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Förord 
Det är min förhoppning att resultatet av den här utvärderingen av projek-
tet ”W-Dalprojektet Plus – metodutveckling i samverkan mellan närings-

liv och högskola” som ett uppföljningsprojekt till W-Dala – vinnande 
partnerskap mellan näringsliv och högskola skall kunna spegla verksam-
heten och att de erfarenheter som projektet har gett upphov till kan kom-
ma till praktisk nytta i framtiden.  
 
Jag vill tacka personalen inom Dalacampus Näringsliv som generöst och 
välvilligt låtit mig ta del av Era synpunkter och erfarenheter och som 
gjort det möjligt att genomföra den här uppföljande utvärderingen. 
 
Falun i november 2007 
 
 
Mats Lundgren 
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1. INTRODUKTION 
W-dala Plus - metodutveckling i samverkan mellan näringsliv och hög-
skola är en fortsättning på det s.k. W-dalaprojektet (W-Dala – vinnande 
partnerskap mellan näringsliv och högskola) som startade våren 2005 och 
som, något försenat, avslutades under våren 2007. Syftet med det inle-
dande projektet var att bygga upp en varaktig och innovativ samverkan 
mellan regionens näringsliv, den offentliga sektorns organisationer och 
den högre utbildningen, för att skapa en ”triple helix-anda”. 
 

This approach emphasizes the creativity and capacity of a region 
(and its microclusters) to build new, loosely coupled, multilayer 
associative linkages that engage both firms and private and public 
institutions, among which industry-government-university interre-
lationships (the ‘‘triple helix’’) are the most valued. (Martins Rod-
riguez & Viedma Martí, 2006:6-7) 

 
Sådan samverkan kan ske både formaliserat och genom att informella 
nätverk byggs upp. Denna samverkan avsågs att ”kunna bli självbärande 
genom att företagarna själva betalar för sitt behov av fortbildning och 
uppdragsforskning”. (Projektplanen, W-Dala) Syftet var också att det ar-
bete som inleddes skulle kunna öka företagens konkurrenskraft och där-
med bidra till regional tillväxt.  
 
Den här utvärderingen bygger, som framgått, vidare på den utvärdering 
som gjordes av W-Dalaprojektet1, d.v.s. den tar resultatet från denna som 
utgångspunkt för att följa upp vad som har ägt rum under projekttiden, 
liksom att följa upp ”lösa trådar” i betydelsen hantera problem som iden-
tifierats och aktiviteter som hade påbörjats, men där det fortfarande var 
osäkert vad det hela skulle resultera i. För att skapa en ”brygga” mellan 
vad som redovisas i den förra rapporten sammanfattas även några av de 
viktigaste erfarenheterna från denna. Syftet med den här rapporten kan 
därför formuleras som att belysa, tolka och analysera hur W-
Dalaprojektet vidareutvecklats genom att projektet W-Dala Plus - metod-
utveckling i samverkan mellan näringsliv och högskola genomförts samt 
vilka erfarenheter som är möjliga att dra från detta. Resultatet kan i sin 

                                                                                                  
11  Lundgren, M. (2007) W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv och 
högskola - En utvärderande studie. Falun: Högskolan Dalarna. 
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tur ge indikationer mot vilka områden fortsatta insatser kan vara lämpliga 
att riktas.  
 
För att genomföra utvärderingen har jag använt den skriftliga dokumenta-
tion som funnits tillgängliga i form av projektbeskrivning och tillgänglig 
dokumentation av bedrivna aktiviteter. Jag har vid ett tillfälle, efter pro-
jekttidens slut, i samtalsliknande form genomfört en bandinspelad inter-
vju med W-Dalas projektledare och projektekonom. 
 
 
2. PROJEKTET W-DALA PLUS – VINNANDE PART-
NERSKAP MELLAN NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA 
W-Dalaprojektets mål var, som framgått, att etablera en långsiktig sam-
verkansmodell som inkluderade Högskolan Dalarna, näringslivet och of-
fentliga organisationer i regionen, medan W-Dala Plus sågs som ett led i 
att fortsätta denna samverkan genom att utveckla metoder för att kunna 
genomföra företagsanpassad utbildning och kompetensspridning. Projek-
tet har omsatt 3,6 miljoner kronor. I projektbeskrivningen betonades pro-
jektets möjlighet att kunna tillvarata den samverkansorganisation som re-
dan byggt upp inom W-Dala, med sin kärna av Dalacampus Näringsliv 
och de ”lotsar” som fanns placerade i varje kommun och på Högskolan 
Dalarnas institutioner. Utvecklingsarbetet i projektet skulle även innebära 
att ytterligare resurser i form av lärare/forskare med direkt koppling till 
de ämnesområden som företagen efterfrågadeskulle kunna tillföras. W-
Dala Plus motiverades i projektplanen även av att:  
 

Den här typen av kompetensrelaterade utvecklingsbehov får också 
stöd i flera färska rapporter, t.ex. den nationella ”Småföretagsba-
rometern”2, och den lokala ”Falubarometern”3. I dessa rapporter 
kan man bl.a. utläsa att 77 % av företagen i Dalarna ser goda ex-
pansionsmöjligheter, men hela 37 % ser samtidigt problemet med 
att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens som det i särklass 
största hindret för tillväxt. Stora pensionsavgångar de närmaste 
åren4 förstärker ytterligare behovet av kompetensförsörjning och 
fortbildning. 

                                                                                                  
2 Småföretagsbarometern, Swedbank och Företagarna, hösten 2006. 
3 Falubarometern, Näringslivskontoret, Falu kommun, hösten 2006.  
4 Rekrytering på 2000-talet, en rapport från LAN om pensionsavgångar i Dalarna fram 
till 2015. 
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Ett problem som hade blivit tydligt under W-Dala projektet vara att av 
länets cirka 18 000 företag hade över 80 % färre än 20 anställda5, något 
som ofta innebar att många företag i sig var för sig var för små för att 
själv kunna bära kostnaderna för utbildningar av längre omfattning. Detta 
skapar ett behov av att utbildningsmetoder som anpassas till dessa förut-
sättningar. Denna typ av samverkan som det här var fråga sågs även följa 
både en nationell som en internationell trend av samverkan för att skapa 
regional utveckling. 
 

På senare tid har den här typen av projekt med samverkan mellan 
näringslivet och högskolan dessutom blivit alltmer efterfrågade 
både på nationell och internationell nivå. Ett exempel på det senare 
finns klart uttalat i den s.k. ”Bologna-processen”6, där bl.a. när-
ingslivsanpassat livslångt lärande pekas ut som ett viktigt område 
för den högre utbildningen. (Projektplanen) 

 
Från dessa utgångspunkter formulerades syftet mera specifikt för W-Dala 
Plus som: 
 

att möta näringslivets uttalade behov inom kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling genom att i samverkan mellan näringsliv 
och högskola utveckla företagsanpassade redskap och metoder för 
utbildning/fortbildning och rekrytering.  
 
Ytterst syftar projektet till att genom samutnyttjande av högsko-
lans och näringslivets resurser stärka företagens och högskolans 
konkurrenskraft och därmed bidra till den regionala tillväxten. 
(Projektplanen) 
 

Syftet konkretiserades i följande mål, vilka innan projektperioden slut 
skulle kunna avläsas genom: 
 

• Nya företagsanpassade utbildningsmetoder skall ha utvecklats 
eller påbörjats inom minst fem konkreta behovsområden.  
• Åtgärder skall genomföras för att främja företagens behov av 
rekrytering av personal med rätt kompetens. 

                                                                                                  
5 Företagarna Dalarna, 2006. 
6 Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 45 europeiska länder. 
Se vidare http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12627.  
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W-Dala Plus framhölls vara nyskapande i betydelsen att det saknades 
både tradition eller metoder för näringslivsanpassad fortbildning på hög-
skolenivå. ”Att för små och medelstora företag utveckla metoder för fort-
bildning på högskolenivå är därför nyskapande och kommer att kunna ha 
spridningseffekt på nationell nivå.” (Projektplanen)  
 
Projektet vände sig till medarbetare, ledare och ägare i regionens företag 
med tillväxtambitioner. Indirekta målgrupper var till exempel studenter, 
gymnasister och arbetssökande, men även intressenter som lokala lärcent-
ra, näringslivsenheter, högskolans lärare och forskare samt externa sam-
arbetspartners.  
 
Projektet har funnits i ett regionalt sammanhang som utgick från Högsko-
lan Dalarnas Näringslivsråd. I detta deltar sedan mars 2006 Region Da-
larna, Näringslivet Falun Borlänge, Företagarna, Svenskt Näringsliv och 
Teknikföretagen i Näringslivsrådet. 
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3. ERFARENHETER FRÅN W-DALA PROJEKTET 
I det följande avsnittet sammanfattas några av de de viktigaste erfarenhe-
terna från W-dala projektet, vilket utgjorde den bas på vilket W-dala Plus 
vilar. Erfarenheterna redovisades i sex punkter.7 
 
1. Det behövs fora för kontinuerliga möten och en formaliserad or-
ganisation  
För att få en långsiktig samverkan mellan så olika parter som högskola, 
näringsliv och offentliga organisationer att fungera behövs en fast, men 
ändå flexibel organisatorisk struktur. Det behövs mötesplatser där olika 
aktörer kontinuerligt kan träffas för att föra öppna och konstruktiva dia-
loger om gemensamma intressen. I ett första steg förefaller det vara vik-
tigt att fortsätta att bygga upp informella nätverk och en ömsesidig tillit 
till varandras vilja och förmåga till samverkan. Näringslivsrådet bör svara 
för övergripande frågor och för områdesbestämda frågor bör denna hante-
ras av branschråd inom olika verksamhetsområden. Däremot att formella 
beslut fattas i respektive organisations beslutssystem. Samverkansorga-
nen får därmed en rådgivande funktion. 
 
2. Lotsar som ”kontaktpunkter” för att koordinera samarbetet spe-
lar en viktig roll 
För att organisationer och individer med olika intressen och behov skall 
kunna samverka effektivt behövs även att det finns kontaktpunkter i den 
vardagliga verksamheten, d.v.s. enskilda individer som har som sin upp-
gift att föra information vidare, att knyta samman personer, vidareutveck-
la idéer o.s.v. Under W-dalaprojektet utgjordes dessa kontaktpunkter av 
s.k. utvecklings- och högskolelotsarna, knutna till kommunernas närings-
liveenheter respektive högskolans olika institutioner. 
 
Även om samarbetet mellan de ingående parterna har utvecklats positivt 
fanns det fortfarande problem kvar att överbrygga. Utvecklingslotsarna 
hade till exempel som regel inte bara brist på tid för att kunna hålla kon-
takt med regionens företag, men även många gånger en alltför bristfällig 
kunskap om högskolans och dess verksamhet. Problemen för högskolelot-
sarna var att också dessa saknade tid, de hade en oklar roll i högskolans 

                                                                                                  
7 Lundgren, M. (2007) W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv och 
högskola - En utvärderande studie. Falun: Högskolan Dalarna.. 
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organisation och många med en mer eller mindre begränsad kunskap om 
regionens företag. 
 
3. Högskolans ”leveransförmåga” måste förbättras 
Resultatet från W-dala projektet visade att förtroendet för högskolans 
förmåga att ”leverera” från många håll var ifrågasatt. Denna är i huvud-
sak strukturellt orsakad och den beror bl.a. på att högskolans lära-
re/forskare är inordnade i ett tjänstgöringssystem som innebär att de re-
dan i början av ett läsår är inplanerade för lång tid framåt i den ”löpande 
produktionen” för undervisning och forskning. Det gör att de ofta inte 
kan genomföra andra åtaganden, framför allt inte sådana som ligger nära i 
tiden, eller som kräver ett långsiktigt åtagande om detta inte har en finan-
siering. Ett annat problem är att lärare/forskare som har specifik och ef-
tertraktad kompetens ofta samtidigt är efterfrågade i den ordinarie verk-
samheten. Därmed uppstår en brist på personer som kan samverka utan-
för högskolans organisation. Till detta kan också läggas att denna typ av 
arbete har föga värde för att meritera sig i det akademiska systemet. 
 
4. ”Kulturkrockar” och en bristande ömsesidig tilltro 
W-dalaprojektet har visat att det saknas en, mer eller mindre, ömsesidig 
tilltro till varandra, dock huvudsakligen är det företagare som ger uttryck 
för detta. Orsaker finns att söka i de olika roller som de aktörerna utövar 
och inte minst i de skillnader som finns i organisationskultur, t.ex. olik-
heter i språk (s.k. diskurser) och centrala värden, och vad de olika organi-
sationerna har som mål för sin verksamhet. Till detta kan också läggas att 
det traditionellt funnits relativt få kontakter mellan företag och högskolan 
bortom de som funnits med de stora företagen. För att den långsiktiga 
samverkan som nu håller på att byggas upp skall bli hållbar framstår ar-
betet med att bygga ett ömsesidigt förtroende som ett av de viktigaste 
områdena att arbeta vidare med. 
 
5. Förmågan att definiera behov av samverkan behöver förbättras 
Utvärderingen visade att företagen och högskolan i många fall har tämli-
gen dåliga kunskaper om varandras verksamheter och behov, vilket i sin 
tur försvårar möjligheterna att formulera och definiera uppgifter där en 
naturlig och fruktbar samverkan skulle kunna ske.  
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6. Långsiktig hållbar ekonomi 
För att samverkan skall komma till stånd krävs att denna kan få en lång-
siktigt hållbar finansiering. Detta kan ske genom att högskolan säljer 
tjänster som svarar mot marknadens behöv och önskemål och även via 
olika former av utvecklingsprojekt där finansiering sker vi några av de fi-
nansiärer som finns, EU-projekt, VINNOVA, NUTEK, KK-stiftelsen 
o.s.v.  
 
Resultatet från utvärderingen av W-Dalaprojektet visade sammantaget att 
det fanns en bred samstämmighet om att det behövs en fungerande sam-
verkan mellan företagen, kommunernas näringslivsenheter och högsko-
lan. En central aspekt för framtiden är således samverkan är att bygga upp 
en fungerande formell organisation, som går längre än den nuvarande, 
kompletterad med informella nätverk där de olika parternas kunskap och 
förståelse för varandras situation, roller, problem och framtidsvisioner 
successivt utvecklas. Den kanske mest komplicerade frågan förefaller 
vara att finna en långsiktig finansiering som går bortom de projektmedel 
som så långt utgjort basfinansieringen, även om olika typer av utveck-
lingsprojekt med stor sannolikhet även i framtiden kommer att utgöra en 
viktig beståndsdel i verksamheten. Det är först i ett sådant läge som en 
”Triple helix-samverkan” uppstår. För att det skall vara möjligt att uppnå 
detta krävs sannolikt ett långsiktigt och målmedvetet samarbete där båda 
parter är villiga att göra kortsiktiga ”förluster” för att uppnå långsiktiga 
vinster. Frågan är vilka som kan vara intresserade av att bedriva samver-
kan under dessa premisser? De erfarenheter som kan dras från W-
Dalaprojektet gav knappast några entydiga svar på denna centrala fråge-
ställning. 
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4. W-DALA PLUS – AKTIVITETER OCH RESULTAT 
I detta avsnitt ger jag en översikt och beskriver de aktiviteter som genom-
förts inom projektet W-Dala Plus. Därefter försöker jag att identifiera 
problem- och utvecklingsområden där det finns både skäl och möjligheter 
att gå vidare för att utveckla högskolans interna verksamhet, vilket samti-
digt utgör en förutsättning för att kunna stärka den samverkan som håller 
på att byggas upp mellan Högskolan Dalarna, näringslivet och offentliga 
organisationer i regionen. 
 
4.1 Genomförda aktiviteter 
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att jag beskriver och tolkar 
utfallet av aktiviteter som bedrivits inom projektet W-dala Plus. I figur 1 
ges en översikt av genomförda aktiviteter. 
 
Aktivitet Innehåll 
Marknadskommunikation Utvecklat Hjälp till självhjälp – ett studie-

material för självstudier med coachstöd 
Förslag till namn: Marknadslots 
Planer på KULA-kurs inte hunnits med 

Affärsjuridik  
Affärsengelska Uppdragsutbildning utvecklad 

Ejendals startar efter nyår 
Förhandlingar med CCS 

Materialvetenskap Två kurser och laborationer 
Modulindelning  
Restmatte  
Vad är en ingenjör? Film framtagen 
Labblokaler  
Alumni  
Ny kunskap – nya affärer Informationsträffar fem kommuner 
Verksamhetsutveckling Ideutveckling pågår 
Branschråd Pågår 
Workshops Trä sept. Turism Orsa okt 
Arbetsplatsen i klassrum-
met 

Filminspelning 

Företagsspel Reagens, Zimulus 
Manual för grafisk produk-
tion 
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555 Mittsommar  
3D Cad Kurs utvecklad. Mötts med stort intresse 
 
Figur 1. Genomförda aktiviteter inom W-dala Plus under perioden maj – 
oktober 2007. 
 
Utgångspunkten för både W-Dala och W-Dala Plus var företagens behov 
av att utveckla sin verksamhet. Om detta skall kunna ske i samverkan 
med högskolan Dalarna krävs även att högskolans verksamhet utvecklas 
inom en rad olika områden. Företagens behovs kanaliserades via högsko-
lans s.k. Näringslivsråd där näringslivsrepresentanterna är i majoritet och 
dessutom innehar ordförandeposten. När projektet W-Dalaprojektet skul-
le följas upp blev detta således föremål för diskussioner vad det var som 
var mest angeläget att vidareutveckla. ”Vi gick igenom vår projektansö-
kan och tittade vilka delprojekt är vi mest angelägna att genomföra och så 
satsade vi på dem.” (Projektekonom) Detta hade föregåtts av en dialog 
för de olika parterna inom det s.k. Näringslivsrådet. 
 

Vi hade en genomgång både med Näringslivsrådet och alla våra 
lotsar. Vi hade kontakt med samtliga institutioner och de fick själ-
va vara med och göra de här prioriteringarna och ta fram underla-
gen för delprojekten. (Projektledare) 

 
Även de olika institutionerna inom Högskolan Dalarna var involverade 
genom de personer som hade fungerat som högskolelotsar i det föregåen-
de W-Dala projektet. 
 

Det var ett mycket bra på det viset att vi fick en nära kontakt med 
alla institutioner och de som jobbade där, redan från början i sam-
band med att vi startade upp projektet. De var med och tog fram 
förslagen på projekt och vilka som skulle jobba med det och med 
medfinanseringsbitarna. (Projektledare) 

 
Det visade sig relativt enkelt att formulera aktiviteter som högskolan 
skulle vilja arbeta vidare med och som samtidigt var av intresse för regi-
onens näringsliv, även om aktiviteterna framstod i en del fall, av någon 
okänd anledning, som svåra att kostnadsberäkna. 
 

När det gällde att formulera projekten så var alla så engagerade 
och det gick väldigt bra, men när det kom till steget att vi skulle 
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göra en budget då fick jag inte det mer än från en eller två. Folk 
kan inte göra budget och det gjorde att vi hade väldigt strul med 
ekonomihanteringen sedan och jag tycker att jag ser ett behov av 
att utbilda folk i hur man gör en budget för ett projekt. (Projekt-
ekonom) 

 
I det följande beskrivs de aktiviteter som genomförts något mera ingåen-
de. 
 
Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation är ett av de områden som många små företag 
efterfrågar utbildning inom då det är viktig kunskap för att vara lycko-
samma på marknaden. I detta syfte togs det fram ett arbetsmaterial be-
nämnt Hjälp till självhjälp. Kursmaterialet behandlar hur ”man kan jobba 
med att göra en strategi för sin marknadskommunikation./…/ Det finns 
också rätt långt gånga planer på en kurs i marknadskommunikation efter 
’Kula-modell’.” (Projektekonom) 
 

Det har utvecklats ett självstudiematerial, som tanken är att de 
skall kunna jobba ihop med en caoch, men att företaget gör jobbet 
själv och det finns ett utkast som det nu skall jobbas vidare med. 
Tanken är att det också skall kunna sättas i händerna på studenter-
na. (Projektekonom) 

 
Slutsatsen är att arbetet med att stödja företagen i deras marknadskom-
munikation har kommit igång, men att detta arbete fortfarande befinner 
sig i sin linda. 
 
Affärsengelska 
För många företag är det viktigt att deras personal har god förmåga att 
kommunicera på engelska. Mot denna bakgrund har en kurs i affärseng-
elska utvecklats. ”Där finns det en kurs som vi erbjuder som uppdragsut-
bildning och förmodligen drar igång på Ejendals efter nyår.” (Projekt-
ekonom) Kursen ”är gjord på ett sådant sätt att den kan anpassas till före-
tagets behov. I modellen ingår att man gör ett nivåtest bland deltagarna, 
utifrån det så kan man lägga det på olika nivåer.” (Projektledare) 
 
Materialvetenskap 
Ett stort antal industrier, både stora, liksom små och medelstora företag i 
regionen har plåtformning som ett centralt inslag i sin verksamhet. Hög-
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skolan Dalarna har både kompetens och utrustning för hydroformning 
och rullformning, vilket ger goda förutsättningar för att bidra till kompe-
tensutveckling inom området, både för redan yrkesverksamma som för 
blivande ingenjörer. Mot denna bakgrund har man inom detta delprojekt 
utvecklat laborationer och två kurser, konventionella formningsmetoder 
och avancerade framtida formningsmetoder. 
 
Modulindelning av kurser inom Industriledarhögskolan 
Syftet med att modulindela kurser var att öka möjligheterna till samläs-
ning. Det har skett genom att kurserna har brutits ner i mindre delar och 
de teoretiska momenten har webbanpassats, vilket samtidigt ökar möjlig-
heten till att skräddarsy kurser, till exempel för företagsspecifika behov, 
och därigenom skapa även högre grad av flexibilitet. Detta öppnar även 
upp för att erbjuda utbildning på distans. Något som ger ett större utbud 
och möjlighet till individanpassning. Resultatet blir att även målgruppen 
kan breddas. Ett avgörande problem är emellertid att det kommer att krä-
va omfattande insatser för att detta skall kunna förverkligas, d.v.s. om 
kurserna skall kunna hålla hög kvalitet, innehållsmässigt, pedagogiskt 
och tekniskt. Arbetet är fortfarande i sin linda, men förefaller kunna ha en 
god utvecklingspotential.  
 
”Restmatte” 
Kurser i ”restmatte” väntar fortfarande på att genomföras. I planerna lig-
ger också att utveckla ”anpassade kurser i till exempel matte och ritteknik 
för att stimulera och underlätta steget till högskolestudier. Dessa kurser 
anpassas också för att passa näringslivets fortbildning.” (Projektplanen) 
 
Vad är en ingenjör? 
Bakgrunden till denna aktivitet är att genom de kontakter som skett med 
länets gymnasieskolor har det visat sig att många elever saknar kunskap 
om vad en ingenjör är och vad yrket innebär. Detta påverkar självfallet 
möjligheterna att locka studerande till att påbörja en ingenjörsutbildning. 
Mot denna bakgrund har en av aktiviteterna i projektet varit att ta fram 
lättillgängligt informationsmaterial, bl.a. i form av en film. 
 

Vi har framme en ”blåkopia” på en film, som är väldigt intressant, 
som tagits fram tillsammans med näringslivet och sådan som har 
gått på skolan och som nu är ute i näringslivet. /…/ Skälet till det 
här visade sig att framför allt vara att gymnasieelever har inte klart 
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för sig vad en ingenjör är för någonting. Vad man jobbar med och 
vad man blir, så de frågorna är väldigt centrala i många undersök-
ningar som är gjorda och om man frågar studievägledare. (Projekt-
ledare) 

 
Arbetet med filmen är i sin slutfas och den kommer därefter att användas 
för att informera om ingenjörsyrket, i första hand till gymnasieelever för 
att intressera dem för att utbilda sig inom området. 
 
Labblokaler 
I projektplanen framhölls att Högskolan Dalarna hade labbresurser som 
skulle kunna nyttjas mera effektivt. Det gällde bl.a. att ”anpassa och 
komplettera labblokaler, kemi, fysik, elektro etc, /…/ för att erbjuda sko-
lor och företag samnyttjande av kompetenser och resurser.” Något som 
även har genomförts inom ramen för denna aktivitet. 
 

Vi har gjort en rejäl inventering av labblokalerna. Tanken bakom 
det här att vi sitter på mängder av fina labbutrustningar och loka-
ler, som skulle kunna utnyttjas inte bara för våra egen undervis-
ning. De skulle också kunna utnyttjas för näringslivets behov av 
olika typer av labbinsatser, men också som ett led i att rekrytera 
ungdomar till det här området. Gymnasiesamverkan skulle också 
kunna tänkas ha stor nytta av det här. /…/ Framför allt är det före-
tag som inte har en aning om att vi har sådan här labbresurser, utan 
de skickar iväg till och med utomlands /…/ nu skulle vi kunna göra 
detta på hemmaplan. (Projektledare) 

 
Inom detta delprojekt har det skapats förutsättningar för att gå vidare för 
att mera systematiskt marknadsföra möjligheten för regionens företag att 
få hjälp med att till exempel testa produkter och att genomföra produkt-
utvecklingsarbete. 
 
Alumni 
Den s.k. alumniverksamheten8 ges hög prioritet. Den bärande tanken är 
att på detta sätt bygga upp ett nätverk av före detta studenter och på så 
sätt engagera dessa som en resurs i högskolans verksamhet och framtida 
utveckling. 

                                                                                                  
8 ”Alumni är latin och betyder lärjunge eller elev. I de anglosaxiska länderna används 
termen i betydelsen ’utexaminerade studenter’. ” (Högskolan Dalarna: Alumni-
verksamhet på Högskolan Dalarna) 
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Det är en av de absolut viktigaste bitarna när det gäller att hålla 
kontakt med dem som kommit ut i näringslivet, för det är ett sätt 
för oss att kunna anpassa våra utbildningar till näringslivets behov 
och kunna peka på behov av fortbildning, inte bara grundutbild-
ning. Många ser ett stort värde med att ha kontakt med sina gamla 
skolor. /…/ Det kan komma in sådana saker som uppdragsforsk-
ning, forskningsanknutna kontakter o.s.v. (Projektledare) 

 
För att utveckla en fungerande alumniverksamhet håller man för närva-
rande på att bygga upp att datoriserat system. ”Systemet är igång och hål-
ler på att testas. Det tar lång tid att testa ut, det tar lång tid att testa ut så-
dant här.” (Projektledare) 
 

Det har hittills skett manuellt och då står det och faller med en 
enda lärare som är entusiastisk. Nu bygger vi upp ett system för det 
här som man kan utnyttja i båda riktningarna. Det är en kontaktda-
tabas och där före detta studenter går in och registrerar sig. Det 
handlar också om att marknadsför denna också. (Projektledare) 

 
Förutsättningarna för att få en väl utvecklad alumniverksamhet är att det 
finns ett fungerande datasystem som även kan administreras kontinuer-
ligt. En utveckling som nu förefaller ha tagit fart. 
 
 
Ny kunskap och nya affärer 
Denna aktivitet har innefattat informationsträffar i fyra kommuner. Vid 
dessa träffar presenterades sex olika ”verktyg” som kan användas för att 
utveckla den egna organisationen, framför allt inom arbetsmiljöområdet. 
Ett exempel på ett sådant är ”verktyget”: Ordning och Reda: 
 

Oordning skapar ofta vantrivsel och ineffektivitet på en arbets-
plats. När det saknas gemensamma regler för, till exempel, hur ma-
terial och utrustning ska placeras, hur information ska hanteras el-
ler hur förhållningssättet gentemot en kund ska vara uppstår ofta 
onödig irritation. Det leder i sin tur lätt till arbetsmiljöproblem. 
Ordning och Reda ger företagets personal hjälp att skapa bättre 
ordning och reda. Detta leder till mätbara förbättringar av produk-
tivitet, kvalitet och trivsel. Olycksfall förebyggs och det dagliga 
arbetet löper mer effektivt och arbetsmiljön förbättras. Sammanta-
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get kan Ordning och Reda komma att bidra till en förbättring av 
företagets lönsamhet. (http://www.du.se/pages/8519/OR.pdf) 

 
Till informationsträffarna inbjöds företrädare för företagshälsovård, kon-
sulter, personer som arbetar yrkesmässigt med att utveckla arbetslivsfrå-
gor för att få information om de ”verktyg” som finns utvecklade. Delta-
garna erbjöds sedan att använda ”verktygen” i sin egen verksamhet.  
 

Det är sedan 29 stycken som har gått utbildning i de här verktygen, 
med avsikten att de skulle använda dem när de arbetar med egna 
skarpa projekt ute i företag. Det som vi vill ha tillbaka på högsko-
lan är erfarenheter från det här arbetet i praktisk tillämpning så att 
vi kan utveckla verktygen vidare. Så att vi får den här goda spira-
len. Det här är ett arbete som vi tänker fortsätta i Inno-Went. (Pro-
jektekonom) 

 
Dessa aktiviteter kan ses som ett led i att både sprida den kompetens som 
finns inom Högskolan Dalarna inom detta område och samtidigt bygga 
upp ett nätverk. Verksamheten förefaller ha en god utvecklingspotential. 
 
Branschråd 
Ett centralt område för att bygga upp samverkan på en konkret nivå ut-
görs av s.k. branschråd. 
 

Branschråd är ett område som omgivningen prioriterar väldigt 
högt. Näringslivsrådet har sagt till oss att detta är den viktigaste 
uppgiften och det känns så. Där har IT-folket ett branschråd som 
har fungerat väl i fem år, senaste två åren har det haltat lite. Det 
pågår arbete med det. Sedan har jag gjort en inventering vilka 
andra branschråd som finns på högskolan. Vem är ansvarig för 
dem och vad har de för syfte och mål. (Projektekonom) 

 
Inom några områden har det funnits, mer eller mindre väl fungerande, 
branschråd under en längre tid. Samtidigt finns det områden där det finns 
ett uttalat behov av att etablera sådana. I det syftet har det även, som 
framgått, genomförts en inventering av behoven. 
 

Den inventering som gjordes gav upphov till en väldigt bra diskus-
sion, för många kontaktade oss och sade att vi har ingenting nu, 
men skulle jättegärna vilja ha. Det blev en inspirationskälla för 
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många att dra igång, så nu är det på gång på flera håll att starta upp 
och det känns jättebra. (Projektledare) 

 
Förutsättningarna för olika branschråd ser också olika ut, samtidigt som 
de kan ha mycket att lära av varadnra. 
 

Där är min tanke att vi skall ha en samordning kring så att de som 
jobbar med det här, som jobbar med branschråd ute på institutio-
nerna ska kunna byta erfarenheter med varandra och lära av var-
andra hur man kan få det här att fungera. Det finns otroligt mycket 
att göra och man ser så olika på de här frågorna. Bara det här med 
att definiera vad som är en bransch. På mediasidan är de ursmala, 
medan andra på företagsekonomi säger att ekonomistyrning och 
marknadsföring kan väl köra ihop. (Projektekonom) 

 
Arbetet med att etablera flera branschråd inom högskolan Dalarna har 
därmed kunna föras ytterligare en bit framåt, även om det fortfarande 
finns arbete kvar att genomföra. 
 
Workshops inom trä och turism 
”Det var ett träseminarium i anslutning till det stora seminariet om Hytt-
kammaren, ett träbygge som Kopparstaden i Falun håller på med samt en 
uppföljning av en specialstudie som gjorde av besöksnäringen.” (Projekt-
ekonom) 
 
 
Arbetsplatsen i klassrummet 
I projektplanen beskrevs denna aktivitet på följande sätt:  
 

Kopplingen mellan studier och arbetsliv är av stor vikt. Som ett al-
ternativ eller komplement till studiebesök, vilka ofta kan vara svå-
ra att genomföra, utvecklas ett multimediamaterial med konkreta 
arbetsplatsexempel. Studenter och lärare får tillgång till ett realis-
tiskt material för att kunna skapa verklighetsnära problemställ-
ningar. Allt baserat på erfarenheter från Arbetslivsinstitutet. Teori 
och praktik blir ett.  

 
En av idéerna var att använda film som ett verktyg i undervisningen. 
”Man filmar i arbetslivet en problematik som man sedan diskuterar i 
klassrummet. Skälet är att det finns många arbetsplatser som inte ’tål’ att 
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man kommer dit med en hel skolklass på studiebesök.” (Projektledare) 
”Även om du är med så kan du inte komma så nära som om du filmar.” 
(Projektekonom) Detta projekt befinner sig nu i sin slutfas. 
 
Verksamheten bygger även på erfarenheter från det tidigare W-Dala pro-
jektet där det konstaterades att det fanns en stor potential för att i under-
visningen föra in de problem/möjligheter och erfarenheter som finns i de 
regionala företagen. Detta skulle kunna ske genom att ta fram case (fall) 
som kan användas både i den ordinarie undervisningen samt i uppdrags-
utbildning. Tanken var att belysa olika problem som företag har att hante-
ra. Detta antogs även kunna öppna upp för flera synergieffekter. En sådan 
är att studenterna får möjlighet att använda ”riktiga” fall och lära sig att 
identifiera problem som de senare kan ställas inför i sitt yrkesliv. Case 
kan även användas i uppdragsutbildning för att belysa problem som före-
tag som deltar i uppdragsutbildning har att förhålla sig till. ”Att skriva 
fallbeskrivningar baserade på företag i Dalarna ger såväl lärare/forskare 
som studenter möjligheter att få en ökad insikt i den problematik företa-
gen i Dalarna brottas med.” (Projektplanen) 
 
Företagsspel 
Inom det företagsekonomiska området har det utvecklats olika företags-
spel (Business Simulation) som försöker att återge realistiska situationer 
som företag möter i sin vardag. Syftet med dessa spel kan sägas vara ”att 
företagens personal och studenter på ett enkelt och pedagogiskt sätt skall 
kunna ta till sig komplicerade sammanhang inom affärsutveckling, inklu-
derande ekonomistyrning, statskunskap, marknadsstrategier etc.” (Pro-
jektplanen) Detta är ett område där projektet W-Dala Plus nu har bedrivit 
verksamhet. 
 

Vi har köpt in rätten att använda simulatorer i all undervisning 
inom företagsekonomi. Det är dels Reagens som är ett spel för att 
öka ekonomisk förståelse, som de börjar all ekonomutbildning med 
och det andra Zimilus det är ett dataspel också där man jobbar med 
att lära sig hur det är att driva eget företag. Det har vi också använt 
i utbildningen. (Projektekonom) 

 
Dessa aktiviteter kan sägas både ha förbättra Högskolan Dalarnas förmå-
ga att etablera fortbildning inom ekonomiområdet, liksom grundutbild-
ningen inom området. 
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Manual för grafisk produktion 
En förstudie har genomförts och verksamheten är under fortsatt utveck-
ling. 
 
Mittsommar 
 

Det är ett initiativ lite inspirerat från sommardesignkontoret. Fem 
studenter på international business management, alltså utländska 
studenter som skall gå här hela sommaren och inte ha någonting att 
göra, då sa vi att vi ger dem i uppdrag att i fem kommuner arbeta 
fem veckor med att ta reda på hur jobbar de här kommunerna när 
de tar emot utländska investerare, folk som vill flytta dit, hur fun-
kar det och vad finns det för information. (Projektekonom) 

 
De involverade studenterna genomförde uppdraget med stort engagemang 
när de begav sig ut i mittdalakommunerna. Deras erfarenheter redovisade 
de på ett välbesökt, närmare ett 70-tal deltagare, seminarium i slutet på 
september. ”Precis håller de på att färdigställa en slutrapport, som dels 
innehåller generella slutsatser och specifika för varje enskild kommun. 
Saker som de skulle kunna göra för att underlätta den här processen.” 
(Projektekonom) 
 
Uppdraget huvudfrågor formulerades som: 
 

• Hur välkomnas de med utländsk bakgrund? 
• Vilken information finns? 
• Var finns informationen? 

 
Några av de viktigaste slutsatserna formulerades på följande sätt: 
 
Hemsidor 

Presentera vad en kommun gör och erbjuder, även på engelska 
Länkar till sidor som har viktig samhällsinformation, till exempel: boen-
de, sjukvård, daghem och skolor, språkundervisning etc. 
 
Mottagande 

Skriftlig information på engelska och andra språk 
Kontaktpersoner från andra länder – upprätta en lista med personer som 
vill vara kontaktpersoner för andra som kommer från samma land. 
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Kommunen – organisationen 

Klar struktur över vem som har hand om vilka frågor och även vikarielis-
ta 
Mottagningstider – öppettider och telefontider 
Språkutbildningar  
Använd de erfarenheter som finns hos dem som redan flyttat till kommu-
nen 
 
Kommunikationsmedel  

 
Språkundervisning 

 
Banker och andra organisationer 

 
CAD 
CAD är ett område där det länge efterfrågats om ett utökat kursutbud. En 
del av detta ha nu avverkats i och med att det utvecklats en kurs för tre-
dimensionell CAD-ritning. 
 

I femton år har jag hört företagen efterlysa hur man arbetar med 
3D-CAD och jag har inte sett att det har funnits någon. Nu har det 
utvecklats en sådan kurs. /…/ Tänk att när de gick ut med informa-
tion om den här kursen så fick de 150 sökande och den går på di-
stans. (Projektekonom) 

 
Verksamheten har således resulterat i att ett område där det sedan länge 
funnits en efterfrågan av utbildningsinsatser nu kunnat svara upp mot det-
ta. 
 
I det följande avsnittet diskuteras några av de sammantagna erfarenheter 
som kan göras när projekten W-dala och W-dala Plus kopplas samman. 
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4.2 Identifierade problem- och utvecklingsområden 
Högskolornas organisation och verksamhet är i första hand uppbyggd och 
anpassad för utbildning och forskning. Detta avspeglas också i det faktum 
att finansieringen av verksamheten i huvudsak är kopplad till att genom-
föra ”utbildningsuppdraget”. En mindre del av det statliga anslaget till 
verksamheten går sedan till att fördela till forskning. Däremot finns inga 
medel avsatta för den s.k. samhällsuppgiften som funnits inskriven i 
Högskolelagen från och med 1996.9 Denna verksamhet förutsätts kunna 
finansieras genom intäkter från samverkan med det omgivande samhället. 
Sörlin och Törnqvist (2000) har till exempel pekat på att samspelet mel-
lan högskola, näringsliv och offentlig sektor inte har prioriterats i tillräck-
ligt hög grad. Därmed har också effekterna av ett samspel mellan samhäl-
leliga aktörer och högskolans verksamhet i det dagliga livet i flera avse-
enden inte utvecklats till förväntade nivåer. Snarast är det så att det aka-
demiska systemet fram till mitten av 1990-talet strävat efter att inta en re-
lativt oberoende position i förhållande till det omgivande samhället. Detta 
har även inneburit att det har saknats en organisation för att klara sam-
verkansuppgiften på ett bra sätt och fortfarande finns, enligt mina erfa-
renheter, på en del håll fortfarande en viss misstänksamhet mot uppgiften 
som sådan. Detta samspel har dock allt efter som kommit att betonas och 
ges en mera framskjuten plats, i varje fall i styrdokument och i den all-
männa retoriken. I rättvisans namn skall ändå sägas att det sker kontinu-
erliga framsteg. 
 
För att utveckla samverkansuppgiften är det viktigt att hitta finansierings-
system både på kort som lång sikt. I det här fallet har projektet W-dala 
lagt en grund för att utveckla samverkan mellan näringsliv och högskola 
genom att utveckla, testa, etablera och bemanna en regional organisa-
tionsmodell för långsiktig samverkan. W-dala Plus arbete har handlat om 
att omvandla de förutsättningar som har skapats till konkreta utvecklings-
insatser.  
 
W-dala Plus verksamhet skall ses i ljuset av att Högskolan Dalarna under 
en period har befunnit sig i en ansträngd ekonomisk situation, bl.a. som 
ett resultat av vikande studerandeunderlag, inte minst inom teknikområ-
det. Detta kan i det här fallet faktiskt ses om att det, även om det långt 

                                                                                                  
9 I Högskolelagens 1 kap. § 2 anges numera att: ”Högskolorna skall också samverka 
med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.” Lag (1996:1392). 
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ifrån är entydligt, har påskyndat utveckling av att ta sig an ”samhällsupp-
giften”, kanske för att denna också innehåller en möjlighet att hitta nya 
finansieringsformer. 
 

Den ekonomiska krisen för högskolan som vi har haft har faktiskt 
varit en liten fördel för samverkansuppgiften. Man har sett på möj-
ligheter, bara en sådan sak som att pröva på distansundervisning, 
bara det vill jag hävda är en stor orsak till att fått responsen och 
lyckats väldigt bra där är att vi har haft en ekonomisk kris i botten, 
att tänka i nya banor. (Projektledare) 

 
Från den verksamhet som bedrivits är det möjligt att identifiera en del 
områden där det ömsom finns problem att ta sig an och ömsom möjlighe-
ter att bygga vidare på. 
 
Identifiera behov av områden där samverkan är angelägen 
En grundläggande förutsättning för att skapa motiv för att samverka är 
självfallet att det är möjligt att identifiera vilka behov de involverade ak-
törerna har och i vad mån dessa på ett bättre sätt skulle kunna lösas ge-
nom samverkan, istället för att var och en försöker lösa dessa. För att 
identifiera områden där det finns gemensamma behov krävs samtidigt att 
”man gräver lite på arbetsplatserna och tittar hur det ser ut där skulle man 
kunna få mera matnyttiga förslag.” (Projektekonom)  
 

Behovet måste fortfarande komma från näringslivet, att vi styr in 
det från deras behov var de största insatserna behöver göras och då 
får vi ha en flexibilitet med att det kan vara olika personer. Det 
som är nytt, från början var det en person som var lots, nu har vi på 
de flesta institutioner så har vi ett par, till och med tre personer 
som är lotsar, som kan fördela jobbet och i framtiden kommer det 
att behövas ännu fler för att det är fler och fler ämnesområden som 
kommer in. Flera som behöver jobba med de här insatserna. (Pro-
jektledare) 

 
Vad som har skett inom projektet W-dala Plus har framför allt varit en 
lista över ”sådant som vi har gjort internt på högskolan.” (Projekteko-
nom) ”Vi har mängder av duktiga forskare som gör bra grejer som vi 
tycker att det är viktigt att det kommer näringslivet till godo./…/ Det är 
någonting som vi måste jobba ännu mycket mera på högskolan fram ige-
nom för att göra vår forskning tillgänglig för näringslivet. /…/ En del av 
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det här handlar om kommersialisering av forskningsresultat. (Projektleda-
re) Dessa åtgärder måste genomgående anses vara sådana som har syftet 
att öka högskolans förmåga att möta behov som finns inom näringslivet i 
regionen. En svårighet är emellertid att det är fråga om långsamma pro-
cesser som kan vara svåra att läsa av och att härleda uppkomna effekter. 
(Se t.ex. Ekholm, 1990; Teerlink & Ozley, 2001) 
 
Förtroendeskapande åtgärder genom organiserad samverkan 
I utvärderingen av det tidigare W-dala projektet var en av de kanske vik-
tigaste erfarenheterna att näringslivet i förvånansvärt hög utsträckning 
saknade tilltro till högskolans förmåga att kunna leverera. W-dala Plus 
kan ses som ett försök att ändra på detta förhållande. I vad mån inställ-
ningen mera generellt har förändrats till att samverkan är svårt att ha nå-
gon entydig uppfattning om, men det finns tecken som tyder på att det 
från många håll finns en vilja till att på ett bättre sätt än tidigare försöka 
finns lösningar för att stärka högskolans samverkan med det omgivande 
samhället. 
 

En prefekt som har varit väldigt utvecklingsinriktad och ser på 
möjligheterna att … Han säger att även om vi skulle ha begränsade 
resurser så finns det ett behov i marknaden så är vi beredda att 
knyta nya resurser till oss för att lösa de behoven. (Projektledare) 

 
”Vi vill ju att det ska vara sådan styrka i det här när vi har jobbat in det 
ordentligt att vi får en kontinuitet i det som är självbärande.” (Projektle-
dare) En annan aspekt av att förbättra samverkansuppgiften är att former-
na för denna måste utvecklas där det måste finnas en stark betoning på att 
kommunicera på många olika plan. 
 

En erfarenhet som vi fick redan i W-dalaprojektet, som har blivit 
ännu starkare accentuerad är det här med kommunikation, både ex-
tern och intern. Här är någonting som vi måste fortsätta att jobba 
med ännu mycket mera och utveckla mötesarenor, både internt och 
externt. Kanske inte att hela tiden hitta nya mötesarenor utan i för-
sta hand försöker ta tillvara befintliga mötesarenor, men kanske 
med litet annat innehåll, annan utformning. När man ändå har ett 
ställe som folk är vana att träffas. Ett sammanhang där man vidgar 
och plockar in nya bitar, olika typer av workshops och seminarier 
med koppling till kursgårdar, till sportarenor. /…/ Det kan vara 
kopplingar till olika kulturarenor, världsarvarenor. /…/ Vi skulle 
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kunna göra med den typen av arenor. Kommunicera olika typer av 
forskningsresultat och temadiskussioner inom besöksnäringen. Det 
är någonting som vi känner att vi skulle vilja utveckla ännu mycket 
mera. (Projektledare) 

 
Den samverkan som sker håller också på att ta allt mera konkreta och 
handfasta former. 
 

Jag har knackat dörr hos ett antal företag och sedan visade det sig 
också att man inte ens behöver knacka dörr. Vi hade redan via W-
dalaprojektet etablerat kontakter med flera företag och byggt upp 
personliga relationer. Det betyder mycket och när man väl har 
gjort det, så får de ett ansikte. I några fall är det mitt ansikte som 
de har fått och då ringer de till mig. Ett antal sådana kontakter har 
vi också haft under den här tiden. Man känner att det ger effekt av 
det vi har gjort tidigare. (Projektledare) 

 
Problematiken kan kanske sammanfattas som att det finns en rad generel-
la problem, som till exempel har att göra med högskolans organisatoriska 
struktur, hur verksamhetens skall finansieras och hur viktig högskolans 
personal anser att denna uppgift är. En del av dessa problem måste lösas 
med generella åtgärder, men i många fall måste det till specifika lösning-
ar i varje enskilt fall, någon typ av ad hoc lösning, i varje fall fram till 
dess att högskolans verksamhet är så ”kompatibel” att det är någorlunda 
oproblematiskt att samverka inom de ramar som finns.  
 
Jag kommer att i det följande gå in något mera i detalj på hur problemet 
att samverka kan ta sig uttryck i den vardagliga verksamheten. 
 
Personella resurser för samverkan 
På många sätt så är de personella resurserna nyckeln till en fungerande 
samverkan. Den ide´ som lanserades i W-Dalaprojektet med att tillsätta 
utvecklingslotsar och högskolelotsar framstår som en bärkraftig tanke att 
bygga vidare på inför framtiden. Det avgörande problemet kvarstår dock, 
nämligen hur kommunernas näringslivsenheter och högskolans institutio-
ner skall kunna förmås att långsiktigt sätta av de resurser som behövs för 
att systemet skall kunna upprättas permanent, men också att koordineras, 
underhållas och utvecklas. Dilemmat är att detta på sannolika grunder 
gynnar den regionala utvecklingen för samtliga parter, men inte givet den 
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enskilda parten som bär upp systemets funktion. Förutsättningarna finns 
där, men kommer det att fungera i praktiken? 
 

Det finns inget självspelande piano, utan man måste hela tiden in 
med ny energi för att få hjulen att snurra vidare. Det måste vara 
olika typer av events och energi in i systemet. Det finns de som är 
etablerade och det är jag väldigt glad för. Att vi har valt ett lotssy-
stem som inte bara bygger på att vi har tillfälligt anställda under 
projektet, utan lotssystemet är gjort på ett sådant sätt att vi medve-
tet har valt personer som finns i någon typ av ordinarie organisa-
tion ute i kommunerna, eller på våra institutioner. Det gör att de 
personerna finns kvar där. De har kvar sina kunskaper om varandra 
och om högskolan respektive om näringslivet och har personkon-
takter och kan jobba med dessa delar. (Projektledare) 

 
Inför det kommande verksamhetsåret finns en idé om hur verksamheten 
skall lösas ekonomiskt för högskolelotsarnas del. ”Den insikt vi måste ha 
i framtiden är att ett antal timmer per institution behöver allokeras för 
precis den här typen av utveckling och kontaktverksamhet”. (Projekteko-
nom) 
 

Vi har tänkt så att vi under 2008 ska jobba så att lotsarna både får 
täckt sin egen lönekostnader, plus en liten del over-head om 25 
procent. Vi har räknat med som de kan täcka det här arbetet. Di-
lemmat är att vi inte vet vem som har behovet och då vet vi inte 
vilken lots det är som ska göra jobbet. Vi har fått göra en budget 
som är fördelad per institution. (Projektekonom) 

 
Ett problem är att när lotsarna inte är ”utpekade” finns en risk att det inte 
finns någon som är beredd att ikläda sig ansvaret för att ta rollen som 
lots, d.v.s. en roll som kräver mycket av egna initiativ, förmåga att kunna 
upptäcka nya möjligheter, lokalisera problem, koordinera verksamhet 
o.s.v. På den positiva sidan finns att många av dem som fungerat som 
lotsar har lojalt tagit på sig denna roll och kan även förväntas göra detta 
även i framtiden. 
 

Det skulle inte förvåna mig om de betraktar sig som lotsar. Det är 
ett tecken på hur engagerade de är. Om de känner sig som lots även 
om det för tillfället inte finns någon input i form av pengar. (Pro-
jektekonom) 
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Även om uppgiften att utveckla samhällskontakten får en del ”luft under 
vingarna” under hårdare ekonomiska tider påverkas tillgången till lämpli-
ga personer när systemet ”drar ihop sig”.  
 

När vi skär ner resurserna blir de väldigt tight. De duktigaste lärar-
na/forskarna blir fullt engagerade i utbildningen som då trots allt 
fortfarande betraktas av många som huvuduppgiften som skall lö-
sas i första hand och samtidigt som det är samma människor som 
skulle behövas för externa kontakter också. (Projektledare) 

 
Många av dem som är lämpliga för att hantera samverkansuppgiften åter-
går när det saknas resurser för att arbeta med samverkansuppgiften till 
enbart undervisning, som ett resultat av att ansvaret för att fylla sin s.k. 
TGS (system för tidsredovisning) tryckts ner till den enskilde individen. 
Denne måste då gardera sig för att riskera att inte kunna fylla upp sin 
tjänst. För att detta skall fungera framstår det som att detta ansvar måste 
ligga på ledningsnivå. Problemet är då för till exempel en prefekt att den-
ne är ansvarig för sin enhets ekonomiska utfall och törs därför heller inte 
ta denna risk. Vi har åter hamnat i ett ”moment 22 liknande tillstånd”. 
 
Erfarenhetsutbyte för extern samverkan inom högskolesystemet  
Noteras kan att projektets verksamhet även har väckt en del uppmärk-
samhet utanför regionen genom att andra högskolor har velat ta del av de 
erfarenheter som gjorts genom dessa båda projekt. 
 

Det märks att det är många andra högskolor och universitet som 
funderar om samverkan och de har hört talas om vårt sätt att arbe-
ta, så flera av mina externa kontakter har gått ut på att besöka 
andra högskolor och universitet och berätta för dem hur vi jobbar. 
Flera sådana besök har jag gjort och flera har kommit hit och flera 
har ringt. (Projektledare) 

 
Man har också från projektledningens sida försökt att vidga sin samver-
kan genom att ansluta sig till andra nätverk som arbetar med motsvarande 
frågor. 
 

Unilik är en organisation av små högskolor över hela landet, som 
jobbar ihop för att utveckla samverkan med näringslivet och det 
som har kommit längst är ett delprojekt som jobbar på att profes-
sionalisera externa kontakter. /…/ I januari tänker vi ha ett semina-
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rium där vi vill diskutera hur vill vi i Dalarna hantera externa kon-
takter. (Projektekonom) 

 
Flera av de grundläggande strukturella problem som identifierades i ut-
värderingen av W-Dalaprojektet kvarstår i huvudsak. W-Dala Plus har 
aktivt arbetet vidare med att försöka lösa en del av dessa och har i en del 
avseenden ”flyttat fram positionerna”. Resultatet av den här utvärdering-
en kan därför tolkas som att det krävs fortsatta åtgärder för: 
 
a) att identifiera behov av områden där samverkan är angelägen 

b) att genomföra förtroendeskapande åtgärder för högskolans ”leverans-

förmåga” 

c) att skapa ett system där personella resurser kan frigöras för att arbeta 

med samverkansuppgiften 

d) att fortsätta erfarenhetsutbyter med andra högskolor i landet 

 
Det framstår avslutningsvis ändå som positivt, trots att det fortsatt finns 
en rad problem att hantera, att verksamheten generellt sett verkar känne-
tecknas av en tilltro till att utvecklingen går vidare i ”rätt riktning”. ”Jag 
kan tycka att det känns ganska bra inom det här området, näringslivsut-
veckling och forskningspengar.” (Projektekonom) 
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