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Förord 
Det har varit en spännande att få förmånen att följa hur projektet W-dala - 
Vinnande partnerskap mellan näringsliv och högskola initierades och hur 
det sakta men säkert utvecklades. Det har varit en krokig resa där många 
olika typer av aktiviteter och samarbeten initierats och som gett upphov 
till flera lärdomar. Jag hoppas att dessa erfarenheter skall kunna komma 
till nytta i den framtida verksamheten för att bedriva ett framgångsrikt 
samarbete mellan näringsliv och högskola inom ramen för högskolans 
s.k. samhällsuppgift, ibland även kallad den tredje uppgiften. 
 
Utvärderingen innehåller en relativt omfattande sammanfattning för den 
som snabbt vill sätta sig in i W-dalaprojektet och vad det resulterat i. 
 
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 utvärde-
ringen. 
 
Falun i april 2007 
 
Mats Lundgren   
 
 
 



  4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
Förord 3 
 
Sammanfattning 6 
 
1. REGIONAL SAMVERKAN OCH UTVECKLING 13 
 
2 PROJEKTET W-DALA – VINNANDE PARTNERSKAP MELLAN 
NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA 15 
Projektorganisationen 17 
W-dala Plus 18 
Högskolan Dalarnas visioner, mål och strategier för samverkan med regi-
onen 19 
 
3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 22 
 
4. METOD 24 
4.1 Insamling och bearbetning av data 24 
 
5. NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 26 
5.1 Triple Helix - en modell för samverkan i regionala utvecklingsproces-
ser 26 
5.2 Nätverket – en bas för utvecklingsprocesser 31 
5.3 Projektet som arbetsform för att skapa och genomföra utvecklings-
processer 33 
Samverkan i projekt uppbyggda av nätverk 34 
Utvecklingsprocesser kräver sin tid 36 
Samverkansprocesser är komplexa 38 
Organisationskulturer som skiljer och förenat 40 
 
6. W-DALA – VINNANDE PARTNERSKAP MELLAN NÄRINGSLIV 
OCH HÖGSKOLA; FRAMVÄXT, UTVECKLING OCH GENOMFÖ-
RANDE 44 
6.1 Projektet introduceras och landar i en anda av misstro 44 
6.2 Samverkan på fältet – Utvecklingslotsar som ”kantspringare” 50 
6.3 Samverkan mellan utvecklingslotsar och högskolelotsar 53 
6.4 Problem med ”leveranskapaciteten” och högskolelotsarnas roll 59  



  5 

6.5 Examensarbetet och alumni – verksamheter som kan binda samman 
företag och högskola 64 
6.6 Måluppfyllelse 67 
6.7 W-Dalaprojektet som en modell för samverkan 69 
 
7. NÅGRA ERFARENHETER FÖR DET FORTSATTA ARBETET 72 
 
Referenser 78 
 
Bilagor 83 
 



  6 

SAMMANFATTNING 
Samverkan mellan företag, stat, kommuner, landsting o.s.v. och högsko-
lor representerar tillsammans den plattform vilken ofta benämns som Tri-
ple Helix (se t.ex. Martins Rodriguez & Viedma Martí, 2006). Denna typ 
av samverkan utgår från antagandet att de inblandade aktörerna kan få be-
löningar som överstiger de bidrag som de själva sätter in. En sådan sam-
verkan antas också ge företag och den region de befinner sig i konkur-
rensfördelar och möjligheter att växa och utvecklas. Syftet med W-
dalaprojektet, som startade våren 2005 och som skulle avslutas i och med 
utgången av 20061, var att bygga upp en sådan varaktig samverkan. Den 
frågan som är i fokus är hur framgångsrikt W-dalaprojektet varit i dessa 
avseenden? Den här utvärderingen försöker: 
 

a) beskriva hur projektet initierats och implementerats 
b) värdera i vilken utsträckning projektets mål har uppnåtts samt 
c) identifiera och värdera funktionaliteten hos den samverkansmo-

dell som använts 
 
Projektets organisation bestod förutom en exekutiv i form av en projekt-
ledning och en styr- och referensgrupp. Utvecklings- och högskolelotsar-
na var de aktörer som skulle genomföra verksamheten konkret ute på 
”fältet”. ”Utvecklingslotsarna skall vara väl förtrogna med såväl det loka-
la näringslivet som högskolans resurser inom utbildning, forskning och 
innovationsteknik.” (Projektplanen) Utvecklingslotsarna var anställda vid 
kommunala näringslivsenheter i regionen och på det sättet lokalt förank-
rade och samtidigt vara väl förtrogna med företagen i ”hemkommunen”. 
En viktig uppgift för utvecklingslotsarna var att i samverkan med företa-
gen kartlägga behov av samverkan inom till exempel personalutbildning, 
affärsutveckling och forskning. ”Mottagande instans” på Högskolan Da-
larna var de s.k. högskolelotsarna. Deras uppgift var att ta hand om och 
integrera de idéer som kommer fram via utvecklingslotsarnas kontakter 
med sina lokala företagare i högskolans verksamhet.  
 
I W-dalaprojektet möttes aktörer som var mer eller mindre främmande 
för varandra, även om det tidigare förekommit kontakter mellan företag, 

                                                                                                  
1 Projektet kom dock att förlängas och omfatta hela 2007 under beteckningen: W-dala 
Plus. 
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kommuner och Högskolan Dalarna på olika nivåer. Innan projekt startade 
hade det dock saknats systematiska och effektiva former för samverkan. 
 
Initieringsfasen 
På motsvarande sätt som i de flesta utvecklingsprojekt tog det en del tid 
innan verksamheten hade introducerats och att det konkret började hända 
saker. (Se t.ex. Ekholm, 1990) Bilden av vilka aktiviteter som förekom 
varierade emellertid från kommun till kommun. I några kommuner hade 
vid den tiden knappast några företagskontakter alls tagits och de som togs 
var i många fall ganska avvaktande. I andra kommuner var aktiviteten re-
lativt god. Det verkade ha betydelse vilka personer som fungerat som ut-
vecklingslotsar ute i kommunerna och under vilka förutsättningar de ar-
betade. Det fanns från början även en del oklarheter vad projektet skulle 
syfta till. Det är således ingen överdrift att påstå att det initialt också 
fanns en uttalad tveksamhet hur det planerade samarbetet skulle kunna 
förverkligas.  
 
De kulturskillnader som finns mellan att vara företagare och att vara 
verksam som lärare/forskare inom högskolan är i flera avseenden stora, 
vilket också påverkade hur ett samarbete skulle kunna byggas upp. ”Själ-
va tanken är god men vi pratar helt skilda språk och utgår från skilda 
verkligheter.” (Utvecklingslots) Från flera håll framfördes farhågor om 
att det var högskolans projekt och det enbart var högskolan som skulle 
tjäna på en samverkan. En del av problemet verka ha varit att olika aktö-
rer uppfattat situationen på olika sätt, kanske beroende på de föreställ-
ningar de hade redan innan projektet startade. Projektet kan därför sägas 
att haft en viktig funktion för att skapa en process där de olika parternas 
intressen och roller kunde tydliggöras. Den inledande fasen av W-
dalaprojektet innebar ett försök att övervinna den misstro som rådde när 
projektet skulle introduceras. Något som redan hade förutsetts i projekt-
beskrivningen. Det var från dessa utgångspunkter, mellan ”hopp och för-
tvivlan”, som W-dalaprojektet startade sin verksamhet, samverkan på fäl-
tet framstod som en nödvändig åtgärd. 
 
”Lotsar” som noder i ett nätverkssamarbete 
Lotsarna var de noder som skulle göra det möjligt att systematisera och 
utveckla samarbetet. De utgjorde den del i organisationen som på en 
konkret nivå skulle ”bära upp” projektet. Utvecklingslotsarna, som repre-
senterar kommunernas näringslivsenheter, såg sig som ”kantspringare”, 
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d.v.s. som en person som kunde synliggöra problem och samtidigt för-
medla kontakter. Flera såg det därför som en viktig uppgift att kunna 
”knyta ihop” de olika intressenterna med varandra. Många av utveck-
lingslotsarna betonade att det var ett långsiktigt arbete som de hade att ut-
föra och att det tar tid att bygga upp ett sådant. Det var många som mena-
de att det var angeläget att verksamheten skulle få växa fram i en orga-
nisk process. ”Det får ej stressas fram med för många formulär – det vik-
tiga är att få igång processen med näringslivet. /…/.” (Utvecklingslots) 
Det tycks hela tiden vara en fråga om att balansera långsiktigt och ett 
kortsiktigt perspektiv. 
 
Redan i ett tidigt skede fanns ett behov av att reda ut hur utvecklings- och 
högskolelotsarna skulle förhålla sig till varandra för att finna former för 
samverkan runt konkreta aktiviteter, inte minst mot bakgrund av de ad-
ministrativa rutiner som man försökte bygga upp uppfattades som krång-
liga och tungrodda. Det fanns också farhågor för att mötet mellan de båda 
”världarna” inte skulle komma att ske som jämbördiga parter och att det i 
så fall skulle kunna påverka samarbetet negativt. Kontakterna fungerade 
inledningsvis inte alltid riktigt som det var tänkt. Samarbetet verkar dock 
ha förbättrats något allt eftersom projektet framskred när kontakterna 
hade arbetas upp. ”Många lotsar säger att det var en väldig fördel att få ha 
med sig högskolelotsen redan vid företagsbesöket, för då kunde högsko-
lelotsen se andra saker som de själva inte kunde se.” (Projektledning) Det 
fanns också tveksamheter var gränsen för vad högskolans kan göra går, 
vilket också påverkade innehållet i rollen som högskolelots. 
 
En viktig faktor för att få samarbetet att fungera var att både utvecklings-
lotsarna, men även högskolelotsarna, hade god kunskap om högskolans 
organisation och verksamhet, lika väl som om företagens. För utveck-
lingslotsarna var det bl.a. fråga om att ha en uppfattning om vilka behov 
ett enskilt företag har och hur dessa kan ”paras” samman med den verk-
samhet som högskolan bedriver. För att samarbetet skall kunna fungera 
väl var det också angeläget att de olika parterna kan formulera och artiku-
lera sina behov. 
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Hur går det till att ”bryta sig in” i högskolan? 
Högskolan framstår som en heterogen och för en utomstående en oöver-
skådlig och mer eller mindre ogenomtränglig organisation. En del av 
problemet är att verksamheten är komplex, heterogen och ofta bunden till 
en specifik persons kompetens. På den punkten kan högskolelotsarna 
göra en betydande insats för att ”öppna dörrar” in i högskolan. Högsko-
lans vana att samarbeta med regionens företag är samtidigt begränsad och 
samverkansuppgiften är i praktiken relativt lågt prioriterad, även om de 
offentliga dokumenten anger något annat (se t.ex. Högskolan Dalarna. 
1997, 2003, 2004, 2005). Det gör att det inom högskolan finns en bety-
dande osäkerhet hur man kan agera. Inte minst för att finansiera verk-
samheten och för den enskilde läraren/forskaren att kunna balansera mot 
rollerna som lärare och forskare, uppgifter som vanligen uppfattas utgör 
den ”ordinarie” verksamheten. Frågan är hur en utbildnings- och forsk-
ningsorganisation samtidigt också kan fungera som en konsultorganisa-
tion, en organisation som både är utbuds- och efterfrågestyrd. 
 
Vad förmår högskolan leverera till det omgivande samhället? 
Ett av de problem som blev tydligt i och med W-dalaprojektet är att när 
ett företag vill samverka med Högskolan Dalarna är dess förmåga att ”le-
verera” begränsad. Det fanns till exempel en uppfattning om att Högsko-
lan Dalarnas verksamhet var dåligt koordinerad och att W-dalaprojektet 
uppfattades ha problem med att etablera sig inom högskolan, vilket bl.a. 
kan antas ha med den rådande organisationskulturen att göra (Se t.ex. Al-
vesson, 1993; Bakka, Fivesdal, & Lindkvist, L. 1991) likväl som med hur 
verksamheten är organiserad, tillgång till ekonomiska resurser och, trots 
allt (Högskolan Dalarna, 1997; 2003, 2004; 2005) en oklarhet om sam-
hällsuppdragets innebörd. 
 
Ett betydande svårighet för högskolans del är att ha både kapacitet och 
kompetens att kunna samverka med regionens företag. En stor del av 
högskolans lärare/forskare är upptagna av sina utbildningsåtaganden och, 
om än i mindre omfattning, i forskning. För många av lärarna/forskarna 
återstår därför inte någon tid att lägga på den s.k. samhällskontakten. I 
synnerhet gäller detta de mest attraktiva medarbetarna. Det innebär att 
merparten av dessa inte står till förfogande reellt sett, framför allt om ett 
samarbete skall inledas relativt omgående. Ett annat problem är att många 
av högskolans medarbetare är relativt specialiserade. Det framstår också 
som svårt för Högskolan Dalarna att göra det tydligt vilka områden som 
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man har specialkompetens och då uppstår istället ett ”matchningspro-
blem” d.v.s. finns ”rätt personer” för det efterfråga uppdraget. Det kan 
förstås inte heller uteslutas att det finns lärare/forskare som i första hand 
är intresserad av att medverka i grundutbildningen, eller i sin forskning. 
Detta uppfattas ibland som: ”Bristande engagemang hos lärare/lotsar, 
långsam hantering – hur ser man på projektet på högskolan? Hur ser prio-
riteringen ut?” (Utvecklingslots)  
 

Näringslivet har varit väldigt tydliga mot oss. /…/ Det visar sig att 
dom uppfattat att vi är för tröga i förhållande till näringslivets be-
hov av snabba resultat, snabba insatser och så vidare. Vi måste hit-
ta ett system, en organisation som är mycket, mycket mera flexi-
belt än den vi har idag för att kunna möta näringslivets behov. Det 
kommer inte att fungera annars. (Projektledning) 

 
En annan förklarande omständighet är att högskolan har ett statliga ut-
bildningsuppdrag, ett uppdrag som i huvudsak är centralstyrt som skall 
utföras i första hand. Högskolans svårigheter att finna former för samver-
kan kan således också förstås mot bakgrund av att den akademiska värl-
den traditionellt sett har arbetat ”självständigt” i kraft av den s.k. ”aka-
demiska friheten” där man förhåller sig kritisk och analyserande för att 
skapa ny kunskap, men sällan varit intresserad av hur denna sedan skall 
kunna omsättas i praktisk handling, d.v.s. det perspektiv som bygger upp 
samverkansuppgiften. Mot detta står att Högskolan Dalarnas interna styr-
dokument förespråkar samverkan med det omgivande samhället. Detta 
skapar sammantaget en osäker situation som till exempel gör det svårt för 
utvecklingslotsarna att verka i sin roll. 
 
Examensarbetet som ett sätt att knyta samman företag och högskola 
Ett sätt att försöka organisera och systematisera samarbetet är att använda 
studenternas examensarbeten. Examensarbeten utgör en möjlighet att 
knyta samman företag med högskolans studenter och lärare/forskare. Det 
visade sig emellertid i praktiken vara svårt att få examensarbetet att fun-
gera på avsett sätt beroende på en lång rad faktorer. Det har bl.a. att göra 
med när examensarbetsperioden är förlagd i tiden, att företagen kan ge 
lämpliga uppgifter och ibland beroende på tillgången på studerande. För 
examensarbetets del förutsätter det dock att dessa kan förläggas i tid så 
att de både passar företagens behov och önskemål och att de passar in i 
”utbildningscykeln”. Examensarbetet måste därför i någon menig inte 
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vara alltför tidsberoende, d.v.s. att det kan genomföras under en relativt 
lång tidsperiod, och att det är avgränsade i omfattning. För högskolans 
del behövs också att examensarbetets form kan utvecklas så att de anpas-
sas både till kravet på vetenskaplighet och till företagens behov av att ett 
examensarbete har någon grad av praktisk tillämplighet. 
 
Fungerade W-dalamodellen? 
W-dalaprojektet har varit ett försök att utveckla en fungerande modell för 
samverkan mellan företag, kommuner och högskola i en avgränsad geo-
grafisk region i syfte att samtidigt åstadkomma regional utveckling. Frå-
gan är hur väl detta lyckats och vilka erfarenheter som är möjliga att läsa 
ut? Frågan är svårbesvarad och innehåller många dimensioner.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur. 2 ”W-dalamodellen 
 
Utvärderingen visar att många av de involverade aktörerna anser att W-
dalamodellen som sådan är bra och ändamålsenlig. Modellen ger utrym-
me för att ”relativt fort att få den inledande kontakten mellan företaget 
och högskolan. Därefter går det lite trögare … ” (Utvecklingslots) Model-
len har en konstruktion som gör det relativt lätt att etablera en första kon-
takt på bred basis. Problemet uppstår när dessa kontakter skall fördjupas 
och ett varaktigt samarbete etableras. De kontakter som etablerats, till ex-
empel via Näringslivsrådet har ännu så länge i huvudsak funnits i en 
”sökfas” (Schultz, 1958, 1966, 1988) ”, d.v.s. deltagarna försöker att be-
kanta sig med varandra och skapa nya relationer, även om många av dem 
redan träffats i andra sammanhang. Aktiviteterna har till stor del bestått i 
att de har informerat varandra vad de gör på ”hemmaplan”. Därför har ak-
tiviteterna bara undantagsvis kunnat sägas tillhöra den andra fasen när 
man försöker att kontrollera och systematiskt analysera situationen för att 
utifrån denna gå vidare. Erfarenheterna från projektet kan sammanfattas i 
sex punkter för vad som kan antas vara väsentligt för en långsiktig sam-
verkan att fungera. 
 

    Kommunala 
Utvecklings-

lotsar 

Högskole-
lotsar 

Högsko-
lan 

Företag 
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1. Det behövs fora för kontinuerliga möten och en formaliserad organi-
sation  
2. ”Kontaktpunkter” för att koordinera samarbetet spelar en viktig roll 
3. Högskolans ”leveransförmåga” måste förbättras 
4. ”Kulturkrockar” och en bristande ömsesidig tilltro 
5. Förmågan att definiera behov av samverkan behöver förbättras 
6. Långsiktig hållbar ekonomi 
 
Om det skall vara möjligt att etablera en djup samverkan och inte bara ett 
köp av tjänster krävs att de genererar ett ”mervärde”, parterna måste ock-
så ha något att vinna bortom den enskilda händelsen. För att det skall 
vara möjligt att uppnå detta krävs sannolikt ett långsiktigt och målmedve-
tet 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 samverkan under dessa premisser? De erfarenheter som 
kan dras från W-dalaprojektet ger knappast några entydiga svar på den 
frågan. Sammantaget är bedömningen ändå att W-dalaprojektet haft ett 
sådant innehåll och inriktning att utfallet ligger i linje med de uppsatta 
målen, men att ett tämligen omfattande arbete fortfarande återstår, men 
samstämmiga erfarenheter av framgångsrikt utvecklingsarbete visar att 
detta måste bedrivas långsiktigt. (se t.ex. Roos i Sahlin, (red.) 1996; Ful-
lan, 2001)  
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1. REGIONAL SAMVERKAN OCH UTVECKLING 
Globaliseringen2 ökar kontinuerligt när lokala och nationella ekonomiska 
system integreras allt tätare samtidigt som de växer, rationaliseras och in-
ternationaliseras. En omständighet som skapar nya och förändrade förhål-
landen för arbetsmarknadens aktörer. Många okvalificerade jobb i väst-
världen har under en längre tid försvunnit genom rationaliseringar3, för-
ändrade mönster i den internationella handeln och ökad konkurrens ge-
nom att nyligen industrialiserade länder tar över allt större del av den 
enkla varuproduktionen (le Grand, m.fl., 2004). Antalet personer som har 
sin försörjning i varuproduktionen minskar stadigt, vilket till exempel ger 
kännbara effekter i traditionella industribygder i form av färre arbetstill-
fällen. I dag står tjänstesektorn för drygt 70 procent av sysselsättningen. 
(Lundgren, m.fl. (red.), 2007) Produktionen av varor och tjänster tenderar 
att få ett allt större kunskapsmässigt innehåll och där såväl ’time to mar-
ket’ som produktlivslängd komprimeras, vilket ställer företag och sam-
hälle inför utmaningen att utveckla effektivare former för samverkan 
mellan olika kunskapsbärare. (Ylinenpää och Strömbäck, 2003) Det 
framstår som uppenbart att de faktorer som medverkar till denna utveck-
ling i hög grad är av strukturell natur. Utöver råvaror och ett väl utbyggt 
produktionssystem spelar tillgång till ny kunskap och kompetent personal 
en allt större roll, d.v.s. det blir för företagen än viktigare att ha nära till-
gång till både grund- och tillämpad forskning. Ett komplett och välfunge-
rande utbildningssystem fyller i en tid när kunskap värderas allt högre 
och betraktas som ett viktigt konkurrensmedel för individer, företag och 
nationer en central funktion. Behovet av kunskap är inte bara stort, det är 
också varierat. Näringslivet, liksom den offentliga sektorn, är heterogent 
och har såväl specifika som generella behov av att utveckla ny kunskap. 
Det finns helt enkelt ett behov för att samverka mellan näringsliv och 
högskola både för att producera och nyttiggöra ny kunskap. Därmed har 
samarbetet mellan företag och högskolan blivit allt viktigare för företag 
som vill utveckla sin konkurrenskraft. (Bracyk, m.fl., 1998), refererad i 
Ylinenpää och Strömbäck, 2003). Denna form av samverkan är vad som 
kommit att kallas för Triple Helix. (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997 & 

                                                                                                  
2 Det finns idag en kritik mot begreppet globalisering där många föredrar istället att tala 
om det transnationella. (Ahrne, 2007) 
3 Redan vid 1900-talets början stod den ständiga rationaliseringens princip klar (Se t.ex. 
Weber, 1983). Innebörden är enkel, varje investering i ny teknik leder till färre anställda 
och fler producerade varuenheter, dvs. till ökad produktivitet. Tekniska landvinningar 
tycks göra att denna process hela tiden accelererar.    
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2000) Ibland används även begreppet kluster (t.ex. Porter, 1998), d.v.s. 
en ansamling av aktörer (individer, företag och organisationer) som på ett 
eller annat sätt samverkar inom ett avgränsat geografiskt område. 
  

Clusters are geographic concentrations of interconnected compa-
nies in a particular field. Clusters encompass an array of linked in-
dustries and other entities important to competitions. (Porter, 
1998:78) 

 
Företag, stat, kommuner, landsting etc. och högskolor tillsammans repre-
senterar den plattform från vilken en fungerande Triple Helix-samverkan 
utgår och där de inblandade aktörerna kan belöningar som överstiger de 
bidrag som de själva sätter in. Triple Helix-samverkan ger företagen och 
den region de befinner sig i konkurrensfördelar och möjligheter att växa 
och utvecklas.  
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2 PROJEKTET W-DALA – VINNANDE PARTNER-
SKAP MELLAN NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA 
 

För att effektivare kunna bidra till regionens utveckling är det 
nödvändigt att högskolan utvecklar samverkan i regionens alla de-
lar och framför allt med de små och medelstora företagen. (W-
dala, Projektbeskrivningen) 

 
I Dalarnas näringsliv utgörs stommen av ett fåtal stora företag inom bas-
näringarna trä- och järnhantering och därutöver är företagen i allt väsent-
ligt små, eller medelstora. Den samverkan som har skett mellan närings-
livet och högskolan har av tradition i första hand varit knuten till större 
företag i närheten av högskolans lokalisering i Falun och Borlänge. De 
mindre företagen är fullt upptagna av att klara den löpande produktionen, 
vilket vanligen gör det svårt för dem att närma sig högskolan, till exem-
pel för att delta i kurser och utbildningsprogram, men också att utveckla 
andra typer av samarbete. Det betyder att det till exempel också är ange-
läget att mer precist kartlägga de små och medelstora företagens behov 
och anpassa innehåll och form i de utbildningar som bedrivs därefter. Det 
krävs också att utbildningar som erbjuds bedrivs flexibelt, både i tid och i 
rum, till exempel i form av distansutbildning, e-learning eller vad man 
väljer att benämna detta. 
 
Syftet med W-dalaprojektet, som startade våren 2005 och som skulle av-
slutas i och med utgången av 20064, var att bygga upp en varaktig och in-
novativ samverkan mellan regionens näringsliv, den offentliga sektorns 
organisationer och den högre utbildningen. En samverkan som har karak-
tär av en Triple Helix-samverkan, eller ett kluster, om man så vill. Denna 
samverkan kan ske i både i formaliserade och informella nätverk. Det 
samarbete som byggs upp avsågs i framtiden ”kunna bli självbärande ge-
nom att företagarna själva betalar för sitt behov av fortbildning och upp-
dragsforskning”. (Projektplanen) Avsikten var också att detta skulle öka 
företagens konkurrenskraft och därmed den regionala tillväxten. För att 
genomföra projektet formulerades följande mål: 
 

                                                                                                  
4 Projektet kom dock att förlängas och omfatta hela 2007 under beteckningen: W-dala 
Plus. 
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• 15 lokala utvecklingslotsar skall etableras för att täcka regio-
nens alla kommuner. 
• Minst 6 högskolelotsar skall ha etablerats. /…/ 
• Minst 300 företag skall genom de lokala utvecklingslotsarna 
besökas för att klarlägga behov och förutsättningar inom kompe-
tensförsörjning, forskning/utveckling och kompetensutveckling. 
• Långsiktiga partnerskapsavtal /…/ skall ingås med minst 75 fö-
retag.  
• Minst fem nya näringslivsanpassade kurser/utbildningar skall 
utvecklas med den nya IKT-pedagogiken inom flexibelt lärande. 
• Projektet skall stimulera ökade internationella kontakter och in-
ternationellt kunskapsutbyte 
• Projektet skall stimulera en större andel män till att delta i ut-
bildning 
• Fler kvinnor skall uppmuntras till företagande 

 
En del av projektet skulle rikta sig mot företag inriktade mot export. En 
tanke var bland annat att koppla dessa till de utländska studenter som 
finns hos Högskolan Dalarna.  
 

Utländska studenter, både kvinnor och män, blir en viktig resurs 
vid utveckling av dessa affärer. Anpassade språk- och kulturkurser 
skall erbjudas. Individen i centrum utgår från varje studerandes 
speciella behov. Att studera på distans kan medföra att personer 
som av olika skäl, exempelvis handikapp, lättare kan studera. (Pro-
jektbeskrivningen) 

 
Jämställdhet lyfts fram som en viktig tillväxtfaktor bl.a. som ett sätt att 
påverka högskolans kursutbud till att innehålla otraditionella kombina-
tioner mellan teknik och humaniora.  
 

Projektet verkar för att män och kvinnor i lika stor grad är med och 
påverkar innehåll och utveckling. Vid rekrytering av personal till 
projektet ska en strävan finnas att rekrytera jämnt mellan män och 
kvinnor. Distansstudiemöjligheterna kan påverka teknikintressera-
de män att studera och få redan studiemotiverade kvinnor att ut-
nyttja teknik. De som deltar i projektet ska informeras om det jäm-
ställdhetsarbete som pågår i länet och informeras om jämställdhet 
som en tillväxtfaktor. (Projektbeskrivningen) 
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W-dalaprojektet kan sammanfattningsvis sägas vara ett försök att etablera 
samverkan mellan regionens företag, näringslivsenheter i regionens 
kommuner och Högskolan Dalarna och därmed bidra till både kunskaps-
utveckling och kunskapsspridning. För högskolans del gällde det också 
att försöka att förbättra sin ”leveransförmåga” i fråga om att producera 
säljbara tjänster inom utbildning och forskning, men framför allt var det 
en fråga om att försöka utveckla en modell för samverkan. 
 
Projektorganisationen 
Projektets organisation bestod förutom en exekutiv i form av en projekt-
ledare, en projektekonom/administratör och en IKT–utvecklare av en 
styr- och referensgrupp som i det här fallet kallas för Näringslivsrådet. 
Utvecklings- och högskolelotsarna var de aktörer som skulle genomföra 
verksamheten konkret på ”fältet”. ”Utvecklingslotsarna skall vara väl för-
trogna med såväl det lokala näringslivet som högskolans resurser inom 
utbildning, forskning och innovationsteknik.” (Projektplanen) Utveck-
lingslotsarna var anställda vid respektive kommuns Näringslivsenhet och 
på det sättet lokalt förankrade och samtidigt väl förtrogna med företagen i 
”hemkommunen”. En viktig uppgift för dessa var att i samverkan med fö-
retagen kartlägga behov av samverkan inom till exempel personalutbild-
ning, affärsutveckling och forskning. ”Mottagande instans” på Högskolan 
Dalarna var s.k. högskolelotsar. Deras uppgift var att ta hand om och in-
tegrera de idéer som kommer fram via utvecklingslotsarnas kontakter 
med sina lokala företagare i högskolans verksamhet.  
 

Högskolelotsarna skall, förutom att vara väl förtrogna med hög-
skolans alla resurser, utveckla god kännedom om det regionala 
och lokala näringslivets villkor och behov. Högskolelotsarna re-
kryteras bland högskolans lärare och forskare. (Projektplanen) 

 
Utvecklingslotsarnas och högskolelotsarnas arbete var tänkt att ske i tre 
steg.  
 
Steg 1 Kontakt företag - högskola 
Utvecklingslotsarna besöker företag inom den egna kommunen. Syftet är 
att i detta möte ta fram idéer som företagen vill utveckla och vad som 
skulle kunna ske i samverkan med högskolan.  
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Steg 2 Analys av utvecklingsområden 
Utvecklingslotsarna fungerar som kontaktpersoner med respektive före-
tag under hela processen. Tillsammans utvecklar företagslotsarna och fö-
retagen en s.k. djupanalys för tänkbara utvecklingsområden. 
 
Steg 3 Genomförande 
I det tredje steget genomförs de planer som har vuxit fram i de två före-
gående stegen. 
 
W-dala Plus 
W-dalaprojektet avslutades aldrig som planerats i och med utgången av 
2006 utan kom istället att kompletteras och omformas med utgångspunkt 
i den verksamhet som bedrivits. Det uppföljande projektets syftet formu-
lerades som att: 
 

/…/ möta näringslivets uttalade behov inom kompetensförsörj-
ning 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) 

 
Resultatet skulle innan projektperiodens slut ha konkretiserats genom att 
Högskolan Dalarna i samverkan med näringsliv och näringslivsintressen-
ter ha nått följande resultat: 
 

• Nya företagsanpassade utbildningsmetoder skall ha ut-
vecklats eller påbörjats inom minst fem konkreta behovs-
områden.  

• Åtgärder skall genomföras för att främja företagens behov 
av rekrytering av personal med rätt kompetens. 

 
Projektets huvudmålgrupper var företag i regionen med tillväxtambitio-
ner. Det fanns också en tanke om att där det var möjligt skapa olika typer 
av kluster, t.ex. inom turism, export, materialvetenskap, hälsa, grafisk 
teknologi, energi etc.  
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Högskolan Dalarnas visioner, mål och strategier för samverkan med 
regionen 
Sörlin och Törnqvist (2000) har pekat på att samspelet mellan högskola, 
näringsliv och offentlig sektor inte prioriterats i tillräckligt hög grad. 
Därmed har också effekterna av ett samspel mellan arbetsmarknadens ak-
törer och högskolans verksamhet i det dagliga livet i flera avseenden ute-
blivit. Däremot har detta samspel allt efter som kommit att betonas och 
ges därmed också en mera framskjuten plats. (Se t.ex. Sörlin, 1996; Sör-
lin och Törnqvist, 2000; Bergström, Florén, Ternhag och Tydén, 2000; 
Regeringens propositioner, 1992/92:170, 1996/97:5; Tydén (red) 1997; 
Brulin, 1998; Ericson (red.), 2005) I samband med den omfattande eko-
nomisk kris det svenska samhället genomgick i början av 1990-talet bör-
jade en ny syn på relationen mellan högskolan och det omgivande sam-
hället att utvecklas. 
 

Universiteten och högskolorna utgör viktiga noder i den intellektu-
ella geografin. Via forskarsamhällets olika länkfunktioner tillförs 
regioner som tidigare legat utanför detta flöde av nya idéer, meto-
der, synsätt. Länkfunktionerna är också viktiga för att föra ut egna 
intellektuella produkter och därigenom skapa sig en identitet. 
(http://www.gransbrytning.se/nyhetsbrevindex.asp?) 

 
I Regeringens proposition (1996/97:5); ”Forskning och samhälle”, talas 
till exempel om att etablera kontakter med det omgivande samhället, 
uppgiften5 har bl.a. beskrivits på följande sätt:  
 

En öppen dialog mellan vetenskapen och det omgivande samhället 
ökar förutsättningarna för nyttiggörande av den kunskap forsk-
ningen genererar och bidrar därmed till samhällets utveckling. 
Denna dialog måste därför förstärkas. Vetenskapens företrädare 
bör ges ett tydligare ansvar för att kunskapen når ut till samhällets 
olika verksamheter. Forskningsinformation är en viktig uppgift för 
högskolan. Aktiv och gedigen forskningsinformation bidrar till att 
höja den allmänna kunskapsnivån i samhället, vilket bl.a. ökar en-
skilda individers möjligheter att delta i den demokratiska proces-
sen.   

 

                                                                                                  
5 En uppgift som sedan 1997 är lagfäst. 
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För att förstå något om Högskolans Dalarnas ambitioner bakom beslutet 
att engagera sig i W-dalaprojektet beskrivs här något om de visioner, mål 
och strategier för samverkan med regionen som finns i olika högskolein-
terna policydokument6. I dokumentet: Dalauniversitet – akademi och yr-
kesliv i partnerskap. Vision, mål och strategier för Högskolan Dalarna 
(2004) beskrivs högskolans roll som att vara en eldande kraft i det regio-
nala utvecklingsarbetet. 
 

Dalarna är känt för den nära samverkan och partnerskap som 
finns mellan akademi och yrkeslivet. Dalauniversitetet är en 
självklar samarbetspartner för utveckling både inom privata och 
offentligfinansierade verksamheter. Vi spelar en ledande roll i 
det regionala utvecklingsarbetet. (Högskolan Dalarna., 2004:2) 

 
I detta dokument finns ett särskilt avsnitt som närmare beskriver hur den-
na samverkan kan ske under rubriken: ”Mål 3: Partnerskap med regio-
nens yrkesliv”. Här går följande att läsa (2004: 16-17): 
 

Uthålliga strukturer för partnerskap 
Vår ambition är att profilera Dalauniversitet genom vårt sär-
skilda förhållningssätt till yrkeslivet. Avtalsreglerade partner-
skap på olika nivåer med såväl offentliga som privata organisa-
tioner och företag måste föregås och underhållas av ett långsik-
tigt och uthålligt arbete för att skapa ömsesidigt förtroende och 
mervärden för de inblandade organisationerna. Dalacampus och 
de olika utvecklingscentra och deras styrande råd utgör goda 
exempel på hur sådana beständiga strukturer kan byggas upp. 
 
Gemensamt ansvar för utbildning 
Partnerskapen ska bygga på tanken att Högskolan och partnern 
har ett gemensamt ansvar för initiering och utveckling av 
grundutbildning och därmed för yrkeslivets framtida försörj-
ning med kvalificerad arbetskraft. Grunden för att driva en aka-

                                                                                                  
66  Se bl.a.: a) Högskolan Dalarna. 1997 Kunskap i handling, Drivkraft i samhället - 
Verksamhetsidé för Högskolan Dalarna

 

 - Möta samhällets, regionens och studentens 
behov av kunskap. Kvalitet genom profilering, Integration och samverkan. Närheten 
som organisationsprincip. b) Högskolan Dalarna. 2003. Forskningsstrategi för Högsko-
lan Dalarna 2005 – 2008; c) Högskolan Dalarna. 2004. Dalauniversitet – akademi och 
yrkesliv i partnerskap;d) Högskolan Dalarna. 2005. Hur företag och högskola kan dra 
nytta av varandra – W-dala – en presentation; 
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demisk yrkesutbildning ska vara att det finns både ett uttalat 
behov på arbetsmarknaden och intresse hos tillräckligt många 
studenter. 
 
Utbildning och verksamhetsutveckling 
Partnerskapet innebär också ett gemensamt ansvar för utbild-
ningars arbetslivsanknytning i form av verksamhetsförlagd ut-
bildning. Studenters närvaro på arbetsplatser tillsammans med 
återkommande kompetensutveckling för yrkesverksamma kan 
leda till viktig förnyelse inom företag och organisationer. Hög-
skolan vill tillsammans med arbetsgivare erbjuda återkomman-
de utbildning för anställda som bygger vidare till erkända exa-
mina (yrkesexamina, magisterexamen t.ex.). 
 
Forskning och utveckling i partnerskap 
Partnerskap med yrkeslivet bildar också grunden för ett gemen-
samt ansvar för uppbyggnad av goda forskningsmiljöer. Nya 
och förbättrade produkter och processer utvecklas oftast i nära 
samarbete med industrin men Högskolan ska också vara med 
som aktiv partner i forskning och utveckling inom hela bredden 
av det svenska arbetslivet. I den fas där vi nu befinner oss är 
omfattande regional forskningsfinansiering en ofrånkomlig för-
utsättning för vår ambition att få rätten att examinera doktorer 
och bli universitet. 
 
Ökad uppdragsutbildning 
Dalacampus utgör en stödorganisation som kan bidra till att 
Högskolan de närmaste åren kraftigt expanderar andelen upp-
dragsutbildning, d.v.s. sådan utbildning som inte betalas av stat-
liga anslag utan finansieras direkt av uppdragsgivaren. Hittills 
har uppdragsutbildning utgjort en viktig inkomstkälla bara på 
den offentliga sidan; detta måste vi nu ändra på så att beställ-
ningar från det privata arbetslivet blir lika omfattande. 

 
Högskolan Dalarna har således betydande ambitioner för sin samverkan 
med regionens. Den kritiska frågan är emellertid hur denna kan uppfyllas. 
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING-
AR 
Syftet med W-dalaprojektet var att skapa ett väl utvecklat samarbete mel-
lan näringslivet i en sådan anda, den offentliga sektorn och högskolan i 
syfte att ömsesidigt stärka konkurrensförmågan för att var och en av des-
sa aktörer utöver sin egen utveckling även bidra till regionens samlade 
utveckling. Den frågan som är i fokus för den här utvärderingen är hur 
framgångsrikt W-dalaprojektet varit i dessa avseenden? Den här utvärde-
ringen försöker: 
 
a) Beskriva hur projektet initierats och implementerats 
b) värdera i vilken utsträckning projektets mål har uppnåtts samt 
c) identifiera och värdera funktionaliteten hos den samverkansmodell 
som använts 
 
Med utgångspunkt i hur dessa frågor kan besvaras diskuteras sedan några 
möjliga slutsatser och vilka konsekvenser detta kan tänkas leda fram till 
när det gäller det framtida samarbetet mellan näringsliv, kommunernas 
näringslivsenheter och Högskolan Dalarna i en ”Triple Helix-
konstellation”. Utvärderingen försöker också att fånga in en del av de 
processer som genererats inom W-dalaprojektet, vilka jag kontinuerligt 
har försökt att ge löpande återkopplingar hur dessa utvecklades till i för-
sta hand projektledningen, men också till Näringslivsrådet. Återkoppling-
en har getts i form av ”ögonblicksbilder”, d.v.s. synpunkter sammanställ-
da på några få A4-sidor. Dessa har sedan utgjort en del av underlaget till 
den här utvärderingsrapporten. ”Ögonblicksbilderna” utgjorde en grund 
för att identifiera problem och möjligheter samtidigt som projektet be-
drevs. På så viss blev det möjligt för projektledningen att kontinuerligt 
överväga att vidta de åtgärder av olika slag och att kontinuerligt utveckla 
projektet och dess innehåll.  
 
Utvärderingsrapporten har ett ”projektinternt” perspektiv, d.v.s. det de 
personer som varit involverade i W-dalaprojektet direkt som kommer till 
tals och indirekt regionens företagare. Respondenterna kan i de flesta fall 
betraktas som att tillhöra gruppen de välinformerade och initierade, där-
med beskrivs projektets verksamhet utifrån deras perspektiv. Det hade 
självfallet varit av intresse att få en beskrivning och analys av hur företa-
gen såg på hur samarbetet mellan näringslivet och Högskolan Dalarna 
påverkades och även mera specifikt vad W-dalaprojektet har bidragit med 
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i det sammanhanget, men det har inom ramen för den här utvärderingen 
inte har varit möjligt att klara att genomföra detta. 
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4. METOD  
I de följande avsnitten beskrivs hur data har samlats in och bearbetats, 
liksom en del av den problematik som är förknippad med hur dessa data 
kan tolkas för att ge en bild av projektet och som samtidigt kan användas 
för att värdera modellens funktionalitet på ett sådant sätt att det kan ge 
underlag för en fortsatt utveckling av modellen. 
 
4.1 Insamling och bearbetning av data 
Jag har kontinuerligt samlat in data via tillgänglig dokumentation, till ex-
empel projektbeskrivningen, protokoll, minnesanteckningar m.m. Jag har 
också haft tillgång till det virtuella mötesrummet: Projektplatsen.se och 
jag har även kontinuerligt deltagit i möten av olika slag som observatör. 
(Se bilaga 1) Näringslivsrådet, utvecklings- och högskolelotsarna har vid 
fyra tillfällen getts möjlighet att ge synpunkter på verksamheten via en 
s.k. ”öppen brevenkät”, (se bilaga 2 –7). De frågor som ställdes i det sam-
manhanget var till sin karaktär öppna. För att ytterligare fördjupa och 
mera i detalj klargöra vad som förevarit intervjuades projektledaren och 
projektekonomen i mars 2007 för att ge deras bild av projektet i 
”backspegeln”, då det var de som tillsammans hade överblick av projek-
tet i dess helhet. Utvärderingen har således både ett processinriktat, ett 
formativt perspektiv, liksom ett summativt, målorienterat sådant. (Se t.ex. 
Franke Wikberg, 1992)  
 
Jag har lagt stor vikt vid att låta informanterna så långt möjligt få komma 
”till tals” genom att deras utsagor återges som direkta citat, vilka utgör 
konkreta exempel på uppfattningar om en viss företeelse som förekom-
mer. I en del fall redovisas deras svar i stället i sammanfattande form. Jag 
benämner informanterna som projektledning, näringslivsrådsmedlemmar, 
utvecklingslots och högskolelots, d.v.s. vilken funktion de inblandade 
personerna har haft i projektet. Jag anser detta förfarande i det här fallet i 
huvudsak vara relativt oproblematiskt då de utsagor som förs fram kan 
antas vara sådana som informanterna yppar även i andra sammanhang. 
Synpunkter som de i de flesta fall inte heller har någon anledning att 
hemlighålla. I flertalet fall har informanterna haft ett tydligt intresse av att 
deras synpunkter kommer till allmän kännedom för att på så sätt hjälpa 
till att ge underlag för utvärderingen av den modell för samverkan som 
använts i projektet. De personer som lämnat uppgifter har också vetat syf-
tet med att den information de lämnat skulle används för detta ändamål.  
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Jag har använt min tidigare förförståelse från att under de senaste 10 åren 
ha arbetat inom Högskolan Dalarna7 och på detta sätt kommit i nära kon-
takt med de förhållanden som råder där. Jag har därmed i det här fallet en 
insiderroll med de för- och nackdelar som detta innebär. En nackdel är att 
det finns en risk att jag i första hand tar högskolans perspektiv då det är 
det som jag bäst känner till och att jag ställer mig på ”högskolesidan”. 
Det kan å andra sidan ses som en fördel då jag relativt väl känner till hur 
arbetet inom högskolan bedrivs och därmed även bättre förstå problema-
tiken. Jag har emellertid inga egna direkta ”intressen” i den här specifika 
verksamheten och jag hoppas därmed också kunna distansera mig till 
högskolans roll för att så långt möjligt förhålla mig opartisk. Samtidigt 
arbetar jag inom en verksamhet som just företräder en sådan samverkan 
som avses i det här fallet och jag är också positivt inställd till denna typ 
av samverkan, ett förhållande som kan tänkas påverka mina ställningsta-
ganden. Jag har också tidigare erfarenhet från att ha utvärderat HUD8, en 
motsvarande verksamhet inom hälso- och sjukvården samt att jag under 
årens lopp genomfört en lång rad utvärderingar av projekt av olika slag. 
Däremot är mina erfarenheter från näringslivet mera begränsad och det 
har därmed i en del avseenden säkert påverkat mina möjligheter att fullt 
ut uppfatta alla aspekter som bör beaktas i det avseendet. Jag försöker så 
långt som möjligt att ta företagens perspektiv genom att lyssna på vad de 
har att säga, i huvudsak som det förmedlats indirekt via utvecklingslot-
sarna och näringslivsorganisationernas företrädare. Jag hoppas också att 
med hjälp av utvärderingens teoretiska referensram för att få hjälp med 
att kunna tolka vad som sker när dessa både intressen möts i ett försök att 
samverka. 
 
 
 
 

                                                                                                  
7 Jag fungerat som verksamhetsledare vid Högskolans Dalarnas Pedagogiskt Utveck-
lingscentrum Dalarna (PUD), vilket är en organisation som bygger på en motsvarande 
tanke som W-dalaprojektet, d.v.s. samverkan mellan högskolan och det omgivande sam-
hället, men i det fallet enbart inom utbildningområdet. 
8 Lundgren, M. 2005. Hälso- och sjukvårdens Utvecklingscentrum Dalarna (HUD). 
Framväxt, organisation, verksamhet och framtid. - En utvärderande studie. Falun: Hög-
skolan Dalarna. 
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5. NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i några teman relaterade till projektet, dess förutsättningar och 
verksamhet. Inledningsvis behandlas den s.k. Triple Helixmodellen som 
en tankefigur som passar väl in för att beskriva de bakomliggande idéerna 
för hur W-dalaprojektet organiserats och genomförts. Därefter diskuteras 
några aspekter av att använda nätverk och projekt som en organisatorisk 
bas för samverkan och att initiera och genomföra utvecklingsprocesser i 
projektform, inte minst i fråga om samverkansprocessers komplexitet och 
att det tar från ”ritbordet” till färdig ”produkt”, vilket antyder att utveck-
lingsprocesser tar tid att genomföra. Teman som behandlas i ett avslutan-
de avsnitt. 
 
5.1 Triple Helix – en modell för samverkan i regionala ut-
vecklingsprocesser? 
 

This approach emphasizes the creativity and capacity of a region (and 
its microclusters) to build new, loosely coupled, multilayer associa-
tive linkages that engage both firms and private and public institu-
tions, among which industry-government-university interrelationships 
(the ‘‘triple helix’’) are the most valued. Since Cooke and Morgan 
(1993) introduced the ‘‘network paradigm’’, claiming that regional 
innovation networks play a key role in stimulating growth and innova-
tion, regional governments have sought new ways of promoting the 
formation of these networks. The triple helix argument – for us, a 
heuristic and, according to O’Malley (2002, p. 8), an ‘‘analytical 
framework for the study of the knowledge infrastructure’’ – also cap-
tures the spiral shape of the multiple reciprocal relationships in the 
knowledge-creation process (Etzkowitz, 2001; Leydesdorff and Etz-
kowitz, 1996). If properly nurtured and managed, it also allows its 
constituents and the region as a whole to capitalize on the synergies 
and opportunities generated by the system. Networking could be 
viewed as an alternative form of resource allocation involving the 
‘‘invisible factors’’ (Sternberg, 2000) within an economy, especially 
for SMEs and less-developed microclusters. (Martins Rodriguez & 
Viedma Martí, 2006:6-7) 

 
Triple Helix-modellen utgör en bakomliggande tankefigur för hur ett väl-
fungerande samarbete mellan näringslivet, den offentliga sektorns organi-
sationer och högskolan kan spela en avgörande roll för att utveckla en re-
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gion. En sådan typ av samarbete har inte varit särskilt vare sig vanligt el-
ler väl utvecklat i Sverige. Det förefaller emellertid osäkert om ett sådant 
samarbete är möjligt att organisera fram, eller om det krävs specifika för-
utsättningar av ett slag som gör att det bara är under gynnsamma förut-
sättningar som ett samarbete utfaller väl.  
 

Att det krävs en kritisk massa av aktörer som interagerar i ett 
lokalt eller regionalt kontext där ”proximity matters” (d v s geo-
grafisk närhet har betydelse; se Malmberg & Maskell 1997) gör 
att man i många glesbefolkade och ofta perifera regioner i dag 
frågar sig om man själva per definition är diskvalificerade från 
att delta i (och bidra till) utvecklingen. (Ylinenpää och Ström-
bäck, 2003:3) 

 
Samverkan i ”Triple Helix-anda” har på många håll visat sig vara fram-
gångsrik9, men det är ändå förenat med problem att få till stånd en sådan 
samverkan. Ett av dessa problem är att det inte verkar gå att planera 
fram ett fungerande Triple Helix-samarbete, lika lite som det ännu så 
länge till exempel verkar gå att odla kantareller. 
 

Forskningen inom området visar att framgångsrik klusterutveck-
ling normalt karaktäriseras av en relativt ostyrd/oplanerad och 
långsiktig utvecklingsprocess, där olika aktörer i såväl samverkan 
som konkurrens interagerar och utvecklar unika kompetenser och 
andra konkurrensfördelar kopplade till klustrets företag, organisa-
tioner och individer (jfr. Marshall 1920, Saxenian 1985, Eliasson 
1997, Porter 1998, eller Dahmén 2000). Däremot saknar vi nästan 
helt empiriska bevis för att kluster går att ”planera fram” genom t 
ex politiska beslut. De initiativ som på olika håll i världen tagits 
för att på administrativ eller politisk väg ”skapa utveckling” har 
alla mer eller mindre misslyckats, åtminstone om vi begränsar oss 
till den del av världen där marknadsekonomins spelregler råder. 
/…/ 
 

                                                                                                  
9 ”Triple Helix-konstellationer har identifierats som förklaringar till fenomen som Sili-
con Valley och Route 128 (Saxenian 1985, 1994), men har också utpekats som en viktig 
förklaring till den dynamiska utveckling som Uleåborgsregionen i norra Finland under-
gått sedan 1980-talet (Lundgren & Ylinenpää 1998) och till utvecklingen av ett Telecom 
City i den gamla varvs- och militärstaden Karlskrona.” (Ylinenpää och Strömbäck, 
2003:3) 
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Däremot är det ingen tvekan om att administrativa och politiska 
åtgärder har betydelse för att främja (eller motverka) uppkomsten 
och utvecklingen av kluster, likväl som politiska åtgärder och be-
slut kan ha stor betydelse för hela regioners utveckling. Dock 
handlar det mer om att genom politiska och administrativa åtgärder 
möjliggöra och stimulera utveckling och mindre om att genom 
”demokratiskt fattade beslut” de facto försöka styra utvecklingen. 
(Ylinenpää och Strömbäck, 2003:10) 

 
Vanliga hinder för samverkan mellan näringslivet och högskolan upp-
ges från företagarhåll vara brist på tid, pengar och personal. För att eta-
blera samverkan mellan näringslivet och högskolan framhålls redan eta-
blerande nätverk av stor betydelse. Förtroende och långsiktighet är led-
stjärnor. Nätverksetableringar mellan näringsliv, offentlig sektor och 
högskolan underlättas t.ex. av tidigare yrkeserfarenheter bland forska-
re/lärare och en hög utbildningsnivå hos den externa parten.  
 
Insikten om att kunskaper som finns inom högskolan kan nyttiggöras har 
på olika sätt gett upphov till diskussioner om hur våra universitet och 
högskolor kan skapa breda kontaktytor för att närma sig företag och den 
offentliga sektorns organisationer. Till detta kan förstås sägas att det ock-
så inom näringslivet och inom den offentliga sektorn finns kunskaper 
som skulle behöva komma högskolan till del, d.v.s. ett utbyte av kunskap 
och erfarenheter. Samverkan mellan de olika aktörerna gäller både för att 
initiera grund- och tillämpad forskning, kommunicera forskningsresultat, 
men också för att anpassa och skapa nya utbildningar, program och kur-
ser, som svarar mot marknadens behov och önskemål. En avgörande frå-
ga är emellertid vilka aktörer som har intresse av att finnas med i en så-
dan samverkan, vad de har att bidra med och vad de har att vinna på det-
ta. Ylinenpää och Strömbäck (2003:9) har gjort en sammanfattning av 
tänkbara bidrag och belöningar (se tabell 1). 
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Tabell 1: Bidrag och belöningar i Triple Helix-samverkan. (Något bear-
betad) 
 
Aktör Bidrag Belöning 
Näringsliv/Företag Kommersiell kompe-

tens  
- fokus på lönsamhet 
- fokus på egennytta 
- fokus på pay-off-tid  

Affärsmässigt för-
språng  
Nya affärer 

Samhälle  Samhällsekonomisk 
kompetens 
- fokus på långsiktig-
het och regionen 
- fokus på överblick 
och nya jobb, bättre 
skattekraft, etc 
- systemsyn 
- resur-
ser/”smörjmedel” 

Konkurrensförsprång 
för kommunen/ 
 

Universitet/högskolor Forskarkompetens 
- fokus på att utveckla  
- renommé i den aka-
demiska världen 
- akademiska spets-
kunskaper  
- analytisk förmåga 

Akademiskt konkur-
rensförsprång 
 

 
För att skapa ett varaktigt samarbete krävs således att de som är involve-
rade ser nyttan med ett samarbete, både i ett nära perspektiv såväl som på 
längre sikt. 
 

En uthållig Triple Helix-samverkan förutsätter således att in-
volverade aktörer erhåller belöningar av samarbetet som över-
stiger storleken på insatta ”investeringar”. Om belöningarna 
uteblir eller, särskilt när det gäller näringslivet, kan förutses en-
dast på längre sikt, utgör detta ett direkt hot mot fortsatt sam-
verkan. Här har vi också förklaringen till att många vällovliga 
initiativ till samverkan i olika typer av ”partnerskap” ofta have-
rerar. (Ylinenpää och Strömbäck, 2003:9) 
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Frågan om vilken effekt samverkan mellan företag och universitetsforsk-
ning har är således osäker och olika forskningsrapporter ger inte helt en-
tydiga svar. Gråsjö (2006) har till exempel undersökt vilken effekt indust-
riell FoU, universitetsforskning respektive högutbildad arbetskraft hade 
på patenteringen mellan åren 1994 och 1999 och hur tillgången till kun-
skap påverkar exportgraden i olika svenska regioner. Resultaten visade 
att dessa faktorer tillsammans hade en positiv påverkan på antalet patent 
och att tillgång till industriell FoU och högutbildad personal också ökar 
den svenska exporten. Däremot var det inte möjligt att se att enbart forsk-
ning vid högskolor och universitet gav någon direkt effekt på varken an-
talet patent eller export. Däremot finns det sannolikt en indirekt nytta och 
att forskningen säkrar kvaliteten i grundutbildningen. Många gånger lig-
ger också akademisk forskning till grund för det FoU-arbete som bedrivs 
i företag. Även Bager-Sjögren (2006; SULF-tidningen nr 2/2007) säger, 
med stöd av en forskningsöversikt av 72 vetenskapliga artiklar om forsk-
ning och ekonomisk tillväxt, att den universitetsbaserade forskningens re-
lation till ekonomisk tillväxt i första hand indikerar att den påverkan som 
sker är indirekt. Bager-Sjögren menar att det inte är de innovationer som 
görs vid universiteten som ger utväxling i tillväxt utan de personer som 
utbildas till forskare och att dessa sedan går över till näringslivet. Vad 
som också uppfattas som värdefullt är forskarens kompetens, den analy-
tiska förmågan och förmåga att lära av den övriga världens forskningsre-
sultat och att tillgodogöra sig dessa. Även Bager-Sjögren betonar att 
forskningen ger en hög nivå på grundutbildningen och att ett effektivare 
sätt att utnyttja kunskaper vid universiteten skulle vara om rörligheten var 
större mellan universitet och näringsliv. Professorn i entreprenörskap Åsa 
Lindholm-Dahlstrand (SULF-tidningen nr 2/2007) menar samtidigt att 
forskningen kring universitetsforskningens betydelse är komplicerad och 
sambanden komplexa.  
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5.2 Nätverket – en bas för samverkan i kluster 
Ett nätverk kan ses som en mer eller mindre lös sammanslutning som 
ständigt förändras genom att personer försvinner och andra tillkommer. 
Ett nätverk kan definieras som: 
 

Ett framväxande socialt kollektiv i vilket individer som arbetar 
med liknande uppgifter organiserar sig själva för att hjälpa var-
andra och dela med sig av kunskaper om sin praktik, vilket under-
lättar nyskapande och lärande i gruppen. (Teigland och Hamrefors 
citerade i Tydén och Blűcher, 2006:19) 

 
Nätverk spelar generellt sett stor roll både i samhället som i dess olika 
sektorer, inte minst för att bygga upp en samverkan baserad på idén om 
Triple Helix, eller den närbesläktade idén om kluster. ”Det är mänskliga 
nätverk och deras överlappningar som håller ihop kulturer och samhällen. 
Finns ingen överlappning kan hela system falla som korthus.” (Jönsson, 
1999:163) De flesta människor finns också med i någon form av nätverk 
genom kontakter i den geografiska närheten. De lokala nätverken har för-
ändrats i takt med informationsteknikens utveckling. Arbetslivsorientera-
de nätverk är uppbyggda för att skapa möten som går tvärs över profes-
sionsgränser. Fysiska och elektroniska nätverk kan öppna upp för nya 
idéer och infallsvinklar. I de externa elektroniska nätverken öppnas nya 
möjligheter för att utbyta information med en stor grupp av både tidigare 
kända och okända personer. (Tydén och Blűcher, 2006) Att bygga upp ett 
funktionellt och fungerande nätverk är både tids- och resurskrävande. De 
kontaktytor som ett nätverk ger upphov till skapar nya idéer, kunskap och 
aktiviteter. De ger ett utrymme för att ifrågasätta utan att det behöver bli 
hotfullt. För att detta skall fungera krävs dock att en rad förutsättningar är 
uppfyllda. En sådan är att de som ingår i nätverket ser ett värde i att delta. 
Det är knappast möjligt att tvinga någon att ingå. Deltagarna måste därför 
uppfatta de uppgifter som ska utföras som angelägna, att det finns goda 
skäl att verka i ett nätverk. Ett nätverk kan till exempel fungera som en 
mötesplats där reflekterande samtal kan föras som rör längre tidsperspek-
tiv och där nya idéer kan utvecklas, där förändrings- och utvecklingsarbe-
te och samarbete över organisationsgränser kan genomföras. På dessa 
mötesplatser är dialogen det instrument som behövs för att skapa varakti-
ga relationer och kommunikation. 
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The promise of dialogue is that a small group of people might 
do something that impacts the world. Evoking this potential, 
supporting its articulation, and asking people to reflect on it can 
make an important difference to progress going forward. (Isa-
acs, 1999:293) 

 
Ett annat skäl för den enskilde individen att finnas med i nätverk är att 
det där går att bygga upp ett socialt kapital för de personer som ingår i 
detta, ett kapital som i sin förlängning är centralt för att bygga upp sam-
verkan mellan olika organisationer. ”Vi är mer beroende av information 
och goda relation med olika samhällsområden, inte minst med folk som 
arbetar inom vårt eget område. Allt fler jobb kräver med andra ord ett so-
cialt kapital.” (Göransson, 2003:7) Det verkar finnas goda skäl att anta 
att en framtida Triple Helix-samverkan till en väsentlig del byggs upp av 
starka informella nätverk. 
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5.3 Projektet som arbetsform för att skapa och genomföra 
utvecklingsprocesser 
 

Projekt är nästan alltid formulerade och kalkylerade: de har en be-
stämd början, riktning och ett slut. De kan därför ge intryck av att 
vara mer gripbara än den löpande verksamheten inom myndighe-
ter, organisationer och företag. (Sahlin, 1996:4) 

 
Vad som kännetecknar ett projekt är att de som driver detta vanligen har 
rekryterats för att de själva tror på en idé som de gärna vill förverkliga. 
Det betyder att de kan antas ha en stor tolerans för att något går ”snett”, 
men också att de är benägna att finna lösningar på de problem som konti-
nuerligt uppstår. Om det behövs är de beredda att lägga ner både mer tid 
och kraft än vad som förväntas av dem, just för att verksamheten skall 
fungera så bra som möjligt. Detta leder också till att de med tiden lär sig 
att förebygga problem och att hantera dessa när det uppstår nya problem. 
Utifrån mina erfarenheter efter att i mer än 30 år ha arbetat med projekt 
av olika slag är att dessa ofta avgränsas till en del av organisationen och 
omfattar en grupp intresserade. Det framställs ofta som att projektet är ett 
försök och att om resultatet utfaller väl så skall detta även implementeras 
i den övriga organisationen, men om så inte är fallet så kommer inget att 
hända. Detta kan ses som ett försök att lugna de som är oroliga för vad 
det hela kan leda till och därmed också minska det eventuella motstånd 
som skulle kunna uppstå.  
 

Projektets attraktion som idé och begrepp verkar ligga i sinsemel-
lan motsägelsefulla konnotationer, som å ena sidan vetter åt det 
strikt rationella och målinriktade, å andra sidan det nya och oförut-
sägbara. Projektet utlovar kontroll och avgränsning, samtidigt som 
de förespeglar befrielse och gränsöverskridande. (Sahlin, 1996:14) 

 
Projektledningen och de medverkande aktörerna utvecklar en kompetens 
runt den verksamhet som de deltar i. Däremot är det inte säkert att de all-
tid löser grundläggande och bakomliggande problem, t.ex. av strukturell 
art. Det som verkar fungera i ett projekt, trots bakomliggande problem, 
kan därför visa sig vara svårt att hantera när detta sätt att arbeta skall im-
plementeras i den ordinarie verksamheten. Inte minst för att en del av de 
grundläggande problemen fortfarande finns kvar och för att de som inte 
”brinner” för idén ofta själva saknar både kunskap och motivation för att 
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lösa problem som de själva inte är orsaken till. Det gör det vanskligt att 
utan vidare göra om framgångsrik projektverksamhet till reguljär verk-
samhet. Om så skall ske framstår det som angeläget att de problem som 
uppstår i ett projekt också får en permanent lösning, till exempel att det 
sker justeringar av befintliga administrativa rutiner, regler och hinder av 
andra slag. Om så inte är fallet finns en risk att ett framgångsrikt projekt 
kan omvandlas till en misslyckad reguljär verksamhet. Det framstår där-
med som angeläget att dessa, och en lång rad andra, överväganden görs 
innan beslutet att omforma ett projekt till ordinarie verksamhet sker. Pro-
jekt riskerar därmed i många fall att bli en tillfällig insats, utan bestående 
effekter. 
 
Samverkan i projekt uppbyggda av nätverk 
För att skapa förutsättningar för att genomföra ett projekt som byggs upp 
av ett eller flera nätverk är den samverkan som sker både på den organi-
satoriska som på den operativa nivån viktig. På den organisatoriska nivån 
skapas förutsättningar för samverkan genom att avtal sluts, att verksam-
heten organiseras, att ekonomiska resurser och tid anslås. På den operati-
va nivån är det framför allt relationerna mellan enskilda aktörer i nätverk 
som är av intresse. För att försöka tolka hur samverkan upprättas inom ett 
nätverk inom ett projekt använder jag en bearbetning av den s.k. FIRO-
modellen (Schultz, 1958, 1966, 1988), d.v.s. jag försöker tillämpa denna 
på aktörer från olika organisationer som ingår i de nätverk som utgör W-
dalaprojektet. Schultz visar att individer i sociala grupper vanligen ge-
nomgår tre från varandra mer eller mindre urskiljbara faser, vilka kan an-
vändas för att bedöma hur ett väl samarbetet fungerar. Jag antar här att 
detta även gäller i ett projekt som finns i ett nätverk av aktörer från olika 
organisationer, trots att dessa kontakter både är mindre frekventa och inte 
lika djupgående som i en traditionell arbetsgrupp. 
 
Fas 1 Önskan om inkludering 
I en inledande fas, när olika grupperingar inom ett nätverk håller på att 
bildas, består aktiviteterna av att skapa fungerande relationer mellan de 
olika aktörerna. Här avgörs vilka individer som är villiga att ansluta sig 
till nätverket och med vilken grad av engagemang som de gör detta. I ar-
betslivet är det förstås vanligen inte möjligt att bokstavligt ställa sig utan-
för, däremot att agera på ett sådant sätt att man inte aktivt deltar i, eller 
bidrar till ett nätverks utveckling. Denna process kan antas försvåras om 
de ingående organisationernas mål och individernas behov och intressen 
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är oförenliga. Det är således i det här skedet en fråga om att finna det som 
förenar. Om deltagarna inte kan klara ut detta äventyras också den fort-
satta processen. 
 
Fas 2 Önskan om att skapa kontroll över situationen 
I fas två skapas olika roller, vilka som t.ex. dominerar och vilka som låter 
sig domineras. I ett nätverk kan det uttryckas som vilka som blir nätver-
kets noder. Här utformas former för beslutsfattande, hur kontroll utövas, 
och hur aktiviteterna koordineras. I det här skedet finns det, om det kom-
mer till nya deltagare, en risk att arbetet kan stanna av och man tvingas 
börja om från början, dels för att deltagarna får tillfälle att lära känna var-
andra och dels för att återigen tydliggöra vad det är som förenar och vad 
det är man vill åstadkomma. 
 
Fas 3 - Önskan om samhörighet (affection)10 
Nätverket får en fastare form och lojalitet utvecklas mellan de ingående 
individerna. Det är nu som nätverket etableras permanent, eller upplöses. 
När det är fråga om ett projekt existerar dessa nätverk så länge projektet 
består. En viktig fråga blir då vad som händer när detta upphör. Ett sam-
arbete som strävar efter långsiktig överlevnad består nätverken även se-
dan projektet som sådant upphört. Den viktigaste förutsättningen kan an-
tas vara att det finns ett gemensamt intresse om innebär att alla inblanda-
de har något att vinna och som överstiger deras insats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
10 Schultz använder begreppet affection vilket i ordböcker översätts som: Ömhet, tillgi-
venhet, kärlek, affektion, sinnesrörelse, känsla. Jag har ändå valt att översätta detta som 
samhörighet. 
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Utvecklingsprocesser kräver sin tid 
Utvecklingsprocesser kännetecknas av att de genomgår flera olika faser, 
vilka mer eller mindre överlappar varandra (Se figur 1). 
 
 

  
 Institution   Initiering Implement-  Institut-       ”Nytänkande  ” Initiering  
            ering          tionalisering 
 
 
 
Fas                      Tid 
 
Figur 1. Utvecklingsprocessers olika faser 
 

Sambandet mellan projektets mål och dess implementering i en 
formell organisation är knappast linjärt. Men det finns ett kom-
plicerat samband mellan projekt och nya former av problemlös-
ningsstrategier, som i olika grad kan komma att institutionalise-
ras långt senare i en annan kontext, och därför inte direkt härle-
das till ett bestämt projekt. Erfarenheterna från 1980-talet pekar 
på en utveckling i denna riktning. (Roos (1996:76) i Sahlin, 
(red.) 1996) 

 
Tiden för att initiera ett utvecklingsprojekt är betydligt längre än vad vi i 
allmänhet föreställer oss (Ekholm, 1990), vilket bl.a. har att göra med hur 
omfattande och genomgripande förändringar som projektet är avsett att 
leda fram till och i vilken mån de aktuella förändringarna ”ligger i tiden”. 
Då har inte hänsyn tagits till att den verksamhet som skall introduceras 
har föregåts av en planeringsperiod på ”ritbordet”. En viktig aspekt är att 
det vid varje tidpunkt redan finns handlingsmönster etablerade som är in-
stitutionaliserade11, d.v.s. de är ”fast förankrade” hos de berörda aktörer-
na och de har i någon mening svarat mot krav som gällt tidigare, mönster 
som nu skall ”brytas upp” och ersättas av andra mönster. Fördelen med 
de institutionaliserade handlingsmönstren är att de är motståndskraftiga 
mot förändringar och de skapar därmed stabilitet, men detta är samtidigt 
en nackdel när dessa handlingsmönster av någon anledning behöver för-

                                                                                                  
11 Det institutionaliserade:" /.../ minskar osäkerheten genom att ge struktur åt vardagsli-
vet" (North, 1993:17). 
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ändras. Det institutionaliserade handlingsmönstrets stabilitet innebär så-
ledes att det blir svårt att åstadkomma förändringar. När försök att initiera 
utvecklingsprojekt upprepats ett antal gånger och om dessa inte kan 
genomföras som avsett kommer aktörerna att sakna tilltro till att även 
kommande projekt kommer att leda till några förändringar och följaktli-
gen kommer deras intresse att engagera sig att minska. Lite slarvigt ut-
tryckt skulle man kunna säga att organisationen blivit ”immun” mot för-
ändring. Detta har samtidigt försatt organisationen i ett bekymmersamt 
läge.  
 
Implementeringsprocessen kan pågå under flera år och den går vanligen 
in i en kritisk fas när de aktiva i utvecklingsarbetet försöker driva på 
andra aktörer i samma riktning. Att betrakta utvecklingsprocesser som att 
de sker i faser som logiskt följer på varandra är varje projektledares 
dröm, men samtidigt något som sällan sker. En av orsakerna till detta är 
att varje försök till förändring också skapar motstånd. Det är inte alls 
självklart att de som berörs av en förändringsprocess står bakom det som 
ledning kallar för utveckling också uppfattas som en sådan. Det finns 
som regel många som anser att det har goda skäl att arbeta mot att de pla-
nerade förändringarna genomförs, aktivt eller genom att förhålla sig pas-
siva. Motståndet kan ha en mängd olika orsaker, allt från rädsla inför det 
nya till att rådande maktförhållanden riskerar att förändras. Även i ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete kan det nya integreras endast långsamt. 
Fullan (2001) menar att när förändringsprocesser startas kommer männi-
skors uppfattning om vad som är meningsfullt i fokus, vilket rör upp 
känslor som bl.a. handlar om yrkesambitioner, men också att det skapar 
en känsla av osäkerhet som påverkar deras handlingar. Fullan förespråkar 
därför att förändringsprocesser måste tillåtas att ske långsamt, vilket ska-
par en upplevelse av att det inte händer så mycket, att det inte kommer att 
bli så stora förändringar, och detta reducerar känslor av osäkerhet.12 Det 
tar lång tid innan organisatoriska förändringar låter sig ”fångas in” och 
beskrivas i form av att mera varaktiga förändringar har skett, t.ex. i form 
av nya rutiner, eller mönster ”/…/ eftersom anpassningar av den lokala 
organisationen kan komma till långt efter det att den ursprungliga föränd-
ringen infördes.” (Ekholm, 1990:61). Förändringar visar sig ofta varaktigt 

                                                                                                  
12 von Schantz Lundgren, (2007). (Opublicerat manus till kommande doktorsavhand-
ling) 
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först långt efter projektets initiering. Ett projekt som initieras riskerar att 
leda till marginella effekter om det avslutas innan det har institutionalise-
rats.  
 
Slutsatsen blir att om ett utvecklingsarbete som skall ha möjlighet att ge 
bestående effekter måste bedrivas långsiktigt. Det betyder att ledningen 
måste agera långsiktigt. En avgörande svårighet är att i många organisa-
tioner byts ledningen relativt ofta ut och därmed riskerar utvecklingsarbe-
tet att sakna kontinuitet. (Lundgren, 2002) 
 
 
Samverkansprocesser är komplexa 
Samverkansprocesser är komplexa att hantera, bl.a. beroende på att det 
inte finns någon överensstämmelse mellan omfattningen av komplexite-
ten i vår omgivning och människors kapacitet att behandla information. 
(Simon,1957) Cohen, March och Olsens (1972) ”garbage-can modell” 
grusade många av de föreställningar som låg till grund för rationella be-
slutsprocesser. De visade att det bara är de problem som kan definieras 
också låter sig hanteras och att många problem därmed förblir olösta. 
Detta torde också gälla för hur vi kan förstå att bygga upp, mer eller 
mindre, löslig organisatorisk samverkan inom en region. Senge (1990) 
har försökt att fånga detta i begreppen detaljkomplexitet och dynamisk 
komplexitet. Detaljkomplexitet avser att det finns många faktorer att ta 
hänsyn till i ett avgränsat sammanhang, men som ändå låter sig kartläg-
gas genom allt mera sofistikerade prognos-, analys- och planeringshjälp-
medel. Planeringsmetoderna klarar däremot inte av att förklara de dyna-
miskt komplexa problem som moderna organisationer har att hantera. 
Senge (1995) säger att dynamisk komplexitet uppstår när orsak och ver-
kan inte längre ligger nära varandra i tid och rum och att en uppbenbar 
lösning på ett problem inte ger de effekter som man förväntat sig och när 
åtgärder får helt olika resultat på kort och lång sikt. Dynamisk komplexi-
tet uppstår när ett problem är divergerande (Schumacher, 1977)13, d.v.s. 
ju mer ett sådant problem studeras desto fler motstridiga svar uppstår när 
det gäller hur lösningen ser ut. Hargreavs (1998) använder begreppet rör-
lig mosaik för motsvarande företeelse. En sådan präglas av en verksam-
het med oklara gränser, tillhörighet till flera olika grupper, flexibla, och 
responsiva processer och en osäker, sårbar och utmanande miljö. Detta 

                                                                                                  
13 Schumacher definierar ett konvergerande problem har ett svar ju mer detta studeras. 
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tvingar de involverade att hela tiden samarbeta och att improvisera för att 
finna fungerande lösningar. Hargreavs menar att en organisation som 
fungerar som en rörlig mosaik ”kanske är bättre anpassad till den moder-
na världen och dess utmaningar” (1998:250). Detta tydliggör samtidigt att 
det inte finns några enkla lösningar för hur samverkan kan organiseras. 
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Organisationskulturer som förenar och skiljer 
Det framhålls i managementlitteratur (t ex Blake & Adams Mc Canse, 
1991; Craig & Silva, 1986) vikten av en stark organisationskultur som ett 
ändamålsenligt sätt att utveckla framgångsrika organisationer. I dess 
praktiska tillämpning har man ibland utgått från att organisationens kultur 
kan ”manipuleras” på ett instrumentellt sätt. Organisationskulturbegrep-
pet är samtidigt komplext och svårgripbart. “A glance at even a few 
works that use the term ‘organizational culture’ will reveal enormous 
variation in the definitions of this term and even more in the use of the 
term ‘culture’.” (Alvesson, 1993:1) Det öppnar också upp för att begrep-
pet organisationskultur kan tolkas på olika sätt. 
 

/…/ the concept of culture seems to lend itself to very different 
understanding of its meaning – for example, as collectively shared 
forms of cognition, values, meanings, beliefs, understandings, ide-
ologies, rules, norms, symbols, emotions, expressiveness, the un-
conscious, behaviour patterns, structures, practices, etc. all of 
which may be targets of study. (Alvesson, 1993:1) 

 
Ett, som jag uppfattar det, ganska typisk förhållningssätt och en vanlig 
definition kan formuleras enligt följande exempel: 
 

Organization culture strongly influences individual and group be-
haviour. Culture is defined as the values, assumptions, and beliefs 
held in common by organization members which shape how they 
perceive, think and act. (Bell & French, 1995:5) 

 
Organisationskulturen ges således stor betydelse som en faktor som på-
verkar organisationens olika aktörer och deras agerande. Den kan betrak-
tas som en stabiliserande faktor i organisationens liv, vilket är dess styr-
ka, men den kan också vara svåra att förändra om yttre omständigheter 
skulle kräva det (Bakka, m fl, 1991). Kulturen är inte direkt tillgänglig, 
den går inte att "ta på " och den kan inte "mätas. För att kunna identifiera 
en organisations kultur måste det som sker tolkas och översättas, för att 
komma underfund med vad som sker i det som synes ske (Sjöborg, 
1986). Ibland är organisationens medlemmar inte ens medvetna om den 
kultur som de befinner sig i. 
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Det är med kultur som med lagårdslukt. Du märker inte av den så 
länge du är i den. Det är först när du kommer utifrån som du mär-
ker den. (Railo, 1988: 175)  

 
Begreppet organisationskultur kan därmed som det verkar inte ges någon 
entydig definition. Ett grundläggande moment tycks ändå avse hur rela-
tionen mellan individen och organisationen ser ut. Begreppet organisa-
tionskultur kan bidra till att öka förståelsen för denna relation. Abra-
hamsson och Andersen (1996) menar att organisationskulturen skapar en 
atmosfär och ett klimat som består även om enskilda individer lämnar 
organisationen och ersätts av nya. Detta visar dels på att det är just ett 
organisatoriskt fenomen som vi pratar om och dels att det kan finnas skäl 
att tro att den rådande organisationskulturen kan uppvisa en mer eller 
mindre stark motståndskraft mot förändringar.  
 
Organisationskulturbegreppet har fördelen att det förefaller kunna bidra 
med en "begreppsbrygga" mellan mikro- och makronivån. Det gör att 
begreppet kan öka förståelsen av hur verksamheten bedrivs i en organisa-
tion, t ex i form av bakomliggande motiv hos aktörerna att handla som 
de gör i sin yrkesutövning (Alvesson, 1993).  
 

Talking about organizational culture seems to mean talking about 
the importance for people of symbolism – of rituals, myths, stories 
and legends – and about the interpretation of events, ideas, and 
experiences that are influenced and shaped by the groups within 
which they live. (Frost et Al. (1985:17) quoted in Alvesson, 
1993:2) 

 
Att försöka skapa en stark organisationskultur kan, sett från ledningens 
perspektiv, ha flera syften, till exempel extern anpassning för att bidra 
till organisationens överlevnad. I den interna anpassningen bidrar en 
gemensam kultur till integrationen av organisationens egna interna pro-
cesser. Ett annat syfte kan vara att reducera människors osäkerhet. I och 
med att organisationskulturen har ett osäkerhetsreducerande syfte inne-
bär det att aktörerna tar in det som är viktigt just för den egna kulturen. 
Det innebär att organisationskulturen således styr uppmärksamheten hos 
medlemmarna och anger hur man som medlem av organisationen förvän-
tas handla i en viss bestämd situation (t.ex. Bakka m.fl., 1991). Från ett 
organisationskulturellt perspektiv är t ex möten mer än bara möten, de 
innehåller viktiga aspekter av en organisations kultur. Hur mötena kom-
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mer att gestalta sig beror bl.a. på huruvida aktörerna delar, eller inte de-
lar, samma utgångspunkter avseende de mönster, som skapar och åter-
skapar mening i en organisation. Samtidigt kan en organisations kultur 
betraktas som det ”kitt" som håller samman organisationen, oavsett om 
kulturen gagnar verksamheten eller inte.  
 
Det förefaller rimligt att påstå att det har utvecklats två olika synsätt på 
organisationskulturen som fenomen. Ett där organisationens kultur anses 
kunna användas i syfte att påverka organisationens verksamhet och ett 
där organisationskulturen sätter ramar och som ledningen i allt väsenligt 
måste rätta sig efter. Kanske kan ett tredje synsätt mera rimlig, nämligen 
att den existerande organisationskulturen styr vad som är möjligt att göra, 
men att denna samtidigt hela tiden förändras av ett medvetet eller omed-
vetet agerande av organisationens aktörer. Det är därvid även möjligt att 
tänka sig att externa faktorer kontinuerligt förändrar en organisations kul-
tur, med eller mot ledningens vilja.14 
 
Det verkar finnas en stor samsyn om att den rådande kulturen i en organi-
sation har tydlig påverkan på vad som sker i en organisation, eller i sam-
verkan mellan olika organisationer. Lundgren (1999, s 201-202) fann i en 
studie om den kommunala förvaltningen att organisationens kultur är den 
faktor som ledningen tycks ha minst möjlighet att direkt påverka. Det 
framkom att det snarare ofta var så att det var ledningen som blev tvung-
en att ta hänsyn till de värderingar som personalen bedömer som väsent-
liga. En tänkbar förklaring kan vara att de olika yrkeskategorierna (pro-
fessionerna) har en så stark gemensam värdebas att de inte låter sig på-
verkas i någon större utsträckning. Personalens värderingar kan antas 
hänga samman med de erfarenheter de har med sig in i organisationen, 
där t ex en ökad grad av professionalitet för en yrkeskategori förstärker 
detta intryck. Av dessa skäl kan det tänkas att det finns en medvetenhet 
om att det för att påverka personalens värderingar krävs en så omfattande 

                                                                                                  
14 En breddning av perspektivet kan ske genom att använda institutionellt inriktade teo-
rier. Det institutionella perspektivets företrädare hävdar att en organisations funktion 
inte går att förstå med mindre än att omgivningen tas i beaktande (se t ex Powell & Di-
Maggio, 1991). Med tiden har institutionalistiskt inriktade teoretiker ändrat fokus från 
organisationens ”out-put” till dess beroende av institutionaliserade normer, eller om 
man så vill från institutionell till neo-institutionell teori. Sociologiska institutionalister 
frågar sig om individuella val och preferenser kan förstås utanför de kulturella och hi-
storiska ramar inom vilka de sker. (Lundgren, 1999) 
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insats av åtgärder att det i de flesta fall inte är möjligt när det redan exi-
sterar stark yrkeskultur. Om ledningen vill påverka innehållet i verksam-
heten måste de åtgärder som föreslås vara accepterade. Att förändra 
grundläggande värderingar hos en yrkeskategori är en svår uppgift. En 
viktig orsak till att värderingar hos olika yrkeskategorier förändras får i 
stället antas vara de värderingsförskjutningar som kontinuerligt sker inom 
den egna yrkesgruppen och generellt i samhället. Från en sådan utgångs-
punkt förändras den rådande organisationskulturen endast långsamt. Oli-
ka organisationers kulturer påverkar därmed i hög grad förutsättningarna 
när organisationer som skall samverka i projektform, uppbyggda av lösa 
organisatoriska strukturer och informella nätverk. De utgör i många fall 
osynliga barriärer som måste passeras för att samarbetet skall fungera. 
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6. W-DALA – ETT PROJEKT FÖR SAMVERKAN 
MELLAN NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA 
 

Det känns som ett väldig angeläget projekt som vi gick in i och 
det var otroligt lätt att få gehör för när vi åkte ut på vår ”Eriks-
gata”, runt om i alla kommunerna, med kommunledningarna, 
näringslivschefer, lärcentrachefer o.s.v. Alla ställde upp på det 
här. Äntligen får vi se Högskolan Dalarna ute i regionen också, 
inte bara i Falun, Borlänge. Det var någonting som man särskilt 
lyfte fram och så fram mot fortsättningen på det hela. (Projekt-
ledning) 

 
I de följande avsnitten beskrivs hur W-dalaprojektet växte fram och vilka 
möjligheter och problem som kom i dagen under projektets olika utveck-
lingsfaser. Att organisera samverkan mellan upptagna företagare och lära-
re/forskare som finns i en teoretisk värld och däremellan kommunala när-
ingslivstjänstemän har sina sidor. De verkar i olika ”världar” och förstår 
kanske inte alltid varandra fullt ut, även om många anar att de också har 
intressen som skulle kunna förena dem. Först presenteras hur det gick till 
när projektet initierades och hur försöken att samverka skedde i praktiken 
genom utvecklings- och högskolelotsarnas arbete. Därefter behandlas de 
”leveransproblem” som projektet tydliggjort. Examensarbetet och den 
s.k. alumniverksamheten presenteras som två former för att knyta sam-
man högskolans nuvarande och tidigare studenter med regionens företag. 
I ett följande avsnitt skärskådas och diskuteras i vilken utsträckning de 
uppsatta målen uppnått. Avslutningsvis diskuteras hur ändamålsenlig 
modell för samverkan som W-dalaprojektet använt uppfattas ha varit. 
 
 
6.1 Projektet introduceras och landar i en anda av misstro 
I W-dalaprojektet möttes aktörer som var mer eller mindre främmande 
för varandra, även om det tidigare förekommit kontakter mellan företag, 
kommuner och Högskolan Dalarna på olika nivåer. Innan projekt startade 
hade det dock saknats systematiska och effektiva former för samverkan 
mellan en stor del av regionens företag och Högskolan Dalarna. Samti-
digt kan sägas att detta arbete hade påbörjats redan ett par år tidigare i 
och med att Dalacampus hade bildats som en egen avdelning inom Hög-
skolan Dalarna med uppgiften att arbeta med högskolans samverkans-
uppgift. 
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En del av de företag som jag har varit i kontakt med hade redan 
sedan innan en kontakt med högskolan. Några upplevde att 
samarbetet hade fungerat bra och andra dåligt. Och de som 
tyckte att det hade varit dåligt var inte så pigga på att inleda ett 
nytt samarbete. Högskolans tidigare arbete runt om i länet är 
väl tyvärr en sak som varit negativt för projektet. Annars tror 
jag att projektet har haft den positiva effekten att det har lyft 
fram samarbetsfrågan och faktiskt ”fått igång” samarbetet mel-
lan högskola och näringsliv igen. Och det har nog varit bra att 
också ”sparka igång” kommunerna igen och påminna dem om 
att kommunens företag kan utvecklas i samarbete med högsko-
lan. (Utvecklingslots) 

 
På motsvarande sätt som i de flesta utvecklingsprojekt tog det en del tid 
innan verksamheten hade introducerats och att det konkret började hända 
saker. (Se t.ex. Ekholm, 1990) ”Det har varit väldigt trögt i portgången, 
/…/.” (Projektledare) Detta tog sig till exempel uttryck i att från det att 
projektet hade startat i början av 2005 hade vid månadsskiftet novem-
ber/december ett 90-tal företagskontakter tagits, mot beräknade drygt 
300.  
 

Det var väldig lätt att få gehör för det hela ute hos näringslivets re-
presentanter. Det var samma sak där, vi fick enorm uppbackning 
från Svenskt Näringsliv och från Företagarna. Jag var verkligen 
imponerad och lite grann förvånad också. Det kändes jättebra. Det 
var inte lika lätt att få gehör internt för dom här bitarna. Man var 
redan upptagen med andra preferenser och andra inriktningar. Det 
tog mycket, mycket energi för att sälja in allting internt. /…/ När vi 
kom till verkligheten när det gäller kommunerna då så blev det helt 
plötsligt stiltje där ett tag också. Dom som skulle göra jobbet var 
inte samma personer som vi från början hade pratat med. (Projekt-
ledning) 

 
Bilden av vilka aktiviteter som förekom varierade emellertid från kom-
mun till kommun. I några kommuner hade vid den tiden knappast några 
företagskontakter alls tagits och de som togs var i många fall ganska av-
vaktande. I andra kommuner var aktiviteten relativt god. Det verkade ha 
betydelse vilka personer som fungerat som utvecklingslotsar ute i kom-
munerna och under vilka förutsättningar de arbetade. Det fanns från bör-
jan även en del oklarheter vad projektet skulle syfta till. ”Vi har inte iden-
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tifierat och förankrat processen hos alla medverkande och därför upplever 
inte alla att uppgiften är tydlig. Här finns förbättringsutrymme.” (Projekt-
ledning) 
 

Syftet är fortfarande oklart för medlemmarna på styrmötet och 
även för många lotsar, verkar det. Syftet - det absolut högsta 
och tyngsta ska vara att lyfta företagen i regionen och därmed 
regionen. Men eftersom det är Högskolan som driver detta pro-
jekt lyser det igenom mer och mer att ett underliggande syfte är 
att skaffa jobb till Högskolan. Det ska inte behövas! Sköts det 
här på ett bra sätt blir det ändå fullt med jobb till Högskolan! 
Det underliggande syftet som lyser igenom gör att både lotsar 
och besökta företag blir misstänksamma och det blir inte bra. 
Där borde vi ha haft en klar inriktning från början och en tydlig 
utbildning och information för alla lotsar: Lyftet av regionens 
företag står i fokus. Nu ska vi sälja in detta till företagen, på ett 
sakligt, objektivt sätt och inte sälja in Högskolan och dess möj-
ligheter. (Näringslivsrådsledamot) 

 
Det är således ingen överdrift att påstå att det initialt också fanns en utta-
lad tveksamhet hur det planerade samarbetet skulle kunna förverkligas.  
 

Företagen har i stort sett klarat sig utan högskolans kompetens i 
denna region sedan högskolan startades. Kompetensen som hög-
skolan nu erbjuder har företagen hittills själva ordnat på andra sätt, 
bland annat från andra företag och från ”konsultmarknaden”. Detta 
innebär att det inte är näringslivet som är beroende av högskolan, 
utan tvärs om (om man generaliserar). (Utvecklingslots) 

 
Utvecklingslotsarna förmedlade därmed en ganska misstänksam inställ-
ning från många av företagarna, även om bilden varierade. En av dem 
sade till exempel: ”De vill inte ha med högskolan att göra, men sedan jag 
har varit dit så vill de det.” (Utvecklingslots) Kanske kan det tolkas som 
att det finns ”hopp” om man bara får tillfälle att mötas och prata med 
varandra. Skepsisen mot högskolan förefaller vara störst bland de små fö-
retagen. ”Hoppas högskolan ser betydelsen av detta projekt. Misslyckas 
detta kan man inte komma tillbaks om några år med ett liknande projekt.” 
(Utvecklingslots) Det fanns även de som befarade att det inom en del om-
råden kunde uppstå konkurrens mellan till exempel företag i konsultbran-
schen som bedriver utbildning och den verksamhet som högskolan bedri-
ver.  
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/…/ Detta gäller främst den allmänna kompetensen som finns 
på högskolan och som även kan erhållas från företag på den 
öppna marknaden. Spetskunskapen som finns på högskolan är i 
många fall helt unik. Fokus i W-dala bör istället ligga på att 
marknadsföra spetskompetensen istället för att konkurrera med 
företag med ”enklare konsultuppdrag”. (Utvecklingslots) 

 
De kulturskillnader som finns mellan att vara företagare och att vara 
verksam som lärare/forskare inom högskolan är i flera avseenden stora, 
vilket också påverkade hur ett samarbete skulle kunna byggas upp. ”Själ-
va tanken är god men vi pratar helt skilda språk och utgår från skilda 
verkligheter.” (Utvecklingslots) ”Det uppstår kulturkrockar mellan hög-
skolan och näringslivet. Högskolan vet inte vad företagande innebär och 
företagen ser högskolan som en institution.” (Utvecklingslots) Från flera 
håll framfördes farhågor om att det var högskolans projekt och det enbart 
var högskolan som skulle tjäna på en samverkan. 
 

Detta är ingen marknadsföringsplats för Högskolan utan skall vara 
kommunikationspunkten mellan kommunen och företagen hur 
Högskolekunskapen kan göra nytta i företagen och hur företagen 
och kommunen gemensamt kan ge behovsbilder till Högskolan. 
(Näringslivsrådsledamot) 

 
En fråga som tidigt uppstod var därför om utvecklingslotsarna enbart 
skulle gå högskolans ”ärende” och fungera som ”utbildningsmäklare”.  
 

Att vi vid senaste mötet fick en uppfattning att perspektivet på ett 
långsiktigt tänkande var som bortblåst. Helt plötsligt skulle tempot 
forceras för att Högskolan satt och väntade på uppdrag. Då ser inte 
jag mig som någon lots/dörröppnare utan som en mäklare som säl-
jer tjänster åt högskolan. (Utvecklingslots) 

 
”Skrämmande om utvecklingslotsarna ser sig som konsulter som ska 
”sälja in” högskolan hos företagen. Då har man inte förstått projektets 
syfte!” (Näringslivsrådsledamot) ”/…/ Det är viktigt att den person som 
representerar högskolan ”lyssnar” till företagaren.” (Näringslivsrådsle-
damot) Hos några av utvecklingslotsarna fanns en svag tilltro till högsko-
lans förmåga att utveckla en fungerande samverkan. En utvecklingslots 
svarade till exempel på frågan vad som kunde förbättras inom projektet: 
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”Det mesta… Uppföljning, återkoppling till företagare, kapacitet inom 
högskolan…” (Utvecklingslots) En del av problemet verka ha varit att 
olika aktörer uppfattat situationen på olika sätt, kanske beroende på de 
föreställningar de hade redan innan projektet startade. Projektet kan där-
för sägas att haft en viktig funktion för att skapa en process där de olika 
parternas intressen och roller kan tydliggöras. 
 

Jag vet att många utvecklingslotsar uppfattar sin roll som att 
dom skall gå ut till förtagen och berätta vad högskolan kan, 
men det är inte deras uppgift. Deras uppgift är att lyssna efter 
vad har företagen för behov av rekrytering, fortbildning och af-
färsutveckling och sedan skall vi utifrån det se vad finns det för 
resurser på högskolan som kan bidra att utveckla det området. 
Men det har inte alla förstått. (Projektledning) 

 
Hos utvecklingslotsarna fanns ändå, trots allt, genomgående en relativt 
positiv inställning till att lyckas utveckla ett fungerande samarbete. Sats-
ningen uppfattades från flera håll som seriöst menad. 
 

Det som fungerar bra är att det är ambitiösa personer som arbe-
tar i projektet. Utvecklingspotentialen finns i den kompetens 
och de resurser som högskolan har innanför sina väggar. Det 
gäller att ta tillvara all den kompetens som finns i regionen för 
att stödja företagen. (Utvecklingslots) 

 
Den inledande fasen av W-dalaprojektet innebar ett försök att övervinna 
den misstro som rådde när projektet skulle introduceras. Något som redan 
hade förutsetts i projektbeskrivningen. 
 

Med en ödmjuk inställning i högskolan till både sina egna och 
företagens resurser och kunskaper. Det krävs en större insikt 
om att företagen har viktiga saker att tillföra studenter, lärare 
och forskare. (Projektbeskrivningen) 

 
”Tankarna med hela projektet är mycket bra, och jag hoppas att det 
kommer att ha den avsedda effekten i form av fördjupade analyser och 
samverkansavtal med företag – svårt dock att spå framåt.” (Utvecklings-
lots) Det var således många som ansåg att själva grundidén med projektet 
var god. ”Jag är övertygad om att konceptet håller, under förutsättning att 
vi hittar bra samarbetsformer och kommunikationsvägar.” Frågan var hur 
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kommunikationen kunde underlättas för att verksamheten skulle resultera 
i konkreta aktiviteter som svarade mot de olika parternas behov. Det 
fanns en förhoppning att det skulle vara möjligt att skapa någonting nytt 
som skulle kunna bidra till en regional utveckling samtidigt som det gyn-
nade de olika parterna i projektet. (Se t.ex. Ylinenpää & Strömbäck, 
2003) Det var från dessa utgångspunkter, mellan ”hopp och förtvivlan”, 
som W-dalaprojektet startade sin verksamhet, samverkan på fältet fram-
stod som en nödvändig åtgärd. 
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6.2 Samverkan på fältet – Utvecklingslotsar som ”kant-
springare” 
 

Om man ser det ur ett långsiktigt perspektiv så kommer förhopp-
ningsvis bra arbete leda till att man avdramatiserar den akademiska 
världen framförallt hos småföretagare, att samarbetet skall leda till 
att näringslivet känner att högskolan är en samarbetspart som 
känns naturlig att vända sig till. Att jag som lots på så vis kan bidra 
till ökat intresse och behov av kompetensutveckling. (Utvecklings-
lots) 

 
Lotsarna var de noder som skulle göra det möjligt att systematisera och 
utveckla samarbetet. De utgjorde den del i organisationen som på en 
konkret nivå skulle ”bära upp” projektet. För utvecklingslotsarna rörde 
det sig inledningsvis om vilka möjligheter de ansåg sig ha för att kunde 
utföra sitt uppdrag. Det handlade om vilken position de hade i den egna 
organisationen och deras relation till de företag som finns i den kommun 
där de är verksamma. Inom turismbranschen visade det sig till exempel 
inte vara så ändamålsenligt att utvecklingslotsarna fanns på kommuner-
nas näringslivskontor. I det fallet hade det varit bättre att kontakten hade 
knutits med den som är ansvarig för turismfrågor. Det har resulterat att 
det gått åt en hel del tid för de högskolelotsar som är ansvariga inom det-
ta område att ta kontakt med länets 15 kommuner. 
 

/… Eftersom kontakterna med besöksnäringen måste arbetas 
upp på nytt så hänger hela utvecklingen på att just egna initiativ 
tas. Om vi i dagsläget enbart skulle vänta på propåer från när-
ingen så skulle plasten i telefonerna inte komma att smälta. 
(Högskolelotsar) 

 
Det uppfattades vara ett problem att den kommunala näringslivsverksam-
heten i första hand inriktar sig mot nyetableringar och i mindre utsträck-
ning mot redan etablerade företag. Utvecklingslotsarna hade därför inte 
alltid ”heltäckande” nätverk med företagen i sin kommun. Deras roll var 
”svårspelad” genom att de skulle befinnas sig mitt emellan aktörer som 
sällan tycks komma i närkontakt med varandra. En utvecklingslots såg 
sig som en: ”Länk mellan projektet/Högskolan och företagen i /…/. Mäk-
la kontakter åt båda hållen.” (Utvecklingslots) Utvecklingslotsarna, som 
representerar kommunernas näringslivsenheter, såg sig som ”kantspringa-
re”, d.v.s. som en person som kunde synliggöra problem och samtidigt 
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förmedla kontakter. Flera såg det därför som en viktig uppgift att kunna 
”knyta ihop” de olika intressenterna med varandra, vilket på lite längre 
sikt kan utgöra ett viktigt led i att bygga upp en funktionell samverkan i 
”Tripel Helix-anda”. (Se avsnitt 5.1) Det fanns också frågor om det var 
ändamålsenligt att enbart använda kommunala utvecklingslotsar, eller om 
det t.ex. kunde var bättre att dessa representerade företagens egna organi-
sationer.  
 

/…/ Ska någon sälja in något så krävs det en tydlig kundanalys in-
nan man skrider till verket, inte bara en info om vad Högskolan 
kan bidra med (då uppfattas det helt naturligt som en produktut-
bildning för högskoleförsäljare!). Den som intervjuar måste vara 
kunnig i mycket, både verksamhetsutveckling, kompetensbehov, 
marknadsförutsättningar o.s.v. för att det ska kännas meningsfullt 
för företagaren att lägga ner tid på att prata med dem! Lotsen ska 
dessutom vara medveten om företagens och en småföretagares 
verklighet. Så varför har man raggat folk inom kommunal verk-
samhet att bli lotsar? Dessutom har tydligen inte tid avsatts för det-
ta, dvs redan hårt belastade personer ska förväntas driva detta 
(uppfattas säkert som ideellt arbete). Därmed har man också lagt 
nivån från projektets sida: Gör så mycket som ni hinner, om ni 
hinner... det är inte så viktigt... (Näringslivsrådsledamot) 

 
Det verkar ändå som att det knappast fanns någon som skull ha kunnat 
ersätta de utvecklingslotsar som rekryterats via kommunernas Närings-
livskontor då de redan var väl orienterade om företagen och deras villkor 
i den egna kommunen. Det framstår som tveksamt om de företagarorga-
nisationer som finns hade haft möjlighet att ta på sig denna uppgift. 
 
För utvecklingslotsarna var det ett problem med att få tiden att räcka till 
då deras funktion i vardagsarbetet innehåller en lång rad andra arbetsupp-
gifter. Arbetet uppfattades som väntat att kräva en betydande arbetsinsats. 
 

Att vara lots kräver – åtminstone i ett inledningsskede – en stor ar-
betsinsats med en tidsåtgång som måste tas från det ordinarie arbe-
tet. Det känns just nu ganska betungande, men när vi väl kommer 
till skott kommer det att lätta väsentligt. (Utvecklingslots) 

 
Några uppfattade ändå att det inte innebar oöverstigliga problem att fun-
gera som utvecklingslots. ”Jag förstår och har hittat min roll i organisa-
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tionen. /…/.” (Utvecklingslots) Man kan förstås ställa sig frågan om ut-
vecklingslotsarna i gemen har kunnat avsätta nödvändig tid för sitt upp-
drag i W-dalaprojektet. Der verkade finnas en stor variation på den punk-
ten mellan de olika utvecklingslotsarna. Detta och kanske att det också 
inledningsvis fanns en del oklarheter vad projektet syftade till påverkade 
hur arbetet bedrevs. 
 

Vad jag har förstått av ögonblicksbilderna så fungerar det olika 
i olika kommuner. Detta kan ju bero på flera orsaker. Är det rätt 
person som engagerats som lots. Har den personen utrymme för 
denna arbetsuppgift i sin befattning. Tycker lotsen att detta är 
en viktig uppgift. Har han rätt bakgrund och kunskaper, bra 
kunskaper om vad högskolan kan hjälpa till med och framför 
allt vanan att umgås med företagare. (Näringslivsrådsledamot) 

 
Många av utvecklingslotsarna betonade att det var ett långsiktigt arbete 
som de hade att utföra och att det tar tid att bygga upp ett sådant (Se t.ex. 
Ekholm, 1990). ”Jag har integrerat lotsarbetet i mina dagliga uppgifter för 
att få en långsiktighet i projektet direkt.” (Utvecklingslots) Det är fråga om 
en process som består av ett idogt arbete att: ”Ha tålamod – ett processar-
bete.” (Utvecklingslots) ”Bra när utvecklingslotsarna ser möjligheten att 
integrera lotsarbetet i den dagliga verksamheten. På det sättet kan vi få ett 
långsiktigt samarbete.” (Näringslivsrådsledamot) Det var många som me-
nade att det var angeläget att verksamheten skulle få växa fram i en orga-
nisk process. ”Det får ej stressas fram med för många formulär – det vikti-
ga är att få igång processen med näringslivet. /…/.” (Utvecklingslots) ”För 
vår del (Turismen) innebär det att det kommer att ta sin tid att arbeta upp 
olika kontaktytor. Det måste också få ta den tiden.” (Högskolelots)  
 

Jag tycker att projektet är mycket väl genomtänkt och strukturerat. 
Jag tror att kontakterna mellan Högskolan och näringslivet kom-
mer att kunna utvecklas positivt. Men jag tror också att det tar 
längre tid än man skulle önska. (Utvecklingslots) 

 
Det tycks hela tiden vara en fråga om att balansera långsiktigt och ett 
kortsiktigt perspektiv och om det inte sker konkreta aktiviteter här och nu 
så uppstår inte heller några långsiktiga effekter. 
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6.3 Samverkan mellan utvecklingslotsar och högskolelot-
sar 
Redan i ett tidigt skede fanns ett behov av att reda ut hur utvecklings- och 
högskolelotsarna skulle förhålla sig till varandra för att finna former för 
samverkan runt konkreta aktiviteter, inte minst mot bakgrund av de ad-
ministrativa rutiner som man försökte bygga upp uppfattades som krång-
liga och tungrodda. 
 

Det lilla jag uppfattat verkar det lite onödigt krångligt i överläm-
ningen mellan det lokala planet och högskolan. Om jag har en ftg 
som kan matchas mot en högskolelots så måste, enligt mitt sätt att 
se det, en direktkontakt mellan dessa två vara det bästa för att gå 
vidare. (Utvecklingslots) 

 
Ett sätt för att kunna förbättra kontakterna framhålls vara att göra de ad-
ministrativa rutinerna enklare. 

 
Jag hade stora förväntningar på projektet när det startade. Jag 
tyckte att modellen var bra för att öka samarbetet mellan högskola 
och näringsliv. När arbetet sedan startade så tycker jag att det kän-
des lite omständligt ibland. Vi har en kontinuerlig dialog med våra 
företag där vi av naturliga skäl pratar om samarbete med högsko-
lan och ibland ringer upp någon kontakt på högskolan som följer 
med på ett företagsbesök. Men att systematisera detta och fylla i 
enkäter med mera har jag upplevt som omständligt även om jag 
förstår att det kan vara bra att göra det. (Utvecklingslots) 

 
W-dalaprojeket har tydliggjort problemet med att få tydliga och enkla 
samverkansrutiner. 
 

En reflektion som jag har gjort det är /…/, man är så fokuserad på 
det som vi kallar produktionen, d.v.s. det vi skall göra och så ägnar 
man för lite uppmärksamhet åt stödprocesserna om vi kallar det så. 
De administrativa rutinerna i högskolan är ju inte alls anpassade 
till det här arbetet, vilket gör att vi får lägga för mycket kraft på 
det. /…/ Eftersom dom måste omfatta hela högskolan, eftersom vi 
är inne och nosar i nästan alla ämnen som vi har här så blir det för 
stort att göra det inom ramen för det här projektet. Det måste man 
ta tag i på annat sätt. Det har vi gjort, för det är väl så viktigt att 
maskineriet runt omkring fungerar. (Projektledning) 
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Det fanns farhågor för att mötet mellan de båda ”världarna” inte skulle 
komma att ske som jämbördiga parter och att det i så fall skulle kunna 
påverka samarbetet negativt. Utgångspunkten är att båda parter ser var-
andra som en resurs och att det finns en genuin vilja till samverkan. (Se 
t.ex. Ylinenpää & Strömbäck, 2003) 
 

Ibland kanske man kan önska att det finns en mer genomsyrad 
bild av att företagarna som vill ha kontakt och hjälp av högsko-
lan faktiskt egentligen är en resurs och att det är ett samarbete 
där man ger och tar. Det är ju inte bara högskolan som är en 
resurs för vårt regionala näringsliv! (Utvecklingslots)  

 
Kontakterna fungerade inledningsvis inte alltid riktigt som det var tänkt. 
”Återkopplingen från högskolelotsar och genomförda möten. Jag vet inte 
vad som blir gjort på resp företag. Förväntar mig automatisk återkoppling 
– vad är gjort etc.” (Utvecklingslots) Samarbetet verkar dock ha förbätt-
rats något allt eftersom projektet framskred när kontakterna hade arbetas 
upp, vilket till exempel av en utvecklingslots uttrycktes på följande sätt. 
 

Samarbetet mellan oss ute i kommunerna och högskolan verkar 
fungera bra. Alltså själva fasen att få ett engagemang hos oss som 
arbetar med näringslivet i kommunerna. Utvecklingspotentialen 
ligger i att finna ett system som kraftigt förenklar vår uppgift här. 
Alltså att lyckas etablera högskolans tanke och studenternas möj-
ligheter hos företagen utan att störa konkurrens och tid för företa-
garen. (Utvecklingslots) 

 
Flera instämde i uppfattningen att samarbetet gradvis utvecklades. ”Vi 
börjar ’hitta’ varandra och lär känna varandra bättre. Vi känner till var-
andras svaga punkter men även varandras styrkor. Det underlättar samar-
betet.” (Projektledning) (se t.ex. Schultz, 1958, 1966, 1988) ”Mitt kon-
taktnät inom högskolan har utökats vilket gör att jag har många bra 
ingångar.” (Utvecklingslots) ”Mycket bra är att kontakterna mellan hög-
skolan och oss som sitter ute i kommunerna blir så mycket bättre. Ni 
måste fortsätta med detta arbete även efter projektets slut.” (Utvecklings-
lots) Rollen som högskolelots var samtidigt fortfarande delvis oklar till 
sitt innehåll. 
 

Jag känner mig fortfarande osäker på vad jag ska presentera för fö-
retagen – gällande högskolans roll. Det kan givetvis bero på att jag 
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kommit lite sent in i detta men jag tror i alla fall att en mindre mall 
kring vad Högskolan vill att samtalen ska röra sig om vore av stor 
vikt både för antalet besök och det kvalitativa resultatet därav. 
(Utvecklingslots)   

 
Det fanns också tveksamheter var gränsen för vad högskolans kan göra 
går, vilket också påverkade innehållet i rollen som högskolelots. 
 

För ett flertal är Högskolans roll oklar i fråga om var ”gränserna” 
går, d v s vad kan Högskolan göra inom sina ramar? Oftast är det 
en ren ekonomisk fråga. Som Högskolelotsar brottas vi med sam-
ma problem. Det är inte lätt att veta vilket mandat vi har. (Högsko-
lelots) 

 
Viljan till samarbete verkade finnas och uppfattas ge upphov till ett nät-
verk av värdefulla kontakter. ”Att öka kontaktytorna mellan de mindre 
och medelstora företagen och högskolan med alla dess resurser är positivt 
och något nytt som är bra för alla parter.” (Utvecklingslots) En annan 
aspekt var hur utvecklingslotsarnas kontaktnät in i högskolan var möjligt 
att förbättra. 
 

Kontakten med näringslivet och de kommunala näringslivsenhe-
terna runt om i Dalarna. W-Dala har skapat ett bra kontaktnät med 
dessa två delar och detta är också en (av tre) våra uppgifter på 
Högskolan. W-Dala har även skapat möjlighet att bygga upp ruti-
ner internt för att jobba vidare med denna uppgift. (Högskolelots) 

 
Utvecklingslotsarnas kanske viktigaste uppgifter var att identifiera och 
förmedla kontakter och idéer mellan företagare i regionen och högskolans 
lärare/forskare. ”Många lotsar säger att det var en väldig fördel att få ha 
med sig högskolelotsen redan vid företagsbesöket, för då kunde högsko-
lelotsen se andra saker som de själva inte kunde se.” (Projektledning) 
”För att förenkla arbetet har vi tagit med oss högskolan redan på första 
företagsbesöket vilket fungerat mycket bra.” (Utvecklingslots) Någon 
beskrev sin roll för att utveckla samarbetet på följande sätt: 
 

Som en dörröppnare för att Högskolan och näringslivet skall 
kunna närma sig varandra. Visa på vilka möjligheter som finns 
och stötta med att synliggöra konkreta problemlösningar. Att 
jag efter lotsutbildningen skall få den kunskap jag behöver för 
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att sedan kunna erbjuda ett smörgåsbord av tjänster. (Utveck-
lingslots) 

 
En viktig faktor för att få samarbetet att fungera var att både utvecklings-
lotsarna, men även högskolelotsarna, hade god kunskap om högskolans 
organisation och verksamhet, lika väl som om företagens. För utveck-
lingslotsarna var det bl.a. fråga om att ha en uppfattning om vilka behov 
ett enskilt företag har och hur dessa kan ”paras” samman med den verk-
samhet som högskolan bedriver. För att samarbetet skall kunna fungera 
väl var det också angeläget att de olika parterna kan formulera och artiku-
lera sina behov. 
 

Viktigt att vi inte förutsätter vad företagen behöver – vi måste låta 
dem beskriva sina behov – gäller även att inte ”tycka” för mycket 
om vad en kommun skall göra – de kommer att överleva utan vår 
samverkan – men med vår samverkan kan de utvecklas bättre om 
vi träffar rätt i deras behov. (Högskolelots) 

 
En annan sida av att skapa nödvändiga förutsättningar för samverkan är 
att kännedomen om hur Högskolan Dalarna är organiserad och vad hög-
skolan har att erbjuda verkar fortfarande vara ett område där det återstår 
en del att utveckla. ((se t.ex. Schultz, 1958, 1966, 1988) ”Jag skulle vilja 
ha en tydlig och kortfattad information om hela högskolan och alla dess 
olika avdelningar/institutioner. Vem gör vad och hur når man rätt per-
son/er.” (Utvecklingslots) 
 

/…/ Vad jag kan önska är att man försöker ytterliggare att infor-
mera om vad högskolan kan erbjuda. Fast jag varit med ett tag i 
W-dala så är högskolan ändå en, i det stora hela, okänd värld. Det 
behövs mer information och som är utformad så att man även 
utanför den akademiska världen förstår vad ni menar. På era träffar 
används också mycket förkortningar och en tro att alla i försam-
lingen t ex. vet vad Dala Campus eller någon annat på högskolan 
är. Jag vill påstå att för 98% av Dalarnas befolkning så sträcker sig 
kunskapen till att man kan gå högskoleutbildningar av något slag 
på Högskolan Dalarna – det är allt! Ni borde ta in någon att arbeta 
med er marknadsföring/information som inte har arbetat eller stu-
derat hos er tidigare för att kunna se med fräscha ögon. (Utveck-
lingslots) 
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Högskolan framstår som en heterogen och för en utomstående en oöver-
skådlig och mer eller mindre ogenomtränglig organisation. En del av 
problemet är att verksamheten är komplex, heterogen och ofta bunden till 
en specifik persons kompetens. ”En svårighet för utvecklingslotsarna be-
står i att högskolan har en komplex verksamhet som kan vara svår att 
känna till.” (Projektledning) På den punkten kan högskolelotsarna göra 
en betydande insats för att ”öppna dörrar” in i högskolan. Samarbetet 
mellan högskolelotsarna och utvecklingslotsarna är i det sammanhanget 
central. Högskolans vana att samarbeta med regionens företag är samti-
digt begränsad och samverkansuppgiften är i praktiken relativt lågt priori-
terad, även om de offentliga dokumenten anger något annat (se t.ex. Hög-
skolan Dalarna. 1997, 2003, 2004, 2005). Det gör att det inom högskolan 
finns en betydande osäkerhet hur man kan agera. Inte minst för att finan-
siera verksamheten och för den enskilde läraren/forskaren att kunna ba-
lansera mot rollerna som lärare och forskare, uppgifter som vanligen upp-
fattas utgör den ”ordinarie” verksamheten. Här krävs en betydande för-
ändring av hur man inom högskolan ser på samverkansuppgiften. (Se 
t.ex. Sörlin, 1996; Sörlin och Törnqvist, 2000; Bergström, Florén, Tern-
hag och Tydén, 2000; Regeringens propositioner, 1992/92:170, 
1996/97:5; Tydén (red) 1997; Brulin, 1998; Ericson (red.), 2005) Frågan 
är hur en utbildnings- och forskningsorganisation samtidigt också kan 
fungera som en konsultorganisation, en organisation som både är utbuds- 
och efterfrågestyrd. 
 

Kontakterna med länets olika utvecklingslotsar har för vår del fun-
gerat acceptabelt. Blir Högskolans roll tydligare, och kan den veri-
fieras med olika genomförda W-Dalaprojekt, så kommer Högsko-
lan på sikt, att bli en resurs som externa aktörer tidigt väger in som 
möjlig samverkanspart. (Högskolelots) 

 
I kontakterna mellan den enskilde företagaren och högskolan har de s.k. 
djupanalyserna troligen medverkat till att också etablera en närmare kon-
takt dem emellan, kontakter som kan visa sig betydelsefulla i framtiden. 
W-dalaprojektet har lyckats med att bidra till att skapa både formella och 
informella nätverk mellan företagare och utvecklingslotsar, företagare 
och högskolelotsar och utvecklings- och högskolelotsar. Däremot är des-
sa kontaktnät inte heltäckande bl.a. beroende på att antalet företag är 
många och sammansättningen heterogen och frågan är om dessa kan ses 
som ett sammanhängande nätverk. Trots de problem som funnits för att 
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få till stånd en fungerande samverkan har de ansvariga för projektets atti-
tyd till samverkan uppfattats som positiv. ”Stort engagemang av projekt-
ledare, öppna diskussioner med ”högt i tak” – detta kan ge positiv utveck-
ling långsiktigt.” (Utvecklingslots) 
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6.4 Problem med ”leveranskapaciteten” och högskolelot-
sarnas roll  
 

När vi hade gjort våra intervjuer och lämnat ifrån oss enkäterna 
och Högskolan skulle göra uppföljningen – Vad hände då? Jo, 
det som inte skulle hända. Det som Högskolan hade lovat skulle 
fungera. Men fungerade det???? Nej!!! Inga kontakter togs med 
dessa företag. Sjukdom javisst men kapaciteten från Högskolan 
var för låg. ”Återigen fick vi stå med byxorna nere”. (Utveck-
lingslots) 

 
Ett av de problem som blev tydligt i och med W-dalaprojektet är att när 
ett företag vill samverka med Högskolan Dalarna är dess förmåga att ”le-
verera” begränsad. Det fanns även, som redan framgått, från flera håll 
omvittnat att kontakten mellan Högskolan Dalarna och länets näringsliv 
har varit dåligt utvecklad och det visades från flera av näringslivets före-
trädare skepsis mot Högskolan Dalarnas förmåga att fånga upp och ta 
hand om de behov som finns i näringslivet. ”Jag har ett par exempel på 
företagare som hört av sig till högskolan för utvecklingshjälp, men inte 
fått något svar. Jag tror att vi delvis talar ’olika språk’.” (Näringslivsråds-
ledamot) ”Det finns över länet en dålig förankring av högskolan.” (När-
ingslivsrådsrepresentant) Det har ”visat sig svårt att ens lyckas få kontakt 
med någon företrädare för högskolan. /…/ Det är alarmerande att vi inte 
kan få kontakt med rektor. /…/ Vi måste gå till Länsstyrelsens Kompe-
tensråd för att få information." (Näringslivsrådsrepresentant) ”Är osäker 
på om högskolan hinner med att göra sina åtaganden som de lovat företa-
gen. Om så inte är fallet måste man sätta stopp för alla nya ärenden. Före-
tagen är inte vana med långa ledtider.” (Utvecklingslots)  
 

Det är viktigt för projektets, för vår och högskolans trovärdighet 
att tiden mellan besöket och till det att högskolan kontaktar det be-
sökta företaget och följer upp besöket blir så kort som möjligt. 
(Utvecklingslots) 

 
Högskolan Dalarna saknar beredskap för att snabbt följa upp och ta hand 
om de aktörer inom näringslivet som vill ha en kontakt i en fråga. När fö-
retag söker samverkan med högskolan vill de vanligen att detta skall 
kunna ske relativt omgående med allt från snabba och konkreta resultat, 
till att ibland gälla omfattande och långsiktiga åtaganden. Vägen från ord 
till handling uppfattas som om den behöver bli kortare. 
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Sedan är det viktigt att komma ihåg att företagens verklighet 
skiljer sig från vår kommunala och högskolans verklighet. De 
vill inte ha besök på besök utan vill ha ett snabbt svar på om ett 
problem går att lösa i samarbete med högskolan. Det positiva 
med projektet som gör att jag anser att mina förväntningar 
ganska väl är uppfyllda är att vi som arbetar i kommunen fått 
träffa och lära känna de som arbetar på med olika saker inom 
högskolan. Det gör att det varit enkelt att ringa och fråga om de 
kan följa med på ett företagsbesök. De allra flesta som arbetar 
på högskolan har också varit positiva, flexibla och intresserade 
av ett samarbete med näringslivet. (Utvecklingslots) 

 
”Jag uppfattar att man har lite svårt internt att hinna med alla uppdrag 
som man har fått in till högskolan. Företag får ingen återkoppling.” (Le-
damot, Näringslivsrådet) Företagens önskemål ligger betydligt utanför 
vad som är möjligt inom det sätt att organisera verksamheten och de re-
surser som idag finns till förfogande. Det är också svårt att veta vilken 
kapacitet som finns inom högskolan. 
 

Vid besöken i företagen har jag varit själv. Jag har upplevt det som 
en brist att inte någon högskolerepresentant varit med mig vid be-
söken, för även om jag i stora drag vet vad högskolan kan och gör, 
så borde det varit någon person med som kan högskolan bättre än 
jag. En generalist som kan lite om mycket. (Utvecklingslots)  

 
”I Dalacampus finns en inbyggd tröghet eftersom flera personer blir in-
blandade som mellanhänder. Utvecklingslotsarna skulle i vissa fall vilja 
gå ’direkt på mål’.” (Högskolelots) 
 

Har ibland tagit för lång tid från utvecklingslotsmöte till dess att 
Högskolan tar kontakt. Svårt också för oss lotsar att veta vad Hög-
skolan kan erbjuda, vi behöver mer ”kött på benen” i form av ex-
empel etc. (Utvecklingslots) 

 
Orsaker till Högskolan Dalarnas dåliga ”leveransförmåga” utgörs till en 
del av organisatoriska problem. Det fanns till exempel en uppfattning om 
att Högskolan Dalarnas verksamhet var dåligt koordinerad.  
 

Att det finns interna konflikter emellan projektledningen och 
vissa avdelningar och lärare. Det känns oroväckande att ”hö-
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gerhanden” inte verkar veta, eller vill veta av vad ”vänsterhan-
den” gör. För mig som lots känns det oerhört oseriöst. Det skul-
le vara förödande för mig i min yrkesroll om jag utsätts för att 
ha lurat företag genom att jag gett dem löften om jobb som 
högskolan sedan inte kan eller vill leverera. (Utvecklingslots) 

 
En del av problemet förefaller också vara att W-dalaprojektet uppfattades 
ha problem med att etablera sig inom högskolan, vilket bl.a. kan antas ha 
med den rådande organisationskulturen att göra (Se t.ex. Alvesson, 1993; 
Bakka, Fivesdal, & Lindkvist, L. 1991) likväl som med hur verksamheten 
är organiserad, tillgång till ekonomiska resurser och, trots allt (Högskolan 
Dalarna, 1997; 2003, 2004; 2005) en oklarhet om samhällsuppdragets in-
nebörd. 
 

Den interna förankringen inom HDa fungerar inte helt bra trots 
att våra Högskolelotsar är direkt verksamma inom olika delar 
av högskolan. Detta gäller även finansieringsdelen där (som all-
tid) projektets ”belastning” på ordinarie verksamhet måste tyd-
liggöras. (Projektledning) 

 
Projektledningen gör emellertid bedömningen att det skett en gradvis an-
passning av verksamheten. I varje fall i betydelsen att det nu finns flera 
aktörer som uttalat är intresserade av att engagera sig i samverkansupp-
giften. 
 

Internt, först nu efter två år så börjar det landa internt i Högsko-
lan Dalarna. Det känns jätteskönt. Nu har vi fått med oss insti-
tutionerna, inte bara prefekterna, utan också lärare på institu-
tionerna. Där dom har fått vara med från börja med och kommit 
fram med förslag på olika aktiviteter som är näringslivsinrikta-
de o.s.v. Vi ser ett helt annat drag i det interna engagemanget 
just nu som känns oerhört stimulerande. Nu gäller det bara att 
få dem att kommunicera, dom här kärlen, så att man drar åt 
samma håll utifrån egna intentioner. (Projektledning) 

 
Ett betydande svårighet för högskolans del är att ha både kapacitet och 
kompetens att kunna samverka med regionens företag. En stor del av 
högskolans lärare/forskare är upptagna av sina utbildningsåtaganden och, 
om än i mindre omfattning, i forskning. För många av lärarna/forskarna 
återstår därför inte någon tid att lägga på den s.k. samhällskontakten. I 
synnerhet gäller detta de mest attraktiva medarbetarna. Det innebär att 
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merparten av dessa inte står till förfogande reellt sett, framför allt om ett 
samarbete skall inledas relativt omgående. Ett annat problem är att många 
av högskolans medarbetare är relativt specialiserade. Det framstår också 
som svårt för Högskolan Dalarna att göra det tydligt vilka områden som 
man har specialkompetens och då uppstår istället ett ”matchningspro-
blem” d.v.s. finns ”rätt personer” för det efterfråga uppdraget. Det kan 
förstås inte heller uteslutas att det finns lärare/forskare som i första hand 
är intresserad av att medverka i grundutbildningen, eller i sin forskning. 
Detta uppfattas ibland som: ”Bristande engagemang hos lärare/lotsar, 
långsam hantering – hur ser man på projektet på högskolan? Hur ser prio-
riteringen ut?” (Utvecklingslots)  
 

Näringslivet har varit väldigt tydliga mot oss. /…/ Det visar sig att 
dom uppfattat att vi är för tröga i förhållande till näringslivets be-
hov av snabba resultat, snabba insatser och så vidare. Vi måste hit-
ta ett system, en organisation som är mycket, mycket mera flexi-
belt än den vi har idag för att kunna möta näringslivets behov. Det 
kommer inte att fungera annars. (Projektledning) 

 
En förklarande omständighet är att högskolan har ett statliga utbildnings-
uppdrag, ett uppdrag som i huvudsak är centralstyrt som skall utföras i 
första hand. Däremot är vanan att arbeta med den s.k. samhällskontakt-
uppgiften mindre väl utvecklad, till exempel på det sätt som W-dala ge-
nomfört. Högskolans svårigheter att finna former för samverkan kan så-
ledes också förstås mot bakgrund av att den akademiska världen traditio-
nellt sett har arbetat ”självständigt” i kraft av den s.k. ”akademiska frihe-
ten” där man förhåller sig kritisk och analyserande för att skapa ny kun-
skap, men sällan varit intresserad av hur denna sedan skall kunna omsät-
tas i praktisk handling, d.v.s. det perspektiv som bygger upp samverkans-
uppgiften. Mot detta står att Högskolan Dalarnas interna styrdokument 
förespråkar samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar sam-
mantaget en osäker situation som till exempel gör det svårt för utveck-
lingslotsarna att verka i sin roll. 
 

Resurserna på högskolan varierar och kommer att fortsätta variera 
så där är det svårt när det gäller leveranskapaciteten. Det är omöj-
ligt för en utvecklingslots att veta när och om ett företag kan få 
hjälp med ett exjobb eller ett uppdrag… Här gäller det att vara tyd-
ligt mot företaget! (Projektledning) 
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Sammantaget finns således en rad ”försvårande” faktorer för samverkan, 
inte minst när denna skall starta omgående, eller pågå under lång tid. 
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6.5 Examensarbetet och alumni – verksamheter som kan 
binda samman företag och högskola 
Ett sätt att försöka organisera och systematisera samarbetet är att använda 
studenternas examensarbeten. Detta sker i numera den nya s.k. regionala 
exjobbswebben (”REXJOBB”) som är en plats där studenter kan presen-
tera sig själva och vad de skulle vilja skriva sitt examensarbete om.  
 

Exjobbsförmedlingen tror jag kommer att bli bättre då ny databas 
tas i bruk. Där kommer studenterna kunna presentera sig och vad 
de vill göra. Jag tror att det även kommer att bli uppskattat från de 
utländska studenter som ofta har svårt att hitta ett exjobb. För för-
sta gången har de ett verktyg på engelska som kan underlätta för 
dessa studenter. Sen gäller det att marknadsföra databasen mot fö-
retag så att de verkligen går in och kontaktar studenterna. (När-
ingslivsrådsledamot) 

 
Examensarbeten utgör en möjlighet att knyta samman företag med hög-
skolans studenter och lärare/forskare. En av effekterna av detta är inte 
bara att företag kan få hjälp med en del specifika och avgränsade problem 
det kan också leda till att företag i förlängningen kan rekrytera duktiga 
studerande, d.v.s. när en student gör ett examensarbete på ett företag är 
det också ett sätta att testa hur väl en person kan tänkas passa in i företa-
get i framtiden. Det finns alltså en möjlig rekrytering för det aktuella fö-
retaget, vilket kan vara en fördel eftersom denna ofta både är dyr och 
tidskrävande. Det kan också leda till både produkt- som en kunskapsut-
veckling. Det visade sig emellertid i praktiken vara svårt att få examens-
arbetet att fungera på avsett sätt beroende på en lång rad faktorer. Det har 
bl.a. att göra med när examensarbetsperioden är förlagd i tiden, att före-
tagen kan ge lämpliga uppgifter och ibland beroende på tillgången på stu-
derande. 
 

Problem att genomföra olika typer av projekt åt näringslivet, fram-
komna ur W-Dala projektet. Detta beror på att vi inom vårt ämne 
(/…/) hade ett lägre antal studenteter som började vår utbildning. 
Detta innebär att vi idag har mindre antal studenter som via sina 
examensarbeten kan utföra projekt som kommer fram via W-Dala. 
Antalet studenter har ökat de senaste två åren och framåt kommer 
alltså antalet examensarbeten att öka och då också möjligheten att 
kunna genomföra fler projekt relaterade till W-Dala. (Högskole-
lots) 
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Andra orsaker för att få examensarbetsorganisationen att fungera anges 
av de projektansvariga som: 
 

Vi har fått in många exjobb men inte lyckats hitta studenter till alla 
förslag som inkommit. Troliga förklaringar:  

• Studenterna är färre  
• Det kommer in fler lokala förslag så studenterna har fler förslag 

att välja på. 
• De större företagen lockar mer då de erbjuder studenterna en re-

lativt stor summa i ersättning. 
• Studenterna vill ”få in en fot” på ett ”stort” företag för att ev få 

en anställning när exjobbet är slutfört. (Projektledning) 
 
Ett annat exempel på ett område som framhålls innehålla en god utveck-
lingspotential är den s.k. alumniverksamheten där före detta studenter en-
gageras. 
 

Vi har nu också påbörjat med arbetet att få igång en alumni-
verksamhet på högskolan. Där finns hur mycket som helst att 
arbeta med när det gäller samverkan med företag i regionen. 
Möjligheten att få kontakt med gamla studenter som kan vara 
mentorer, gästföreläsare, ställa upp med exjobb och studiebe-
sök för studenter till exempel. Det kan också bli ett bra ställe att 
kunna marknadsföra kurser för fortbildning eller uppdragsut-
bildning! Mycket god utvecklingspotential! (Projektledning) 

 
Sammantaget framstår examensarbetet och alumniverksamheten som om-
råden där det finns goda förutsättningar för att finna konkreta samver-
kanspunkter mellan företag och högskola. Inte minst beroende på att des-
sa verksamheter har förutsättningar att omfatta ett relativt stort antal indi-
vider. ”Det gäller att komma åt den resurs som studenterna utgör. Det är 
10 000 studenter som finns via institutionerna.” (Projektledning) För ex-
amensarbetets del förutsätter det dock att dessa kan förläggas i tid så att 
de både passar företagens behov och önskemål och att de passar in i ”ut-
bildningscykeln”. Examensarbetet måste därför i någon menig inte vara 
alltför tidsberoende, d.v.s. att det kan genomföras under en relativt lång 
tidsperiod, och att det är avgränsade i omfattning.  
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Där vi har haft stört efterfrågan bland företagen bland insatser 
som skulle kunna vara examensarbeten, det är samtidigt där är 
samtidigt det område där vi har haft minst studenttillströmning 
och där vi har haft nerdragningar tyvärr. Det har varit extra 
svårt att matcha dom behoven mot varandra. Det har krävts oli-
ka typer av specialinsatser och det man får göra är att inte bara 
stirra sig blind på examensarbeten, utan man tittar lite mera på 
projektarbeten, sådant som finns mera löpande i undervisning-
en. Det är ett sätt, man jag tror att man måste finna nya former 
därför att studenterna göra andra insatser än examensarbeten. 
Dom går kanske in och jobbar som studentföretag. För det är 
samtidigt ett område som varit en liten bit vit fläck, en outnytt-
jad potential när det gäller utveckling av entreprenörskap, inno-
vationer, nyföretagande o.s.v. så finns det mycket mera att göra 
när det gäller att få avknoppningar från studenter och forskare. 
Det är områden som vi skulle vilja ta tag i för framtiden. (Pro-
jektledning) 

 
För högskolans del behövs också att examensarbetets form kan utvecklas 
så att de anpassas både till kravet på vetenskaplighet och till företagens 
behov av att ett examensarbete har någon grad av praktisk tillämplighet. 
Här finns ett utrymme för ett fortsatt utvecklingsarbete.  
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6.6 Måluppfyllelse 
Projektmålen är i huvudsak av kvantitativ karaktär och framstår i de fles-
ta fall som relativt enkla att utvärdera i betydelsen om målen uppnåtts el-
ler inte. I några fall är det ändå svårt att värdera måluppfyllelsen därför att 
målen är oprecist angivna, t.ex. att öka andelen internationella kontakter, 
eller ett ökat kunskapsutbyte, eller att flera kvinnor uppmuntras till före-
tagande. I bl.a. dessa fall är de svårt att veta om och i så fall i vilken grad 
eventuella förbättringar direkt låter sig hänföras till W-dalaprojektet. Om 
vi i stället ser till målens kvalitativa innehåll är ett syfte med utvärdering-
en också att gå bakom de resultat som redovisas i kvantitativa termer. 
Flera av målen är uppnådda. Av de inplanerade 300 möten besöktes ytter-
ligare ett 50-tal och funktionen som utvecklingslots och högskolelotsar 
har inrättats. Däremot är det ännu oklart vad som kommer att hända med 
dessa funktioner när projektet avslutats. På några punkter återstår dock ett 
fortsatt arbete, eller att målen rent av kan behöva omformuleras. Detta 
gäller till exempel att de långsiktiga partnerskapsavtalen som varit svåra 
att få till stånd. Sådana avtal kan självfallet vara av stort värde för att ga-
rantera både stabilitet och långsiktighet.  
 

Tanken på att formalisera samverkan med företag genom ett avtal, 
”letter of intent” är inte bra – goda insatser med nyttiga resultat 
kommer att leda till en naturlig samverkan mellan HD och om-
kringliggande samhälle. Avtal känns alltid förpliktigande vilket 
spontant skapar visst motstånd. (Högskolelots) 

 
Förmodligen kan sådana avtal inte påskyndas utan det är mera troligt att 
sådana avtal gradvis kan växa fram som ett resultat av en förtroendefull 
samverkan under en längre tid. Om projektet har bidragit till en ökad grad 
av internationalisering är omöjligt att ha en uppfattning om, i varje fall i 
betydelsen att det är möjligt att peka på konkreta händelser inom detta 
område. Det samma gäller att locka fler män till högskolestudier och att 
få fler kvinnor till företagare av den enkla anledningen att det inte går att 
belägga några tydliga orsakssamband mellan projektets verksamhet och 
utfallet på dessa båda punkter, därtill är problematiken allt för komplex, 
d.v.s. antalet faktorer som påverkar detta måste anses vara betydande. Så 
här långt har inte några direkta framsteg gjorts på den punkten. 
 
En del av projektet skulle rikta sig mot företag inriktade mot export. En 
tanke var bland annat att koppla dessa till de utländska studenter som 



  68 

finns hos Högskolan Dalarna. Detta framstår också som ett område där 
fortsatt utvecklingsarbete återstår att göra. Jämställdhet lyfts fram som 
en viktig tillväxtfaktor bl.a. som ett sätt att påverka högskolans kursut-
bud till att innehålla otraditionella kombinationer mellan teknik och 
humaniora.  
 

Jag tycker att vi faktiskt har aktivt arbetat med det, för just genom 
att vi har konstaterat att var finns största potentialen för att få in 
kvinnliga företager i det tänket. Det är inom hälsovårdsområdet 
och det är inom besöksnäringen. Det har vi försökt lyfta fram i ett 
anta specialprojekt och fått gehör för det. 

 
I Falun har vi gjort den här studien där vi har besökt arbetsgiva-
re och höra hur dom jobbar när dom köper hälsotjänster. Efter-
som det finns många kvinnliga företagare i den branschen som 
vi vet upplever att det är svårt att sälja sådana tjänster. Det här 
har vi ju gjort ihop med Falu kommuns tillväxtarbete i deras lo-
kala tillväxtprogram. (Projektledning) 

 
Jämställdhetsaspekten har funnits med i några av de delprojekt som ge-
nomförts, men kanske ändå inte funnits med i det främsta ledet. Under 
den tid som verksamheten bedrivits har en rad nya distansutbildningar 
tillkommit, samtidigt som Högskolan Dalarna generellt utvecklat en rad 
nya distansutbildningskurser under den tid som projektet bedrivits. En del 
av förklaringen till detta får sökas i den allmänna trenden inom detta om-
råde bl.a. som en följd av en snabb utveckling inom informations- och 
kommunikationstekniken. Projektet har identifierat områden som är an-
gelägna för ett fortsatt samarbete, även om det inte är några direkta nyhe-
ter som kommit ram, och visat på behovet av att Högskolan Dalarna be-
höver förbättra sin leveranskapacitet om samverkansuppgiften skall kun-
na fullgöras. Ett sådant område är till exempel turismen. ”Det ser man 
själva som en enormt stor potential för hela den här regionen. Där har vi 
gjort särskilda insatser för att stärka upp vår leveransförmåga.” (Projekt-
ledning) Sammantaget är bedömningen ändå att W-dalaprojektet haft ett 
sådant innehåll och inriktning att utfallet ligger i linje med de uppsatta 
målen, men att ett tämligen omfattande arbete fortfarande återstår, men 
samstämmiga erfarenheter av framgångsrikt utvecklingsarbete visar att 
detta måste bedrivas långsiktigt. (se t.ex. Roos i Sahlin, (red.) 1996; Ful-
lan, 2001)  
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6.7 W-Dalaprojektet som en modell för samverkan 
 

Det var väldig lätt att få gehör för det hela ute hos näringslivets 
representanter. Det var samma sak där, vi fick enorm uppback-
ning från Svenskt Näringsliv och från Företagarna. Jag var 
verkligen imponerad och lite grann förvånad också. Det kändes 
jättebra. Det var inte lika lätt att få gehör internt för dom här bi-
tarna. Man var redan upptagen med andra preferenser och andra 
inriktningar. Det tog mycket, mycket energi för att sälja in all-
ting internt. /…/ När vi kom till verkligheten när det gäller 
kommunerna då så blev det helt plötsligt stiltje där ett tag ock-
så. Dom som skulle göra jobbet var inte samma personer som vi 
från början hade pratat med. (Projektledning) 

 
W-dalaprojektet har varit ett försök att utveckla en fungerande modell för 
samverkan mellan företag, kommuner och högskola i en avgränsad geo-
grafisk region i syfte att samtidigt åstadkomma regional utveckling. Frå-
gan är hur väl detta lyckats och vilka erfarenheter som är möjliga att läsa 
ut? Frågan är svårbesvarad och innehåller många dimensioner.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur. 2 ”W-dalamodellen 
 
”W-dalamodellen” är uppbyggd av att utvecklingslotsarna och högskole-
lotsarna skall fungera som naturliga kontaktpunkter som kan binda sam-
man företagens behov och önskemål med de resurser som Högskolan Da-
larna förfogar över. Utvecklingslotsen har att hjälpa företag att få kontakt 
med den del av högskolan som man är intresserad av och har till sin hjälp 
en högskolelots. När samverkan väl är etablerad sker den i första hand 
mellan företagets kontaktperson och den lärare/forskare som arbetar med 
den aktuella frågan, vilket förstås inte utesluter att både utvecklings- och 
högskollotsen fortsatt spelar en roll. Det är också angeläget att de får 
kännedom om utfallet av samarbetet för att de på det sättet skall kunna 
utveckla sina roller och få återkoppling på vad deras arbete resulterar i. 
 

    Kommunala 
Utvecklings-

lotsar 

Högskole-
lotsar 

Högsko-
lan 

Företag 
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Utvärderingen visar att många av de involverade aktörerna anser att W-
dalamodellen som sådan är bra och ändamålsenlig. Modellen ger utrym-
me för att ”relativt fort att få den inledande kontakten mellan företaget 
och högskolan. Därefter går det lite trögare … ” (Utvecklingslots) Model-
len har en konstruktion som gör det relativt lätt att etablera en första kon-
takt på bred basis. ”Det har i vissa fall brustit i arbetsflö-
det/kommunikationen då bollen hamnat hos högskolelotsen. Det beror i 
många fall på att resurser saknats på marknadsföringssidan.” (Utveck-
lingslots) Problemet uppstår när dessa kontakter skall fördjupas och ett 
varaktigt samarbete etableras. Att utveckla denna samverkan tar tid. 
 

Tanken bakom projektet är viktig. Arbetet för att få företagare 
att uppskatta och att använda sig av högskolan tar dock tid och 
jag anser att dit vi nått hittills med detta projekt är ungefär vad 
man kan förvänta sig. (Utvecklingslots) 

 
Många anser att det finns en potential för det framtida arbetet.  
 

Högskolan har skapat sig ett suveränt nätverk med alla dessa 
deltagare från olika aktörer (medlemmarna) som sitter av möte-
na en hel eftermiddag. Utveckla detta och utnyttja det bättre! 
När lotsarna har börjat fungera kommer även dessa att var en 
klar potential, men där återstår mycket jobb, tror jag. (Närings-
livsrådsledamot) 

 
”Projektledning från Dalacampus, verktyget Projektplatsen, vissa högsko-
lelotsar, potentialen ligger i engagemanget hos lärarna på Hda. En enorm 
resurstillgång.” (Utvecklingslots) Verksamheten verkar i en del avseen-
den ha kunnat öka kontaktytan mellan regionens företag och Högskolan 
Dalarna, vilket bidrar till att synen på varandra förändras. ”Samarbetet 
och responsen från högskolan har varit mycket bra. Ni har genom W-dala 
minskat avståndet mellan högskolan och företagen i kommunen.” (Ut-
vecklingslots) Någon annan uttryckte det på följande sätt: ”Jag tycker att 
det har blivit en positivare stämning bland deltagarna i projektet och det 
känns kul! Bra respons från företag i regionen.” (Utvecklingslots) 
 
De kontakter som etablerats, till exempel via Näringslivsrådet har ännu så 
länge i huvudsak funnits i FIRO-modellens (Schultz, 1958, 1966, 1988) 
”sökfas”, d.v.s. deltagarna försöker att bekanta sig med varandra och ska-
pa nya relationer, även om många av dem redan träffats i andra samman-
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hang. Aktiviteterna har till stor del bestått i att de har informerat varandra 
vad de gör på ”hemmaplan”. Därför har aktiviteterna bara undantagsvis 
kunnat sägas tillhöra den andra fasen när man försöker att kontrollera och 
systematiskt analysera situationen för att utifrån denna gå vidare. 
 

/…/ Varför inte jobba med analys, när så många sitter där med 
så olika erfarenheter, kunskaper och närverk? Fortfarande med 
fokus på regionens lyft och inte på Högskolans utveckling 
(Högskolan kan ändå dra stor nytta av det!). (Näringslivsråds-
ledamot) 

 
Med lite distans på hur processen utvecklades hade till exempel Närings-
livsrådet kunnat tillsätta arbetsgrupper med specifika uppgifter att arbeta 
vidare med och därmed också ytterligare öka antalet specifika åtgärder. 
Ett annat förslag är: ” Det är vältigt väsentligt att det finns någon typ av 
branschråd där man kan diskutera branschens frågor inom olika ämnen.” 
(Projektledning) 
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7. NÅGRA ERFARENHETER FÖR DET FORTSATTA 
ARBETET 
Utvärderingen av W-dalaprojektet har gett en del erfarenheter som har 
betydelse för nuvarande och framtida samverkan mellan regionens före-
tag, kommunernas näringslivsenheter och Högskolan Dalarna i den anda 
som kommit att kallas Tripel Helix, eller kluster om man använder en 
annan bakomliggande tankefigur. I det här fallet fokuseras framför allt 
några av de områden som har identifierats i utvärderingen avseende det 
samarbete som sker. Dessa redovisas i sex punkter med en kort beskriv-
ning av problematiken, vilket åtföljs av några frågeställningar om vilka 
förändringar som kan vara nödvändiga att göra för att få till stånd en 
långsiktig samverkan. 
 
1. Det behövs fora för kontinuerliga möten och en formaliserad or-
ganisation  
För att få en långsiktig samverkan att fungera behövs en fast, men ändå 
med en flexibel struktur. En organisation där olika aktörer kontinuerligt 
kan träffas för att föra öppna och konstruktiva dialoger om gemensamma 
intressen. I ett första steg förefaller det vara viktigt att fortsätta att bygga 
upp informella nätverk och en ömsesidig tillit till varandras vilja och 
förmåga till samverkan. Det behövs samtidigt en permanent struktur 
inom ramen för Dalacampus som systematiskt kan hantera samarbetet på 
en konkret och praktisk nivå, definiera områden för samverkan, arbeta 
med finansieringsfrågor, hur ansvar fördelas o.s.v. Frågor av övergripan-
de natur kan sannolikt bäst hanteras i en form av att Näringslivsråd för 
övergripande frågor och för områdesbestämda frågor i form av bransch-
råd inom olika verksamhetsområden. Utöver detta behövs enkla och väl-
fungerande administrativa rutiner som stödjer och systematiserar arbetet. 
De administrativa stödsystemen måste samtidigt vara väl integrerande i 
organisationen samtidigt som denna fortfarande söker sina former. Där-
med uppstår ett problem hur dessa stödsystem kan utvecklas i en ömsesi-
dig process. 
 
Frågor för framtiden: 
 

- Behövs ett permanent organ liknande det nuvarande Näringslivs-
rådet och hur skall detta i så fall organiseras? Var ligger ansva-
ret för rådets verksamhet? Hur stort skall det vara och vilka par-
ter skall vara representerade? 
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- Behövs branschråd för specifika sektorer? Var ligger ansvaret för 
rådets verksamhet? Hur stort skall rådet vara och vilka parter 
skall vara representerade? 

- Hur är det möjligt att utveckla effektiva stödprocesser i form av 
enkla och funktionella administrativa stödsystem och hur påver-
kas dessa av gällande regelverk? 

 
2. ”Kontaktpunkter” för att koordinera samarbetet spelar en viktig 
roll 
För att en lång rad av olika organisationer och individer med olika intres-
sen och behov skall kunna samverka effektivt behövs att det finns kon-
taktpunkter i den vardagliga verksamheten, d.v.s. enskilda individer i de 
olika organisationerna som har som sin uppgift att fungera som kontakt-
personer och att föra information vidare, att knyta samman personer osv. 
Under W-dalaprojektet har dessa kontaktpunkter utgjorts av utvecklings- 
och högskolelotsarna. 
 
Även om samarbetet mellan de ingående parterna har utvecklats finns det 
fortfarande problem kvar att överbrygga. Utvecklingslotsarna har t.ex. som 
regel inte bara brist på tid för att kunna hålla kontakter med regionens fö-
retag och många gånger en alltför bristfällig kunskap om högskolans och 
dess verksamhet. Om tiden saknas riskerar detta att äventyra den framtiden 
verksamheten. Problemen för högskolelotsarna är att också dessa saknar 
tid, de har en oklar roll i högskolans organisation och många har sannolikt 
en mer eller mindre begränsad kunskap om regionens företag. 
 
Frågor för framtiden: 
 

- Behövs en funktion motsvarande den som utvecklings- och hög-
skolelotsarna innehaft för framtida samverkan och hur kan dessa 
roller i så fall permanentas på ett organisatoriskt plan? Hur kan 
rollerna vidare utvecklas och hur skall dessa funktioner finansie-
ras? 

 
3. Högskolans ”leveransförmåga” måste förbättras 
Högskolan Dalarna har ett problem i sin samverkan med företagen bero-
ende på en bristande ”leveransförmåga”. Denna är i huvudsak strukturellt 
orsakad och den beror bl.a. på att högskolans lärare/forskare är inordnade 
i ett tjänstgöringssystem som innebär att de redan i början av ett läsår är 
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inplanerade för lång tid framåt i den ”löpande produktionen” för under-
visning och forskning. Det gör att de ofta inte kan genomföra andra åta-
ganden, framför allt inte sådana som ligger nära i tiden, eller som kräver 
ett långsiktigt åtagande om detta inte har en finansiering. Ett annat pro-
blem är att lärare/forskare som har specifik och eftertraktad kompetens 
ofta samtidigt är efterfrågade i den ordinarie verksamheten. Därmed upp-
står en brist på personer som kan samverka utanför högskolans organisa-
tion. Till detta kan också läggas att denna typ av arbete har föga värde för 
att meritera sig i det akademiska systemet. 
 
Frågor för framtiden: 
 

- Hur kan Högskolan Dalarna organisera sin verksamhet så att ef-
terfrågade lärare/forskare snabbt kan frigöras för att ingå i sam-
verkansprojekt med regionens företag? 

- Hur kan lärare/forskare intresseras för att i högre grad än idag 
samverka utanför högskolans väggar? 

 
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. 
 
Frågor för framtiden: 
 

- Vilka åtgärder kan behövas för att brygga över den misstänksam-
het mot högskolans förmåga och vilja som råder för att bygga 
upp ett ömsesidigt förtroende som en grund för en ömsesidig 
samverkan? 
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5. Förmågan att definiera behov av samverkan behöver förbättras 
Utvärderingen visar också att företagen och högskolan i många fall har 
tämligen 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. Det finns även 
andra områden som kan definieras bort där det kan vara mindre lämpligt 
att samverka, till exempel därför att högskolan då skulle komma att kon-
kurrera med privata aktörer på marknaden, till exempel utbildnings-, 
ITK-konsulter o.s.v.  
 
Frågor för framtiden: 
 

- På vilka sätt skulle det vara möjligt att skapa förutsättningar för 
regionens företag och Högskolan Dalarna att finna former för att 
formulera gemensamma uppgifter om samverkan utöver de som 
redan behandlats i de föregående punkterna? 

 
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.  
 
Frågor för framtiden: 
 

- Hur kan Högskolan Dalarna svara upp mot företagens behov och 
önskemål så att samverkan blir av intresse för båda parter? 

- Hur kan kompetens för att söka projektmedel för utvecklingsinsat-
ser ökas ytterligare? 

- Hur kan Högskolan Dalarnas uppdragsutbildningar utvecklas för 
att svara med marknadens behov? 
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Några avslutande kommentarer 
Avslutningsvis kan konstateras att samstämmigheten om att det behövs 
ett samarbete mellan företagen, kommunernas näringslivsenheter och 
högskolan är stor och flera har fungeringar vad som kommer att ske när 
projektet avslutas.  
 

Projektet känns angeläget och en sådan arbetsmodell bör eftersträ-
vas även efter projektets avslutande. Det är också oerhört angelä-
get att Högskolan har förmåga och en intern attityd att kunna och 
vilja fånga upp de förslag som kommer. (Högskolelots) 

 
En central aspekt för framtiden är således samverkan är att bygga upp en 
fungerande formell organisation, som går längre än den nuvarande, kom-
pletterad med informella nätverk där de olika parternas kunskap och för-
ståelse för varandras situation, roller, problem och framtidsvisioner suc-
cessivt 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 utvecklingspro-
jekt med stor sannolikhet även i framtiden kommer att utgöra en viktig 
beståndsdel i verksamheten. En erfarenhet som kan dras är att det finns 
svårigheter när det gäller hur verksamheten skall kunna finansieras när 
den inte längre bedrivs med stöd av särskilda projektmedel15.  
 

/…/ Jag vet att vi som kommun och vårt näringsliv har långsik-
tig nytta av ett större samarbete med högskolan men oftast sitter 
korta ekonomiska överväganden i vägen för långsiktigheten. 
/…/. (Utvecklingslots) 

 
Samarbetet måste bli så attraktivt att regionens företag finner det intres-
sant att samverka med Högskolan Dalarna. 
 
För högskolans lärare/forskare redovisas deras arbete i en s.k. TGS 
(tjänstgöringsschema) där de redovisar nedlagd tid mot undervisnings-
uppdrag och forskningsanslag. Merparten av lärarna/forskaren intecknar 
redan i början av ett läsår sin tjänstgöring för resten av året. Skall en lära-
re/forskare genomföra ett samverkansuppdrag måste detta ha en finansie-
ring som kan frigöra nödvändig tid, d.v.s. det måste finnas en uppdrags-

                                                                                                  
15 Under de kommande åren förväntas betydande resurser från olika EU-program kunna 
vara möjliga att söka. 
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givare. Rollen förändras då från lärare/forskare till ”konsult”. I praktiken 
innebär det att en samverkan med ett företag bygger på att detta är intres-
serat av att köpa en tjänst från högskolan. För att ett företag skall vilja 
göra detta måste tjänsten minst vara värd det företaget är villigt att betala. 
Om det skall vara fråga om samverkan och inte bara ett köp av tjänster 
krävs att de genererar ett ”mervärde”, något som båda parter har något att 
vinna på, kortsiktigt, eller långsiktigt. 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 ger knappast några entydiga svar på den frågan så här långt. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
 
Datainsamling 
 
2005 
1. Näringslivsrådets möte den 21 sept. (Ca 20-talet deltagare) 
2. Utbildningsdag för utvecklingslotsar den 30 sept. (Ca 20-talet deltaga-
re) 
3. Brevenkät till utvecklingslotsarna oktober 2005(se bilaga 1) 
4. Högskolelotsmöte den 28 nov. (6 deltagare) 
5. Näringslivsrådsmöte den 30 november. (Ca 15-talet deltagare) 
6. Brevenkät till Näringslivsrådet medlemmar december 2005 (Se bilaga 
2)  
Brevenkäten resulterade i 7 svar där denna hade sänts ut till x antal per-
soner. 
7. ”Avstämningsmöte” med högskolelotsar den 15 december 2005. 
8. Intervju med Näringslivsrådets ordförande den 20 december 2005. 
 
2006 
9. Möte den 18 januari Älvdalen med näringslivschefer och utvecklings- 
och högskolelotsar. (14 deltagare) 
10. Samtal med Näringslivsrådets ordförande den 18 januari 2006. 
11. Möte med projektledning och högskolelotsar i Tällberg den 30 janua-
ri 2006. 
12. Samtal med Näringslivsrådets ordförande den 13 februari 2006. 
13. Näringslivsrådsmöte den 15 februari. (Ca 20-talet deltagare) 
14. Utvecklingslotsmöte den 22 augusti (ca 10-talet deltagare) 
15. Lotsmöte den 6 september (ca 20-talet deltagare) 
 
2007 
16. Brevenkät (januari 2007) 
17. Näringslivsrådets möte 30 januari  
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Bilaga 2 
 
2005-10-10 
 
Till 
Kommun- och högskolelotsar i W-Dalaprojeket 
 
 
Kontinuerlig utvärdering av W-Dalaprojektet 
Jag har fått uppdraget att på kontinuerlig basis följa och utvärdera projek-
tet W-Dala. För att kunna klara av uppgiften är det nödvändigt att löpan-
de samla in information (data). Som ett led detta arbete skulle jag i det 
här läget vilja ha Dina synpunkter på Din roll som kommun-/högskolelots 
inom W-Dalaprojektet. Jag är medveten om att Du redan är hårt arbetsbe-
lastad, men jag hoppas att Du ändå har möjlighet att avsätta en liten stund 
för att reflektera över Din roll i projektet då det kan komma att ha stor be-
tydelse för projektets fortsatta utveckling.  
 
Resultatet kommer att återrapporteras och/eller presenteras i en, eller fle-
ra utvärderingsrapporter. Ditt deltagande är självfallet frivilligt och de 
svar som Du avger redovisas som en del av en större helhet där det inte 
framgår vem som sagt vad. I praktiken innebär det att något eller några 
delar av vad Du sagt kan komma att redovisas som ett direkt citat i rap-
porten. Vill Du att hela, eller delar av Ditt svar inte får användas på detta 
sätt anger Du detta i Ditt svar. (Insamlade data kan också komma att an-
vändas för fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar som 
angetts ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publicerats 
att dra tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten inom W-Dalaprojektet 
är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frågor. Sänds via e-mail 
till: mlu@du.se senast den 21 oktober 2005.  
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mats Lundgren  
 
Beskriv så utförligt som det låter sig göras Din syn på följande frågeställ-
ningar: 



  85 

 
1. Hur ser Du på Din roll som lots i W-Dalaprojektet? 
2. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar bra och som Du anser har 
en god utvecklingspotential? 
3. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar mindre väl och som därför 
skulle behöva korrigeras? 
4. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
Tack för Din välvilliga medverkan! 
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Bilaga 3 
 
2005-12-01 
 
Till 
 
Näringslivsrådets medlemmar 
 
Kontinuerlig utvärdering av W-Dalaprojektet – ”Ögonblicksbilder” 
Jag har fått uppdraget att på kontinuerlig basis följa och utvärdera projek-
tet W-Dala. För att kunna klara av uppgiften är det nödvändigt att löpan-
de samla in information. Som ett led detta arbete skulle jag i det här läget 
vilja ha Dina synpunkter på W-Dalaprojektet. Jag är medveten om att Du 
redan är hårt arbetsbelastad, men jag hoppas att Du ändå har möjlighet att 
avsätta en liten stund för att besvara bifogade frågor. Resultatet kommer 
att återrapporteras och/eller presenteras dels som s.k.”ögonblicksbilder” 
och senare som en mera samlad och systematisk bild i en utvärderings-
rapport.  
 
Ditt deltagande är självfallet frivilligt och de svar som Du avger redovi-
sas där det inte framgår vem som sagt vad. I praktiken innebär det att nå-
got eller några delar av vad Du sagt kan komma att redovisas som ett di-
rekt citat i ”ögonblicksrapporten” och senare i utvärderingsrapporten. Vill 
Du att hela, eller delar av Ditt svar inte får användas på detta sätt anger 
Du detta i Ditt svar. (Insamlade data kan också komma att användas för 
fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar som angetts 
ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publicerats att dra 
tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten inom W-Dalaprojektet 
är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frågor. Sänds via e-mail 
till: mlu@du.se senast den 9 december 2005.  
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mats Lundgren  
 
Beskriv kortfattat Din syn på följande frågeställningar: 
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1. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar bra och som Du anser har 
en god utvecklingspotential? 
 
2. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar mindre väl och som därför 
skulle behöva korrigeras? 
 
3. Jag har följande synpunkter som jag vill framföra som en reaktion på 
de ”ögonblicksbilder” som presenterade på Näringslivsrådet (se bifogat 
dokument) möte den 30 november 2005. 
 
4. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
Tack för Din medverkan!! 
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Bilaga 4 
 
2006-04-29 
 
 
Till 
 
Utvecklingslotsar/högskolelotsar 
 
Kontinuerlig utvärdering av W-Dalaprojektet – ”Ögon-
blicksbilder” ”brevenkät” 2 maj 2006 
Jag har, som bekant, fått uppdraget att på kontinuerlig basis följa och ut-
värdera projektet W-Dala. För att kunna klara av uppgiften är det nöd-
vändigt att löpande samla in information. Som ett led detta arbete skulle 
jag i det här läget vilja ha Dina synpunkter på W-Dalaprojektet. Jag är 
medveten om att Du redan är hårt arbetsbelastad, men jag hoppas att Du 
ändå har möjlighet att avsätta en liten stund för att besvara bifogade frå-
gor. Resultatet kommer att återrapporteras och/eller presenteras dels som 
s.k. ”ögonblicksbilder” och senare som en mera samlad och systematisk 
bild i en utvärderingsrapport.  
 
Ditt deltagande är självfallet frivilligt och de svar som Du avger redovi-
sas där det inte framgår vem som sagt vad. I praktiken innebär det att nå-
got eller några delar av vad Du sagt kan komma att redovisas som ett di-
rekt citat i ”ögonblicksrapporten” och senare i utvärderingsrapporten. Vill 
Du att hela, eller delar av Ditt svar inte får användas på detta sätt anger 
Du detta i Ditt svar. (Insamlade data kan också komma att användas för 
fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar som angetts 
ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publicerats att dra 
tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten inom W-Dalaprojektet 
är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frågor. Sänds via e-mail 
till: mlu@du.se senast den 9 maj 2006.  
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mats Lundgren  
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”Brevenkät” 2 maj 2006 
 
Jag fungerar som (sätt x i tillämpligt alternativ) 
 
Utvecklingslots   
 
Högskolelots 
 
Beskriv kortfattat Din syn på följande frågeställningar: 
 
1. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar bra så här långt och som 
Du anser har en god utvecklingspotential 
 
2. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar mindre väl så här långt och 
som därför skulle behöva korrigeras? 
 
3. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
Tack för Din medverkan!! 
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Bilaga 5 
2006-04-29 
 
Till 
 
Näringslivsrådets medlemmar 
 
Kontinuerlig utvärdering av W-Dalaprojektet – ”Ögon-
blicksbilder” ”brevenkät” 2 april 2006 
Jag har, som bekant, fått uppdraget att på kontinuerlig basis följa och ut-
värdera projektet W-Dala. För att kunna klara av uppgiften är det nöd-
vändigt att löpande samla in information. Som ett led detta arbete skulle 
jag i det här läget vilja ha Dina synpunkter på W-Dalaprojektet. Jag är 
medveten om att Du redan är hårt arbetsbelastad, men jag hoppas att Du 
ändå har möjlighet att avsätta en liten stund för att besvara bifogade frå-
gor. Resultatet kommer att återrapporteras och/eller presenteras dels som 
s.k. ”ögonblicksbilder” och senare som en mera samlad och systematisk 
bild i en utvärderingsrapport.  
 
Ditt deltagande är självfallet frivilligt och de svar som Du avger redovi-
sas där det inte framgår vem som sagt vad. I praktiken innebär det att nå-
got eller några delar av vad Du sagt kan komma att redovisas som ett di-
rekt citat i ”ögonblicksrapporten” och senare i utvärderingsrapporten. Vill 
Du att hela, eller delar av Ditt svar inte får användas på detta sätt anger 
Du detta i Ditt svar. (Insamlade data kan också komma att användas för 
fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar som angetts 
ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publicerats att dra 
tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten inom W-Dalaprojektet 
är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frågor. Sänds via e-mail 
till: mlu@du.se senast den 9 maj 2006.  
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mats Lundgren  
 
Beskriv kortfattat Din syn på följande frågeställningar: 



  91 

 
1. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar bra så här långt och som 
Du anser har en god utvecklingspotential? 
 
2. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar mindre väl så här långt och 
som därför skulle behöva korrigeras? 
 
3. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
Tack för Din medverkan!! 
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Bilaga 6 
2006-09-17 
 
Till 
Näringslivsrådet/Utvecklingslotsar/Högskolelotsar 
 
W-Dalaprojektet – ”Ögonblicksbilder” hösten 2006 
Jag har, som bekant, fått uppdraget att på kontinuerlig basis följa och ut-
värdera projektet W-Dala. För att kunna klara av uppgiften är det nöd-
vändigt att löpande samla in information. Som ett led detta arbete skulle 
jag i det här läget återigen vilja ha Dina synpunkter på W-Dalaprojektet 
och hur detta utvecklats så här långt och vilka eventuella utmaningar som 
verksamheten står inför. Jag är medveten om att Du redan är hårt arbets-
belastad, men jag hoppas att Du ändå har möjlighet att avsätta en liten 
stund för att besvara bifogade frågor då Dina svar är av stor betydelse för 
att kunna dra lärdomar inför den framtida verksamheten. Resultatet 
kommer att återrapporteras och/eller presenteras dels som s.k. ”ögon-
blicksbilder” och senare som en mera samlad och systematisk bild i en 
utvärderingsrapport.  
 
Ditt deltagande är självfallet frivilligt och de svar som Du avger redovi-
sas där det inte framgår vem som sagt vad. I praktiken innebär det att nå-
got eller några delar av vad Du sagt kan komma att redovisas som ett di-
rekt citat i ”ögonblicksrapporten” och senare i utvärderingsrapporten. Vill 
Du att hela, eller delar av Ditt svar inte får användas på detta sätt anger 
Du detta i Ditt svar. (Insamlade data kan också komma att användas för 
fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar som angetts 
ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publicerats att dra 
tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten inom W-Dalaprojektet 
är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frågor. Sänds via e-mail 
till: mlu@du.se senast den 25 september 2006.  
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mats Lundgren  
 
”Brevenkät” september 2006 
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Jag fungerar som (sätt x i tillämpligt alternativ/alternativ) 
Medlem i näringslivsrådet     
Utvecklingslots    
Högskolelots 
 
Beskriv kortfattat Din syn på följande frågeställningar: 
1. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar bra så här långt och som 
Du anser har en god utvecklingspotential? 
2. Vad är det för delar i W-Dala som fungerar mindre väl så här långt och 
som därför skulle behöva korrigeras? 
3. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
Tack för Din medverkan!! 



  94 

Bilaga 7 
 
2007-02-12 
 
Till 
 
Näringslivsrådet/Utvecklingslotsar/Högskolelotsar 
 
W-Dalaprojektet – ”Brevenkät” februari 2007 
Jag följer på kontinuerlig basis projektet W-Dala och som ett led detta 
arbete skulle jag återigen vilja ha Dina synpunkter på projektet och dess 
verksamhet. Jag är medveten om att Du är hårt arbetsbelastad, men jag 
hoppas att Du ändå har möjlighet att avsätta en liten stund för att besvara 
bifogade frågor då Dina svar är av stor betydelse för att kunna dra lärdo-
mar inför framtida verksamhet. Resultatet kommer att återrapporteras i en 
utvärderingsrapport under våren 2007.  
 
Vad Du svarat kan komma att redovisas som ett direkt citat i utvärde-
ringsrapporten. Vill Du inte att hela, eller delar av Ditt svar får användas 
på detta sätt ange vänligen detta. (Insamlade data kan också komma att 
användas för fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar 
som angetts ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publi-
cerats att dra tillbaka sin medverkan.  
 
För att kunna bidra till att utveckla verksamheten och dra erfarenheter 
från W-Dalaprojektet är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frå-
gor. Sänds via e-mail till: mlu@du.se senast den 23 februari 2007. 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mats Lundgren  
 
 
”Brevenkät” februari 2007 
 
Jag fungerar som (sätt x i tillämpligt alternativ/alternativ) 
 
Medlem i näringslivsrådet 
 
Utvecklingslots   
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Högskolelots 
 
 

Beskriv kortfattat/markera tillämpligt alternativ Din syn på 
följande frågeställningar: 
 
1. I vilken utsträckning anser Du att W-Dalaprojektet lyckats leva upp till 
de förväntningar Du hade? 
 
Inte alls    Till någon del    Ganska väl   Helt och hållet  
 Vet ej 
 
Kommentar: 
 
2. I vilken grad har samarbetet mellan länets företag och Högskolan Da-
larna påverkats av W-Dalaprojektet? 
 
Inte alls    Till någon del    Ganska mycket   I hög grad  
 Vet ej 
 
Kommentar: 
 
3. Ge exempel på konkret samarbete, som Du varit involverad i, mellan 
länets företag och Högskolan Dalarna som ett direkt resultat av W-
Dalaprojektet samt vilka effekter detta har gett upphov till? 
 
4. Vad är det för moment i W-Dala som fungerat bra och vilka erfarenhe-
ter kan dras av detta? 
 
5. Vad är det för moment i W-Dala som fungerat mindre väl och vilka er-
farenheter kan dras av detta? 
 
6. Andra synpunkter och erfarenheter som jag skulle vilja dela med mig 
av är: 
 
Tack för Din medverkan!! 
 
 

  


