som förs fram kan antas vara sådana som informanterna även för fram i andra 
sammanhang, ståndpunkter som de i de flesta fall inte heller har någon anledning att 
hemlighålla. Till detta kan tilläggas att de citat som används kommer från samtal och har 
därför prägel av det talade språket. Självfallet skulle detta språkligt i flera avseenden ha sett 
annorlunda ut om intervjupersonerna formulerat sig skriftligt. Däremot är det vår förhoppning 
att detta innehållsmässigt inte påverkar utvärderingens resultat. 
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4. UTGÅNGSPUNKTER FÖR TOLKNING 
Tolkningsbasen för den här utvärderingen utgörs av vad man skulle kunna kalla en 
socialkonstruktivistiskt grundad tanke om att de data som finns tillgängliga kan ”vävas” 
samman till en mer eller mindre sammanhållen bild, visserligen som en av flera tänkbara. Vad 
vi kan erhålla kunskap om utgår därvid från antagandet att det är människors upplevelser som 
ligger till grund för hur de konstruerar sin verklighet (se t ex Berger och Luckman, 1979) och 
i det specifika fallet uppfattas utgöra verkligheten. Det så kallade Thomasteoremet2 uttrycker 
detta på följande sätt: "Om något definieras som verkligt blir det verkligt till sina 
konsekvenser" (Brante, 1993:23).3 Detta innebär att det inte har någon betydelse hur 
verkligheten faktisk är konstruerad utan i stället är den avgörande frågan hur denna uppfattas 
av de i sammanhanget involverade aktörerna. Det är därför inte verkligheten i en objektiv 
mening som kan återges, utan aktörernas subjektiva uppfattning av denna i form av deras 
utsagor som i sin tur hur dessa kan tolkas och förstås. Detta är inte ointressant om vi utgår 
från Thomasteoremet, därför att det är utifrån sin egen syn på verkligheten som de inblandade 
aktörerna agerar. Man skulle kunna uttrycka det som att den verklighet som finns är den som 
beskrivs av dem som är involverade i den verksamhet som bedrivs i det aktuella fallet. 
 
Det kanske också skall tilläggas att det, som jag uppfattar det, fyller ett värde i sig att 
aktörerna i en organisation har möjlighet att ge uttryck för sina uppfattningar om t ex hur 
verksamheten fungerar. En viktig anledning är att om man inte sätter ord på det som händer är 
det också svårt att veta vad man egentligen håller på med. En utvärdering, vilken bild den nu 
än ger, spelar därför en viktig roll i att skapa ett gemensamt medvetande om svårfångade 
processer. Är bilden igenkännbar kan den utgöra en del av en gemensam syn på 
verksamheten, om så inte är fallet kan den efter övervägande antigen anammas, förkastas eller 
bli utgångspunkt för att formulera en ny bild. På detta sätt har samtidigt en dynamisk 
organisatorisk lärprocess skapats av de i sammanhanget involverade aktörerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). 
3 Detta är emellertid en mera komplicerad frågeställning än vad som direkt framgår här, men vi avstår ändå från 
att utveckla detta vidare då det i det här sammanhanget skulle föra för långt. 
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5. GAGNEFSMODELLEN – FLEXIBEL VUXENUTBILDNING I 
SAMVERKAN MED NÄRINGSLIV OCH ORGANISATIONER  
 
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att jag först beskriver hur ett ökat behov av 
samverkan inom utbildningsområdet har skapat nya förutsättningar för den kommunala 
verksamheten. Därefter tas några specifika aspekter upp, nämligen olika typer av mer eller 
mindre problemfyllda situationer som kan uppstår när ett projekt skall utveckla nya 
verksamhetsformer som t ex vad det får konsekvenser för verksamheten när ”kunden sätts i 
centrum”. Avslutningsvis presenteras hur arbetet med att utveckla en modell för samverkan 
inom utbildningsområdet.  
 
 
5.1 Ett utökat behov av samverkan inom utbildningsområdet 
I många kommuner har vuxenutbildningen kommit att arbeta under allt knappare ekonomiska 
förhållanden efter det att Kunskapslyftet avslutats. Detta i kombination med att behovet att 
utveckla näringslivet, den kommunala servicen o.s.v. har gjort det nödvändigt att utveckla nya 
former för den kommunala vuxenutbildningen. 
 

I dom flesta kommunerna är nog vuxenutbildningen i strykklass och jag tror inte våran 
kommun är något undantag. (Vuxenutbildare) 

 
Innan projektet ”Gagnefsmodellen” startades så var det samarbete som fanns etablerat mellan 
kommunens vuxenutbildning och företagen relativt osynligt. ”Vi är dåliga på att 
marknadsföra oss över huvud taget. Vi är inte vana med den rollen.” (Vuxenutbildare)  
 

När man frågar företagen kring hur det ser ut med samarbete och träffar, nätverk och 
sådant där, så finns det ingenting. Det finns inget, det finns liksom inget sådant att bygga 
på. (Projektledare) 

 
Genom projektets tillkomst har det varit möjligt att lyfta fram detta samarbete lite tydligare. 
Verksamheten har visat på att det t ex finns ett önskemål från företagarna om att de ville ha 
ett utökat stöd inom utbildningsområdet. Det finns parallellt en uppfattning om att det är 
fortfarande är mycket som återstår att genomföras. ”Jag tycker inte att jag har upptäckt att 
kommunen har gjort så värst mycket för företagarna och det här kan vara ett sätt.” 
(Företagare) Även om det fanns ett, mer eller mindre välutvecklat, samarbete så finns det en 
stor potential för att vidareutveckla detta vidare. Situationen uppfattas samtidigt som mer eller 
mindre osäker. ”Helt krasst kan man säga att det handlar om att hitta överlevnadsstrategier.” 
(Vuxenutbildare) 
 

I de inledande samtalen med folk i kommunen så lät det som att det fanns ett väldigt 
samarbete med företagen, man hade prövat många, åtminstone var det så jag tolkade det, 
men sedan när man kände lite närmare på det, ville ha namnuppgifter och så där, vilken 
kurs, när då visade det sig att det kanske inte var så mycket så i alla fall. (Projektledare) 

 
Företrädare för den kommunala vuxenutbildningen menar emellertid att de är relativt öppna 
för ett utökat samarbete, men också för att förändra och utveckla verksamheten. 
 

Tittar vi på de förändringar som vi har gjort av verksamheten under dom fem senaste åren 
så har det skett ändå ganska odramatiskt och det är genom att vi har gjort olika sådana här 
saker. Alla dom här pusselbitarna tillsammans ligger till grund för där vi står idag och 
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mycket av det vi känner oss stolta över och mycket stolthet finns det i organisationen när 
vi jämför oss med omvärlden. Därav kommer vi också i försvarsställning mellan varven. 
Vi blir ivriga, så vill gärna, inte bara utlopp för försvar, vi vill också gärna tala om att vi 
faktiskt har flexibelt lärande. (Vuxenutbildare) 

 
Trots allt går uppfattningarna mellan de involverade parterna isär på en del punkter om hur 
väl samarbetet fungerat och hur öppna för samverkan som vuxenutbildningen varit. ”Jag hör 
ju att dom är i sin lilla värld och den är lite begränsad.” (Företagare) En uppfattning som inte 
riktigt delas av vuxenutbildningens företrädare. ”Det finns redan en hel del företagskontakter, 
men ”det går att utveckla det, framför allt marknadsföringsbiten.” (Vuxenutbildare) Samtidigt 
är det uppenbarligen så att det finns ett behov av att vidareutveckla ett fungerande samarbete 
inom utbildningsområdet, vilket också de olika parterna verkar vara fullt eniga om. ”Jag tror 
att många företagare, många mindre företagare, behöver skolan å dom villkor som företagen 
klarar av.” (Företagare) Behovet av utökade kontaktytor efterlyses också från 
vuxenutbildningens sida. 
 

Det som jag har saknat under projektets gång det är den här direkta kontakten med 
företagarna, eftersom det är dom vi ska jobba emot. Jag skulle ha velat haft betydligt fler 
företagare och kunnat prata med dom om deras behov. (Vuxenutbildare) 

 
Det verkar som att det skulle finnas ett värde i att de vardagliga kontakterna kunde utvecklas, 
t ex i form av att företagarna utser ”utbildningskontaktombud”. ”Jag tror mycket på att om Du 
känner någon i företaget så har det stort värde. Det blir lite mera otvunget om man är på 
”speaking terms”.” (Vuxenutbildare) Ett sätt att öka kontaktytorna måste även den 
seminarieserie som genomförts inom projektets ram anses vara. Men, när det gäller 
seminarieserierna så har det uppenbarligen varit relativt svårt att intressera företagarna för att 
delta i dessa i den utsträckning som skulle vara nödvändigt. 
 

Från början var det flera med. Vid varje sammankomst så har det blivit färre och 
någonstans så har det misstänker jag att dom börjar undra om jag kan ha någon glädje av 
det här. Jag uppfattar att de tycker att de lägger en massa tid och än så länge har man som 
företag inte fått något tillbaka. /…/ Där har du den där kortsiktigheten som finns i 
”tänket” inom många företag. (Företagare) 

 
Kanske är det så att det finns relativt stora ”organisationskulturella” skillnader mellan 
offentliga organisationer och det privata näringslivet, inte minst i relation till de mindre 
företagen där dessa är ofta starkt resultatstyrda, men där utbildning, vare sig för företagaren 
och de anställda är högt prioriterade. 
 

Sedan så småningom så hade vi några företag med, men åtminstone någon backade och 
tyckte liksom att dom blev bemötta på det sätt som dom hade förväntat sig av 
vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen pratade mera sitt språk. (Projektledare) 

 
Projektet och dess verksamhet har således på ett påtagligt sätt kunnat visa på att det finns ett 
behov av att förnya vuxenutbildningens arbetsformer och inte minst söka efter nya 
målgrupper t ex som i det här fallet, kommunens näringsliv. 
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5.2 Kunden i centrum 
En viktig del av projektet Gagnefsmodellen har varit att pröva om det är möjligt att ställa om 
vuxenutbildningens verksamhet, från utbudsstyrd till att svara upp mot den efterfrågan som 
företagarna i kommunen antas ha, d.v.s. att sätta kunden i centrum. ”Vi skulle vilja skapa en 
lärandemiljö tillsammans med dem som vi arbetar tillsammans med.” (Vuxenutbildare) 
 

Jag tror att ska vuxenutbildningen överleva så måste dom hitta nya nischer. Dom måste 
lära sig att jobba på ett annat sätt. (Företagare) 

 
Från projektledningens sida har man observerat de svårigheter som det uppfattas vara med att 
tänka på ett helt sätt både i fråga om hur verksamheten organiseras och hur dess arbetsformer 
ser ut. ”Jag tror att det är så att även när vi anser oss efterfrågestyrda så är vi ändå 
myndigheter i ryggmärgen på något sätt.” (Projektansvarig) Det finns samtidigt tydligt 
uttryckta önskemål om att utbildningsutbudet och även arbetsformerna är i behov av att 
förnyas.  
 

Ska man komma någon vart från skolans sida så måste mycket av det här gamla 
skoltänket bort. Det finns kvar, det hör ju jag och man måste gå ut till företagen och fråga 
vad vill ni ha. (Företagare) 

 
Däremot är det inte så säkert att företagarna själva alltid är medvetna om vad det är för 
utbildning de behöver. ”Jag tror att det finns många företag som inte ens vet vad dom 
behöver.” (Företagare) Det gäller då att tillsammans med företagen att precisera behovet. 
 

Det går inte att erbjuda en datakurs, för det är ingen som vill ha det, för man vill ha en 
väldigt specifik kurs och då måste man kunna lägga upp det på det sättet. 
(Projektansvarig) 

 
Från projektets sida har man velat utveckla utbildningar som allt mera går i riktning mot att 
vara arbetsplatsförlagda.” Vi har en tredje sak också och den hänger ihop med det här, vi tittar 
nu på arbetsförlagt lärande, alltså inte bara praktik.” (Projektansvarig) 
 

Att komma lite närmare än det här traditionella, lärande i arbetet, att man gör vissa 
teoretiska moment i skolan och andra moment ute i arbetslivet. Det finns ju åtskilliga 
sådana projekt, men vi försöker komma något steg närmare där man tillsammans kan 
jobba med dom behov som vuxenutbildningen har, som dom enskilda anställda har, eller 
företagen har. (Projektledare) 

 
Under hösten 2005 har en företagsanalys genomförts inom ramen för Växtkraft mål 3. De 
involverade företagen har på det sättet kunnat ta fram kompetensplaner för ett antal företag.  
 

Efter att projektets slut så har vi då genomfört en kompetensutvecklingsanalys i nio 
företag. Den är klar nu i dagarna. /…/ där har vi fått ut vad dom efterfrågar som 
kompetensutveckling. Vad företagen behöver och på individnivå. Det ska vi sedan 
bearbeta. När vi har sett att det är högskolebehov som de har, så har vi bollat över till 
högskolelotsarna. (Projektansvarig) 

 
I det här fallet är tanken att Utbildningscentrum i Gagnef kommer att kunna svara för en stor 
del av den utbildning som därefter kommer att genomföras.  
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Så till vida tror jag också att Växtkraftsprojektet, om man hanterar det rätt, kan man se det 
som en del i en sådan här kedja och där det då finns en väldig möjlighet. Det rör sig i alla 
fall om fem till sexhundra tusen, som skulle på något sätt kunna hamna hos 
vuxenutbildningen och som man då kan köpa in resurser för. (Projektledare) 

 
Det betyder i sin tur att personalen vid utvecklingscentrum måste skaffa beredskap för att 
kunna erbjuda kurser till de berörda företagen, vilka kan varierar i storlek från enmansföretag 
upp till ett dominerande företag med ca 50-talet anställda och därmed också svara upp mot 
skiftande behov. De kompetensutvecklingsanalyser som genomförts har också resulterat i att 
det har varit möjligt at ta fram sådana ”skräddarsydda” utbildningar. 
 

Vi har förra fredagen startat en processtyrd utbildning av kvinnliga företagare. Då var 
tanken så här att dom skulle få bestämma från gång till gång och se. Vi har alltid varit 
utbudsstyrda, /…/. Nu börjar vi i andra änden och frågar, vad behöver ni? 
(Projektansvarig) 

 
Trots att vägen förstås inte varit ”spikrak” verkar projektet ändå ha tagit flera steg mot att 
utveckla ett nytt förhållningssätt till hur verksamheten kan bedrivas, kanske skulle man kunna 
hävda att man i projektet närmat sig en modell för att arbeta med dessa frågor. 
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5.3 Utveckling av en modell för samverkan 
Det är väldigt viktigt att man bygger in en varaktighet och en stabilitet i verksamheten. Den 
modell man velat bygga upp i det här fallet att få till stånd har byggt på en löpande dialog 
mellan de inblandade aktörerna. En verksamhet som dock inte varit helt oproblematisk. 
Utvecklingscentrum sitter lokalmässigt på olika ställen i kommunen, vilket försvårar 
samarbetet mellan de involverade aktörerna. ”En naturlig samlingspunkt, det har vi inte idag 
och det är synd. Det försvårar det hela en del.” (Vuxenutbildare) Biblioteket skulle utgöra en 
centralpunkt i den samverkan som man avsåg att utveckla. 
 

I och med att biblioteket har så mycket kunskap att ge, bl a för näringslivet behöver vi 
komma ut med det. I och med att information, mer och mer är en konkurrensvara för att 
förbättra en del av företaget måste vi ut att tala om vilka möjligheter det finns att 
informera sig själv och att använda sig av oss som medel för att hitta den information 
som är mest användbar i rätt ögonblick. (Vuxenutbildare) 

 
I och med att det nya biblioteket inte kom till stånd förändrades också förutsättningarna för att 
bedriva projektet. 
 

Projektet beskrevs från början som ett projekt kopplat mot en gemensam fysisk miljö och 
vi hoppades länge att vi skulle få ihop det här i ett nytt huvudbibliotek, men sedan sprack 
det. (Projektansvarig) 

 
En annan del av projektet var idén om att också involvera arbetsförmedlingen, vilket inte 
heller visade sig var så enkelt. ”Det som jag tycker är synd är att vi inte har lycktas få med oss 
arbetsförmedlingen också.” (Vuxenutbildare) Det framstår därför som om projektet bara 
lyckats med en del av den samverkan som man avsåg att skapa mellan de berörda aktörerna. 
Projektet har, som det framstår, trots det på ett bra sätt skapat ett utrymme för personalen att 
kunna reflektera över och bearbeta olika idéer om hur man skulle vilja utveckla verksamheten 
vidare. ”Vi sitter ju i våra grupper och berättar hur bra vi är, men inte sjutton vet det andra 
det. För jag tycker att vi är bra, om man nu får tycka det.” (Vuxenutbildare) 
 

Jag tycker att det har varit viktigt att få stanna till och tänka efter. Vad är det vi gör? För 
att sedan kunna göra ett avstamp och gå vidare. Det är ju synd att vi inte är fler, synd att 
inte arbetsförmedlingen är med, att inte fler företagare är med och fler politiker, eller 
ledare ur andra organisationer inom kommunen, så att vi får sprida den här kunskapen. 
(Vuxenutbildare) 

 
Projektet har helt enkelt gett personalen en möjlighet att ”prata sig samman”, vilket i sig 
utgjort ett viktigt led i att utveckla verksamheten. 
 

Jag tycker att det (min anm. projektet) har gett oss möjlighet att sätt ord på saker. /…/ Vi 
har fått ner vårt dagliga jobb på papper, men man ska ju alltid vara öppen för att se vilka 
förbättringar som kan göras för att det ska bli bättre. (Vuxenutbildare) 

 
Projektets huvudsyfte var att utveckla en fungerande modell för samverkan mellan 
vuxenutbildningen och företagen i kommunen.  
 

Jag tror att det här var jättebra, därför att även om vi har gjort, jobbat så här, som vi säger 
hela tiden, så tack vare det här så får man en bättre struktur och tittar hur, var och vem. 
/…/. Det tror jag är jättebra, då får man en arbetsdelning också. (Vuxenutbildare) 
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Ett arbete som nu verkar ha kommit en bit på väg, men som ändå inte, så här långt, riktigt 
kunna slutföras. ”Projektet var att utveckla modellen, men jag skulle ha velat fortsätt ett steg 
till och också testat modellen.” (Projektansvarig) 
 
 
6. DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
I de avslutande avsnitten diskuteras hur projektet genomfördes, om målen kan anses vara 
uppnådda, eller i vart fall i vad mån verksamheten kan sägas ha utvecklas i en sådan riktning. 
Avslutningsvis ges några exempel på områden där det antingen uppfattas finnas ett behov, 
eller en potential för att vidareutveckla den s.k. Gagnefsmodellen. 
 
 
6.1 Hur projektet genomfördes 
Projektet Gagnefsmodellen har, vilket redan framgått, inte minst gett personalen inom 
Utvecklingscentrum en möjlighet att lite djupare reflektera över sin roll som 
utbildningsanordnare, t ex för att utveckla strategier att möta företagarnas behov av 
utbildningar. Deltagarna i projektet upplever att verksamheten i allt väsentligt fungerat bra. 
”Det har flutit så lätt. Vi har träffats och du gör det och jag gör det, det har gått jättebra.” 
(Vuxenutbildare) ”Sedan tog vi det stora steget, vi blev de som producerade [kurser] (min 
anm.).” (Vuxenutbildare) Bilden är dock inte entydig. 
 

Vuxenutbildarna säger att dom är duktiga på många sätt och det är dom inom det här 
skolsystemet så är dom duktiga, därifrån att koppla över det till företagarnas behov är det 
en bit att gå. (Projektansvarig) 

 
Projektet har även fått en del kritik, men uppfattas trots allt från företagarhåll att ha 
genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Det skall dock framhållas att det är ett väldigt 
begränsat antal företagare som kommit till tals i det här sammanhanget. 
 

Själva upplägget har gjorts professionellt och jag uppfattar att han T (Anm. Min 
anonymisering) vet vad han pratar om och har lyckats hålla ihop. Vad som är tråkigt, som 
jag ser det nu, att här sitter en företagare kvar. Å det är ju ett tecken i skyn, tyvärr. 
(Företagare) 

 
Projektledaren framhåller för sin del att det möjligen kunde ha varit mera framgångsrikt om 
genomförandet hade skett på ett annat sätt. 
 

Nog skulle jag ha gjort annorlunda med facit i hand, det hade jag. Jag hade nog väntat 
med företagskontakterna, till att börja med och fått den här gruppen att snacka ihop sig 
lite mera, haft mycket tydligare resonemang vad man lägger i begreppet flexibelt lärande, 
alltså det här med vad innebär det med att jobba handledande, att det ska vara 
individualiserat, jobba med IT t ex. (Projektledare) 

 
Den projektansvarige personen summerar resultatet i sin tur som att det kanske inte blev 
riktigt som man hade hoppats och förväntat sig men att det ändå uppnåtts en del påtagliga 
resultat. 
 

Visst kan man säga att vi inte har nått dit vi ville riktigt. Jag tycker faktiskt att vi har nått 
en del. Vi har fått ihop en diskussion /…/ och nöjda med att vi kommer att få igång en 
utbildning. (Projektansvarig) 
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Frågan är då i vilken utsträckning som de mål som fanns uppställda uppnåtts, eller i vart fall 
om det finns en rörelse i den riktningen. I ett avslutande avsnitt beskriver jag och försöker att 
tolka projektets resultat i förhållande till de uppsatta målen och eventuellt andra effekter som 
kan påvisas ha uppstått.  
 
 
6.2 Projektets måluppfyllelse 
 
När det gäller de s.k. effektmålen, de som skall uppnås på längre sikt måste bedömningen 
självfallet bli att försöka fånga in riktningen i de rörelser som kan identifieras. 
 
Syfte på längre sikt (effektmål) 

• att, i motsats till en utbudsstyrd kompetensutveckling, utveckla en efterfrågestyrd 
kompetensutveckling. 

• att etablera Gagnefs kommun som en framsynt utbildningskommun vilket skulle 
innebära ett stöd för utveckling av företagsamheten. Att ungdomar väljer och har 
möjlighet att bo och arbeta i kommunen. 

• att höja utbildningsnivån i kommunen och stimulera till studier på gymnasie- och 
universitetsnivå. 

 
Det verkar vara möjligt att säga att det sakta men säker håller på att ske en viss förändring av 
verksamheten genom att en allt större andel av aktiviteterna genomförs genom att de är 
efterfrågestyrda. Huruvida Gagnef lyckats med att utveckla sig som en framsynt 
utbildningskommun, liksom att ungdomarnas möjligheter att bo och arbeta i kommunen 
förbättras är det förstås alldeles för tidigt att ha någon uppfattning om. Det samma gäller 
målet att höja utbildningsnivån i kommunen. 
 
När det gäller de s.k. produktmålen är dessa till sin natur sådan att det är, mer eller mindre 
möjligt, att ha en uppfattning om i vad mån dessa uppnåtts, eller att verksamheten har 
utvecklats i riktning mot de uppsatta målen. 
 
Projektet mål (produktmål) 

• att genom att ytterligare bredda och fördjupa samverkan lägga grunden för en ny 
utbildningsmodell i Gagnefs kommun och implementera modellen på 
vuxenutbildningen (en modell som möjligen även kan lägga grunden för en alternativ 
gymnasieutbildning i kommunen och ev. stimulera ett flexibelt lärande inom 
grundskolan).  

• att skapa ökade möjligheter till differentierad utbildning i samverkan med 
arbetsmarknadens parter för att tillgodose framtida rekryteringsbehov. 

• att genomföra en fortbildning/seminarieserie med deltagare och nyckelpersoner från 
samverkande företag och organisationer i syfte att skapa förutsättningar för en flexibel 
vuxenundervisning och ev. ett gymnasiealternativ 

• att vidareutveckla valideringsinstrument och individuella studieplaner  
• att utveckla samverkansformer som stödjer det livslånga och livsvida lärandet och som 

möjliggör utvecklingen av en gemensam framtida lärmiljö, Gagnefs Lärcentrum 
 
Det verkar som att det utvecklats nya sätt att arbeta, men om det kan sägas att det därmed 
utvecklats en ny modell kan diskuteras. I vart fall i betydelsen att denna är så konkret och 
beständig samt att den skulle kunna betraktas som ”förpackad”, snarast är det just ett nytt 
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arbetssätt som initierats. Däremot verkar det som möjligt att säga att möjligheterna till 
differentierad utbildning i samverkan med arbetsmarknadens parter verkar ha förbättrats. 
Seminarieserien har tveklöst genomförts, men dess effekter måste nog också ännu så länge 
betraktas som osäker. Att vidareutveckla valideringsinstrument och individuella studieplaner 
måste nog ses som ett arbete som fortfarande återstår att genomföra. Däremot kanske man kan 
häva att det har lagts en viss grund för att stödja det livslånga och livsvida lärandet, även om 
detta är aspekter som ständigt måste utvecklas och arbetas med. Projektet kan således sägas 
ha gett en del värdefulla erfarenheter. Den sammantagna bedömningen blir att projektet 
genomförts på ett habilt sätt, med sedvanliga svårigheter att hantera, men att vissa framgångar 
som öppnat upp för ett fortsatt utvecklingsarbete i kommunen. 
 
 
6.3 Förslag tillåtgärder 
Med utgångspunkt från de resultat som redovisats framträder inom flera områden tänkbara åtgärder 
som skulle kunna leda till att verksamheten förbättras och utvecklas.  
 
Vuxenutbildningen bör fortsätta att utveckla: 

• Rutiner för individuella studieplaner 
• Strategier för flexibelt lärande 
• Arbetsförlagd utbildning 
• Behov av valideringsinstrument 
• Nya former för marknadsföring och samverkan med kunden i centrum 
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