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Abstract  

The purpose of this thesis is to compare the two EU-sponsored collaboration projects, under 

the Program for Life Long learning and Leonardo da Vinci, Focus Alfa- project and the E2-

project. Then clarify why the Focus Alfa-project was more successful than the other in 

accordance with the analytical framework. The study has aimed towards answering three 

questions towards fulfilling the purpose. What was the goal and purposes of the projects, 

which aims was achieved and finally which deviations from the initial plans were made. The 

study is based upon a qualitative text analysis and combined with two informant interviews 

with two of the projects most important followers. The theoretical framework of new 

institutionalism and organizational theory has been used and an analytical instrument of Berth 

Danermark’s factors that may disfavor a collaboration project. 

 

I could determine that some arrangements were more important than others. The one most 

important thing that separated the two projects was the clarification of the goals. Both projects 

had clear goals and purposes but in the Focus Alfa project the Kick off was clearer for all 

involved partners, people knew what they were getting them selves in to, this was not the case 

in the E2-project.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samverkansprojekt, Nyinstitutionell teori, Danermark, 
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Inledning 

Projektet som vana 

Under en lång tidsperiod har driften av projekt utvecklats inom flertalet organisationer, inom 

allt från vård, skola, omsorg och inom den ekonomiska sfären. Det har blivit till en vana att 

inleda ett projekt när något skall förbättras eller förändras. Dessa många projekt är under de 

flesta former mycket välplanerade och styrda in i minsta detalj, från genomförande, 

redovisning och utvärdering.1 En typ av projekt som genomförs är samverkansprojekt, som 

även de kan röra sig över flertalet olika områden och inriktningar, den gemensamma 

nämnaren är samverkan.   

 

EU har flertalet program som skall leda till ökat samarbete mellan medlemsländerna. Genom 

dessa program inleds det årligen flertalet projekt runt om i Europa bland annat i Sverige, där 

projekten är delvis eller helt finansierade av EU. Programmen är olika i sin natur och kan 

handla om projekt angående miljöutveckling i europeiska skolor eller europeiska bönder som 

ingår i projekt för att utveckla svinproduktionen till det bättre. Många av dessa projekt inleds 

med storartade ambitioner om det bättre, med blandade resultat. Den svenska ledningen följer 

dessa projekt med stort intresse och det är viktigt med en grundlig uppföljning, på den 

svenska regeringens hemsida står det även om den ekonomiska aspekten av dessa 

samverkansprojekt och den budget som måste hålla.   

 

Särskilt viktigt är att prioritera utgifter efter vad som ger störst europeiskt 

mervärde och effektivast resultat. 2 

 

Trots att fokus skall ligga på samverkan och utveckling av unionen är det uppenbarligen även 

av hög prioritet att de skall vara ett effektivt arbete. 

                                                 

1
  Sahlin, I 1996 s. 13 

2
  Regeringens hemsida 
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Ett program är EU:s Program för Livslångt Lärande. Programmet handlar om 

erfarenhetsutbyten angående inlärning och utlärning mellan elever, lärare och andra berörda 

parter. Programmet är indelat i fyra delområden,   

 Comenius för förskolan till och med gymnasieskolan,  

 Erasmus för högre utbildning,  

 Grundtvig för vuxenutbildning  

 Leonardo da Vinci för yrkesutbildning.  

Varav det under varje delområde finns olika typer av projektformer som bidrar till 

utvecklingen av EU, ett är utvecklingsprojekt i samverkansform under Leonardo da 

Vinci. Utvecklingsprojekten under Leonardo da Vinci för vuxenutbildningen definieras 

som följande:  

Utvecklingsprojekten ska bidra till ett ökat samarbete mellan utbildningsorganisationer, 

företag och arbetsmarknadens parter. Projekten genomförs för att utveckla pedagogik 

och metodik i yrkesutbildningen. De ska vidare bidra till att formella, och icke formella 

kvalifikationer och kunskaper accepteras. Andra mål är att uppmuntra fler att lära sig 

främmande språk samt att stödja en ökad IT-användning inom yrkesutbildningen.
3
 

Under EU, programmet för livslångt lärande och Leonardo da Vinci finns det strikta ramar för 

vad som måste besvaras innan ett projekt kan uppnå status som EU-finansierat 

samverkansprojekt.  

Följande frågor måste till exempel besvaras innan det ens skickas in en ansökan om bidrag, 

 Varför?(Hur ser behovet ut inom yrkesutbildningen i Europa/Sverige?) 

 Vad? Vad skulle kunna lösa problemet? Vad bygger ni vidare på? 

 Hur? Hur ska ni gå till väga? 

 När? Hur ser tidsplanen ut? 

 Vilka? Varför just dessa partners? Hur väl är projektet förankrat inom respektive 

organisation? 

 Hur mycket kommer det att kosta?
4
 

                                                 

3
 Internationella programkontorets hemsida, Leonardo da Vinci-utvecklingsprojekt 

4
 Internationella programkontorets hemsida, Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning 
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Projektledningen, eller idéförfattarna måste även kunna förklara hur framtiden kommer att se ut när 

det gäller spridning och användning av resultatet 

 Identifiera behoven från branscher, yrkesutbildningsanordnare etc. 

 Definiera slutanvändarna av projektresultatet 

 Säkra att slutanvändarna kommer att rådfrågas under processen 

 Förklara hur resultatet kommer att spridas och beskriv utomstående intressenter 

 Beskriva hur projektresultatet kommer att uppdateras och leva vidare efter projektets slut.
5
 

 

Inom Kronobergs län genomfördes under inledningen av 2000-talet flertalet olika projekt 

under Leonardo da Vinci yrkesutbildning. Två av dem var snarlika på så vis att de båda var 

samverkansprojekt mellan flertalet av EU:s medlemsländer och olika partners inom dem. 

Båda projekten löpte under ungefär lika lång tid i regionen och de hade båda Växjö universitet 

(Numera Linnéuniversitetet) som samarbetspartner och uppföljare av projektet. Det ena hette 

projekt Focus Alfa och det andra hette projekt E2, det förstnämnda för att utveckla 

språkkunskapen inom engelska för dyslektiker och det andra för att utveckla en mer 

entreprenöranda genom E-learning. Med andra ord var de två projekten två mycket typiska 

projekt under Leonardo da Vinci och de berörde två av de viktigaste målen med programmet 

för livslångt lärande nämligen språkutbildning och IT-användning.  

 

Internationella programkontoret publicerar fakta kring dessa projekt för allmänheten att läsa, 

och där går det att se att det ena projektet Focus Alfa ses som ett mer lyckat projekt i 

samverkansformer och projekt E2 ses som ett mindre lyckat projekt. Hur kommer nu detta 

sig, med så många riktlinjer för att skapa ett lyckat projekt, strikta planer för vad som krävs 

för att få EU sponsring och hårda krav på rapportering och utvärdering. Varför lyckades då 

det ena och inte det andra?    

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med följande uppsats är att kartlägga genomförandet av de två EU-finansierade 

samverkansprojekten projekt Focus Alfa och projekt E2 för att sedan söka urskilja varför det 

förstnämnda lyckades bättre än det andra. 

 

                                                 

5
 Internationella programkontoret, Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning 
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 För att uppnå syftet kommer jag att ha följande frågeställningar: 

 Vilka specifika mål fanns uppsatta för projekten 

 Vilka av projektens utformade mål uppfylldes? 

 Vilka avvikelser skedde ifrån de initiala aktiviteterna? 

 

För att uppsatsen skall få status som inomvetenskaplig respektive utomvetenskaplig relevant 

hänvisar jag till tidigare forskning såsom böcker om projektarbeten och projektets omtalade 

ställning som fenomen på den samhällsvetenskapliga arenan. Mycket av den tidigare 

forskningen angående projekt handlar om hur man bör gå till väga, så kallade handböcker där 

läsaren delges hur ett lyckat projekt ska gå till. Den lucka jag finner relevant är, handböcker i 

all ära, men det torde vara statsvetenskapligt relevant att undersöka vad som kan hända med 

dessa projekt efter att handboken utnyttjats. För att uppnå syftet kommer jag att använda mig 

av beskrivande frågeställningar. Detta för att en beskrivning av de båda fallen är en 

förutsättning för att kunna förklara något av varför resultatet blev och att göra en jämförelse.6  

 

Båda projekten tenderade till att utveckla samverkan mellan parterna och utveckla 

kompetensen hos samtliga EU-medborgare. Inom Focus Alfa genom att skapa möjligheter för 

människor med dyslexi och inom E2-projektet genom en utökad entreprenörsanda. Genom ett 

utökat samarbete skulle arbetskraften förstärkas på samtliga plan. En breddad kunskap leder 

till breddad arbetsbasis.  

                                                 

6
  Esaiasson m fl. (2007) s.25 
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Disposition 

Uppsatsen är indelad enligt följande, i kapitlet bakgrund redovisas de två bakomliggande 

orsakerna till de båda projekten. Efter dessa två klargöranden berör jag tidigare forskning och 

för uppsatsen relevanta begrepp gällande projekt av olika typer och samverkansproblem. 

Sedan presenteras uppsatsen teoretiska ramverk och motivering för val av teori diskuteras.  

 

I metodavsnittet diskuteras val av fall och metodologiska utgångspunkter, källkritik och en 

genomgång av genomförande för att sedan presentera analysverktyget. Sedan presenteras 

empirin genom att beta av de tre frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara genom en 

kortfattad beskrivning av projekten för att sedan ta reda på mål, genomförd verksamhet och 

problematiska händelser som påverkat slutresultatet. Efter resultatdelen kommer den 

avlutande analysdelen där jag med hjälp av empirin kommer att uppfylla syftet. Detta med 

hjälp av analysverktyget och teorier kommer då jag analyserar projekten sida vid sida och 

fråga för fråga. Avslutningsvis kommer diskussionsdelen och förslag på alternativt 

genomförande.  
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Bakgrund 

Nedan förklaras vikten av språket inom arbetsmarknaden i Europa och under del två ges en 

genomgång av entreprenörskap och E-learning.  

Läs och skrivsvårigheter och språkets betydelse 

Det brukar heta att kunskap är makt, inte enbart att kunna uttrycka sig i tal men även i skrift. 

På arbetsmarknaden gäller det att vara konkurrenskraftig och inte heller enbart kunna 

formulera sig på svenska utan i många organisationer är det en klar fördel, ibland ett 

anställningskrav, att du även ska kunna engelska eller ett tredje språk. Att kunna tillgodose sig 

denna kunskap kan vara nog så svårt om en person har dyslexi.
7
 Dyslexi definieras som:  

 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized 

by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and 

decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological 

component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and 

the provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include 

problems in reading comprehension and reduced reading experience that can impede 

growth of vocabulary and background knowledge.
8
 

 

Att säga en exakt siffra över hur många som lider av dessa läs och skrivsvårigheter är svårt att 

fastställa men i grova drag så pekar siffrorna i världen på att det är ca 5-8 procent som har 

betydande svårigheter. 
9
 I flertalet länder i Europa är siffrorna ibland högre, mycket på grund 

av den tidigare bristen på hjälp under den tidiga skolperioden. Detta är något som har ändrats 

mer och mer och dyslexi har tagit ett stort steg mot en mer utbredd acceptans i EU:s 

medlemsländer.
10

 Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter, FMLS är 

sedan några år tillbaka också medlem i ABF som vilket har lett till en breddad 

vuxenutbildning utifrån människor med läs och skrivsvårigheter. Under årens lopp har dyslexi 

varit relativt nedtystat och inget som diskuterats på det stora hela, diskussionen blir bara mer 

och mer utbredd och fackföreningar och diverse olika organisationer får mer och mer gehör 

                                                 

7
 Focus Alfa hemsida, Summary of the project 

8
 Vedertagen definition av Dyslexi, Internationella Dyslexi förbundets hemsida, FAQ’s 

9
 Svenska dyslexiföreningens hemsida, Om Dyslexi.  

10
 Europeiska Dyslexiförbundet, EDA, Strengths and weaknesses.  
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för sin kamp för jämställdhet. 
11

 Projekt Focus Alfa var ett av många steg i rätt riktning för att 

påverka medborgares med läs och skrivsvårigheter möjlighet att komma ut i arbetslivet.  

Entreprenörskap och E- learning 

E-learning är en viktig del i utvecklandet och samspelet mellan utbildningssektorn, den 

privata sektorn och den offentliga sektorn. Den tekniska utvecklingen sker dagligen och går 

ständigt framåt, det är av stor vikt att även inlärning och utlärning hänger med i dessa 

processer.
12

 Entreprenörs- inlärning, E-learning, arbetsbaserad inlärning, face-to-face 

inlärning och ICT är en del av denna förnyelse. Kronobergs Län är mycket involverat i detta 

och är en del av regionen för entreprenörskap. Entreprenörsregionen, innefattar elva 

kommuner som kämpar för att regionen som helhet ska sträva efter en miljö där 

entreprenörskap och intraprenörskap frodas och företagsamheten stärks
13

 Inom 

entreprenörsregionen strävas det efter att skapa 

 

 Ett synsätt som är baserat på entreprenörsanda som en naturlig del i utbildning och 

arbetsliv  

 Livslångt lärande för grund- och spetskompetens i nära samverkan med näringsliv och 

offentlig verksamhet.  

 Attraktivt företagsklimat  

 Effektiva kommunikationer  

 Utmärkt livsmiljö med god samhällsservice  

 Inomkommunalt strategiarbete för tillväxt  

 Internationalisering  

 Marknadsföring och intressebevakning  

 

Entreprenörskap bygger på individer och deras förmåga att komma med nya idéer och skapa 

nya företag och verksamheter, inom det privata såväl som inom det offentliga. 

Intraprenörskap i sin tur bygger på de individer som redan befinner sig inom ett företag eller 

liknande och stannar inom denna för att förbättra förutsättningarna inom just detta område. 
14

 

                                                 

11
 Dyslexiförbundets, FMLS hemsida, Historia 

12
 Bonde & Heramb 2005 s. 7 

13
 Entreprenörsregionens hemsida, Bakgrund 

14
 Entreprenörsregionens hemsida, Syfte och Vision 
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Definitionen av entreprenör- och intraprenörskapets många tekniker och kompetensområden:  

 

Behaviours, skills and attributes applied individually and/or collectively to help individuals and 

organisations of all kind, to create, cope and enjoy change and innovation involving higher levels of 

uncertainty and complexity as means of achieving personal fulfillment
15

 

 

Både entreprenörskap och intraprenörskap bygger på individers förmåga att utveckla och 

komma på nya idéer som leder till någon sorts förbättring.
16

 Projektet E2 var mycket 

inspirerat utifrån denna entreprenörskapsanda och viljan att utveckla individers förmåga och 

konkurrenskraft i arbetslivet.  

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som bedrivits kring projekt är utförlig och en av många böcker som 

gräver djupare i detta fenomen är Projektets paradoxer, Red. Ingrid Sahlin. Där flertalet at 

projektets motsägelser tas upp. Mängden av böcker gällande samverkansprojekt är snårig men 

det finns en hel del skrivet som tar upp ämnet som sådant. Då det i tidigare forskning 

resoneras kring vad detta fenomen, projekt, innebär och vad det skall ge och resultera kommer 

jag i teoridelen söka bringa klarhet i just detta.  

 

Projekt finns som ett visst innehåll i nutida samtal i och om organisationer, och kanske 

även som ett förgivettaget idé komplex- en institution - om hur saker och är och går till, 

eller borde vara och borde gå till.
17

 

 

För att bringa klarhet i begreppsanvändandet i uppsatsen vill jag härmed separera begreppen 

samarbete och samverkan. Uppsatsen behandlar samverkan och inte samarbete. För att skilja 

dessa begrepp åt använder jag mig av Berth Danermarks definition som lyder enligt följande 

”samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i 

en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”
18

 Det vill säga inte de 

dagliga händelserna som sker i människors liv som innefattar rent samarbete utan ett medvetet 

och måldrivet sådant.  

                                                 

15
 Citat Prof. Allan Gibb. I Bonde & Heramb 2005 s. 6 

16
 Bonde & Heramb 2005 s. 5 

17
 Blomberg, J  (2003) s. 20  

18
 Danermark, B, 2005 s.15 
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Det finns en hel del tidigare forskning kring projekt och samverkansprojekt, den är utförlig 

men i första hand berör de större projekt och inte så ofta gällande den oändliga mängd mindre 

EU-projekt som bedrivs i samverkansform. Den tidigare forskning som finns behandlar i 

första hand hur projekt bedrivs och genomförs och hur olika parter bör interagera inom 

projektet för att uppnå målen med dem. Som ovan nämnt, forskning som finns är i många fall 

mer som handböcker och inte så mycket om varför det går som det går i en del projekt. Det 

finns en hel del tips och guider om hur man bör gå till väga och vilka essenser som är viktiga i 

genomförandet av projekt. Det som finns skrivet är således av den karaktären att den påvisar 

vilka delar som är av vikt för projekt som sådan. Det som fattas är däremot forskning av mer 

utvärderande karaktär av de tips och förutsättningar som det skrivs om i böcker.  

Projektledning i samhället 

Samverkan och samverkansprojekt 

Samverkan som begrepp kan sammanlänkas med ordet samarbete, och med samarbete följer 

ofta svårigheter. Ett samarbete kan gälla hyresgästerna som skall samarbeta för att hålla en 

innergård trevlig, eller fotbollsmammorna som skall köra varannan gång till fotbollsträningen. 

Denna typ fungerar så länge de engagerade har samma mål och samma vilja att utföra 

uppgiften som ligger framför dem. Men så fort en part inte gör sin del av avtalet kan 

konsekvenserna bli att samarbetet fallerar. Liknande utfall kan även hända när organisationer 

samarbetar för samma mål men under olika förutsättningar. Uppsatsen kommer att behandla 

denna typ av samarbeten, samverkan mellan olika organisationer.  

 

I Danermarks bok om samverkan talas det i första hand om samverkan rent generellt. I boken 

hänvisas till Westrins fyra olika former för samverkan, vilka är kollaboration eller samverkan, 

koordination eller samordning, konsultation och den fjärde och sista är integration eller 

sammansmältning.
19

  Med dessa olika former påverkas den fortsatta samverkan.  

 

Det finns en uppsjö av olika projekttyper och olika inriktningar på dessa. Jensen m.fl. tar 

bland annat upp två typer och under dessa fyra subvarianter.
20

 De två typerna kallas för 

interorganisatoriska projekt och intraorganisatoriska projekt. Intraorganisatoriska projekt rör 

de former av projekt som endast involverar den särskilda organisationen och projektet rör sig 

                                                 

19
 Danermark  & Kullberg. S 35 

20
 Jensen m.fl. S 13 
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inom denna ram. Under denna intraorganisatoriska ram finns två subvarianter, 

förändringsprojekt och försöksprojekt.
21

 

 

Den interorganisatoriska projekttypen rör de samspel mellan organisationer, två eller flera.  

Under denna interorganisatoriska ram finns ytterligare två typer av projekt, 

samverkansprojekt och uppdragsprojekt. Uppsatsen kommer att beröra i första hand den 

förstnämnda, då objekten för undersökningen hamnar under denna typ av projekt, 

interorganisatoriska, mellan olika sorters av aktörer. 
22

 

 

Som tidigare nämnt handlar ett samverkansprojekt om interorganisatoriska samarbeten där två 

eller flera parter samarbetar för ett gemensamt mål. Svårigheter för denna typ av projekt blir 

ofta samspelet mellan de olika involverade organisationerna, då ett samverkansprojekt kan 

involvera aktörer inom olika områden, privata såväl som offentliga och inom dessa olika typer 

av statliga och offentliga organisationer. Vilket i sin tur bidrar till en otalig mängd regler, 

normer, värderingar etc. inom varje enskild organisation som skall gå i lås i det gemensamma 

projektet.
23

  

                                                 

21
 Jensen m.fl s. 13 

22
 Jensen m.fl. s.13 

23
 Jensen m.fl. s 16 
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Nedan i Figur 1. exemplifieras samverkansprojektets relation till de involverade 

organisationerna.  

Figur 1. Samverkansprojekt
24

 

  

 

 

                                      samverkansprojektet 

 

 

 

 

Ovan i Figur 1. går det att se hur de båda för uppsatsen undersökta projekt ser ut i 

uppbyggnaden. Detta som ett exempel på om hur det skulle se ut om det nu enbart vore två 

organisationer som samarbetade, vi får tänka oss en figur med flertalet pilar, en för vardera 

respektive partner. Tanken är i fallet av samverkansprojekt alltså flertalet organisationer som 

samlas i ett gemensamt försök till att dra nya kunskaper och lärdomar. De två permanenta 

pilarna i figuren kan i enlighet med Focus Alfa till exempel vara ABF och SIPTU och 

mittenpilen är då Focus Alfa.     

 

 

                                                 

24
 Jensen m.fl.s.16 

Permanent organisation 
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Projektets säkerhet eller osäkerhet 

Ett projekt är inte ett fritt hängande fenomen, avskilt från omgivningen. Projekt är i sig 

beroende av denna omgivning och de aktörer som finns runt omkring projektet. De kan 

påverka projektet i den ena eller andra riktingen. Det har gjorts ett otal studier på projekt och 

dessa projekts relation till sin omgivning. Jensen m.fl. hänvisar till olika statsvetare när de 

resonerar utifrån den nyinstitutionella organisationsteorin och argumenterar för att det är 

dessa institutionaliserade normer och värderingar bidrar till att reglera och standardisera 

organiseringen av projekt.
25 

 

Att projekt skulle formas endast beroende av sin omgivning anses kanske inte vara tillräckligt, 

det är viktigt att även ta hänsyn till de interna förhållandena inom det enskilda projektet. En 

aspekt som kan påverka ett projekt kan vara den mänskliga faktorn i form av en alltför strikt 

projektledare i jämförelse med en alltför slapp projektledare.  

 

Jensen m.fl. tar upp begreppet interaktionsmiljö, att interaktionsmiljön blir en viktig punkt 

inom projektforskningen har att göra med den kontextuella osäkerhet ett projekt kan drabbas 

av. Med kontextuell osäkerhet menas här det resultat av en stormig omgivning som projektet 

rör sig i. Det vill säga, om omgivningen runt ett projekt är oroligt blir den kontextuella 

osäkerheten större.
26

 För att få en uppfattning om ett projekts interaktionsmiljö bör den 

vertikala osäkerheten och horisontella osäkerheten analyseras.  

 

Figur 2. Projektet och dess omgivning
27

 

 - Institutionell osäkerhet 

Omgivning -------------------------------------------- 

 - Osäkerhet i interaktionsmiljön 

 -------------------------------------------- 

Projektets interna logik - Operationell osäkerhet 
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Vertikal osäkerhet  

Den vertikala osäkerheten rör den hierarkiska relationen mellan projektet och den strukturella 

maktdimensionen som finns mellan projektet och ovanstående beställare såväl som 

uppdragsgivare. Att relationen mellan projekt och den övervakande ”handen” är så konfliktfri 

som möjligt är en viktig del förutsättning för projektets framtid. Denna relation har av en del 

forskare undersökts med hjälp av principal-agent-teorin, vilken baseras på de uppgörelser och 

överenskommelser som finns i den hierarkiska relationen mellan uppdragsgivaren, principal 

och den som tar sig an uppdraget, en agent. Den kan även kallas beställer - och 

utförarmodellen, då det kan argumenteras för att projektet stundom är ett beställningsjobb. 

För att hålla den vertikala osäkerheten låg är det av yttersta vikt att relationen bygger på ett 

förtroende mellan principal och agent, ju större förtroende för varandra desto lägre blir den 

vertikala osäkerheten. 
28

 

 

Grundvalen med den vertikala osäkerheten ligger i den redan förutbestämda tanken att en viss 

osäkerhet finns, men det gäller att hålla den på så låg nivå som möjligt. Det finns olika 

bidragande faktorer för denna osäkerhet. Beställaren och utföraren kanske har olika intressen 

och olika åsikter om målet och vägen dit, det kan finnas en obalans i kunskapen om det 

berörda fältet inom vilket projektet bedrivs och det kan finnas en brist på förtroende för 

varandra. 
29

 

 

För att den vertikala osäkerheten ska hållas på en så låg nivå som möjligt finns en hel del 

metoder för att kontrollera projekt, genom allt från utvärdering, resultatredovisning etc. 

Kontrollmekanismerna som finns kan i sin tur leda till att relationen mellan uppdragsgivare 

och uppdragstagaren blir mer strikt hållen och kan bidraga till ett alltför hårt hållet projekt. 

Denna kontroll, eller restriktion enligt Jensen m.fl., kan te sig på tre olika sätt. Genom ”direkt 

kontroll, byråkratisk kontroll och diskret kontroll”
30

 Genom den direkta kontrollen kan den 

enkla relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, som bygger på tydlighet med 

exakta kommandon och systematiska kontroller, undersökas. Byråkratisk kontroll tillämpas 

med hjälp av ett förtydligande av den hierarkiska vikten, och en och en auktoritär 

kontrollfunktion. Den sista och diskreta kontrollen tillämpas i sin tur när det inom projektets 

                                                 

28
 Jensen m.fl. s. 38ff 
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 Jensen m.fl. s. 38 

30
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premisser finns vissa förutsatta idéer om hur projektet som sådant skall kontrolleras, efter det 

område som projektet förväntas röra sig inom.  

 

För att summera dessa tre kontrollfunktioner blir sammanfattningen att kontroll av projekt kan 

röra sig om den strikta hierarkiska auktoritära kontrollen eller en samlad uppfattning av de 

inblandade att projektet i sig definierar hur kontrollen skall se ut och vad som är rätt och 

riktigt. En gemensam nämnare för att få en så låg vertikal osäkerhet som möjligt är 

följaktligen förtroende.
31

 , som inom de flesta relationer tar det tid att bygga upp ett stabilt 

förtroende för att ett samarbete skall fungera som det är menat, precis som för tidigare 

nämnda hyresgäster som samarbetar för den gemensamma innergårdens trevnad. 

Horisontell osäkerhet 

Horisontell osäkerhet handlar, istället för den hierarkiska relationen, om projektets 

horisontella relation till sin omgivning. Den horisontella osäkerheten tar ett steg bort från de 

kontrollfunktioner som den vertikala osäkerheten behandlar. En av de första utgångspunkterna 

för att förstå den horisontella osäkerheten är enligt Jensen m.fl., med hänvisning till 

Thompson, resursberoende- teorin. Resursberoende- teorin tar hänsyn till de 

interorganisatoriska relationerna.  

 

Beroende och makt är två sidor av samma mynt- A:s makt över B avgörs av B:s beroende 

av A- så måste organisationer agera strategiskt gentemot omgivningen för att skapa 

handlingsutrymme.  
32

 

 

För separera dessa olika strategiska handlingar finns en avskärmningsstrategi och olika 

interaktiva strategier
33

. Avskärmningsstrategin är precis som namnet påvisar en avskärmning 

av organisationen från omgivningen för att på så vis skapa en säkerhet inom och för 

organisationens grundstomme. Denna avskärmning kan te sig på olika vis, det kan röra sig om 

skydd och fördelning av resurser. Interaktiva strategier genomförs på olika sätt, ”genom 

konkurrens eller genom samarbete”.
34

 Samarbete, för att hålla osäkerheten på en så låg nivå 

som möjligt, kan hanteras på tre olika sätt. De tre sätten för att skapa samarbete mellan 

organisationer är genom avtal, genom kooptering och genom koalitioner 

                                                 

31
 Jensen m.fl.s. 40 
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 Jensen m.fl. s. 40f 

33
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Konkurrensstrategin kan appliceras då förhållanden mellan organisationer är sådant att där 

finns mindre spelutrymme för varje organisation på grund av organisationernas mängd och 

storlek. För att den enskilda organisationen ska få mer spelrum krävs en viss personifiering 

och skapandet av något speciellt, organisationen måste sticka ut och skapa sig ett rykte om att 

vara något utöver det vanliga, efter detta nyskapande och förtroendeskapande hos övriga 

organisationer gäller det att behålla denna status. Genom denna status vinner organisationen 

även auktoritet i sitt förhållande till de övriga organisationerna i den rådande 

interaktionsmiljön.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

I kommande kapitel kommer jag att beskriva den för uppsatsen relevanta teori och en 

diskussion om valet gällande denna. Utöver det kommer en teorikritisk reflektion även 

inkluderas. 

Institutionell teori  

Valet av uppsatsen teoretiska ramverk grundar sig i att jag ville ha möjlighet att angripa 

undersökningens ämne från fler än ett håll och att det skulle gå väl ihop med ämnet som 

sådant. Valet av nyinstitutionalism ansågs därför vara lämpligast, då det är stort inom 

samverkan och projektforskning.  

  

Det första en del människor kanske tänker när de hör ordet institution är kanske rent språkligt 

en plats eller verksamhet för att utföra någon form av statlig funktion som till exempel ett 

universitet, ett fängelse eller en arbetsförmedling. Men om det borstes från dessa faktiska 

platser och lokaler, är en institution så mycket mer än detta, det kan vara en politisk 

institution, vilket enligt Goodins definition  är:  

 

Political institutions are no longer equated with political organisations; institution is 

understood more broadly to refer to a stable, recurring pattern of behavior 
35

 

 

                                                 

35
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Ytterligare en definition går att referera till Jepperson 

 

Institutions represents a social order or pattern that has attained a certain state of 

property; institutionalization denotes the process of such attainment. By order or pattern, 

I refer, as is conventional, to standardized interaction sequences. An institution is then a 

social pattern that reveals a particular reproduction process
36

  

 

Med dessa ovan nämnda definitioner påvisas det att institutionen är något mer än skolan och 

fängelset eller arbetsförmedlingen, det handlar om sociala mönster och något som blir till en 

sorts standardiserade mönster inom olika områden, som kan appliceras på hela samhället. För 

att få grepp om den institutionella organisationsteorin kommer jag att använda mig av bland 

annat Anders Johanssons doktorsavhandling, “offentlig kultur i omvandling?” där han 

redogör för organisationsteorin ur ett för uppsatsens relevant sätt.  

 

Motsättningar mellan de två olika grenarna av den institutionella teorin är att de inom den 

äldre traditionella inriktningen ser organisationer som genomgår en institutionalisering och 

fylls med värderingar och normer och på så vis förvandlas till en institution. Medan man inom 

den nyare inriktningen gör ungefärligen samma åtskillnad som rent språkligt där den 

nyinstitutionella teorin bygger på att institutioner är mer löst hållna, flytande påståenden som 

tankar, idéer etc.  

 

The routines, procedures, conventions, roles, strategies, organizational forms, and 

technologies around which political activity is constructed. We also mean the beliefs, 

paradigms, codes, cultures, and knowledge that surround, support, elaborate, and 

contradict those roles and routines 
37

 

 

En av många orsaker till att välja institutionell teori för denna uppsats är den debatt som förs 

kring att projekt har blivit till en institution, ett givet utfall inom många verksamhetdomäner, 

ekonomiska såsom socionomiska, offentliga som privata. Att då undersöka fenomenet projekt 

i ljuset av institutionell teori och känns som en förutsättning, för att undersöka detta område.  
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Teoretiska ramverk som kommer att användas för att förstå fenomenet projekt är institutionell 

teori och inom denna organisationsteori, projektet som en institutionaliserad idé. Inom denna 

teori kommer jag att återanknyta till March and Olsens påstående att:   

 

 “The organizations of political life makes a difference”
38

 

 

Detta är av vikt då organiseringen av olika institutioner kan påverka ett resultat, precis som 

inom projektet Focus Alfa där traditionell klassisk utbildning stod emot den mer 

studiecirkelbaserade utbildningen stod emot varandra så fanns det inom E2-projektet 

slitningar mellan mer den mer traditionella utbildningsformen och den mer nytänkande 

teknikbaserade utbildningen. E-learning har möjligheten att bli betydligt mycket billigare än 

traditionell undervisning så man slipper kostnader med lokalhyra, materialkostnader går ner 

etc.  

Teorikritik 

Så varför inte en annan teori, den institutionella teorin är mycket snårig och förgrenad i olika 

inriktningar. Därför är den ibland något svårare att applicera på fall. Resonemanget jag utgår 

ifrån här är även att detta är teorins styrka, att den just är så pass bred. Tillsammans med de 

viktiga begreppen inom organisationsteori blir det istället en bra teoretisk utgångspunkt som 

kommer att tjäna uppsatsen syfte väldigt väl. Det är därför av största vikt att jag som 

uppsatsskrivare använder mig av en tydlighet när jag angriper mina frågeställningar. Till hjälp 

kommer jag att använda mig av ett förtydliggörande analysverktyg
39

.  
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Metodologiska ansatser 

Då vi redan vet att projekt Focus Alfa blev det projekt som lyckades bäst kommer jag inte 

undersöka vilket som lyckades då resultatet av projektet alltså redan finns och för att uppnå 

syftet med uppsatsen är det orsaken till detta som skall undersökas. Detta kommer att uppnås 

genom en processpårande (process tracing) inomfallsstudie (within-case analyse) där 

orsakerna till effekterna (causes of effects) kommer att granskas. 
40

 

 

Rent konkret kommer mitt val av processpårning innebära att jag måste identifiera viktiga 

händelser mm. som hänt under processen och skapa en förståelse för att sedan staka ut de i sin 

tur slutgiltiga som kan ha varit avgörande för resultatet. Min uppgift som uppsatsskrivare är 

att spåra och ta reda på varför och hur det gick som det gick. Denna metod lämpar sig 

ypperligt till uppsatsens syfte och val av teori då jag med hjälp av nyinstitutionalism och 

organisationsteori redan är fokuserad på den institutionella aspekten kommer jag 

förhoppningsvis att med processpårningen även förhoppningsvis kunna staka ut de 

institutionella arrangemang som kan ha spelat roll i den känsliga samverkansprocessen. 
41

 

 

Uppsatsens design kommer att vara en jämförande fallstudie där analysenheterna är de två 

fallen av samverkansprojekt, Focus Alfa och E2. I uppsatsen kommer det att argumenteras för 

att fallen som studeras är representativa fall, typiska fall av samverkansprojekt på småskalig 

nivå. Som tidigare nämnt liknar de båda projekten varandra på de grunder att de är båda är 

EU-finansierade projekt inom Kronobergslän, under samma tidsperiod, under Leonardo da 

Vinci för yrkesutbildning och med Växjö universitet som projektpartner. 

Då uppsatsen kommer att vara baserad på en jämförande fallstudiedesign då analysenheterna 

är få blir en statistisk undersökning rörande projekten inte aktuellt då en jämförelse inte blir 

givande.42 Jag är medveten om att det inte går att generalisera efter en jämförelse av endast två 

fall utan undersökningen får ses som en mer djupgående undersökning av två 

samverkansprojekt. Den komparativa fallstudien har flertalet nackdelar. Som Arend Lijphart 

argumenterar för i sin artikel är det därför i forskarens oundvikliga uppgift att ta sig igenom 

minfältet av svårigheter och applicera metoden för att jämföra.43  

                                                 

40
  Esaiasson, Peter m.fl. 2003 S. 144-145 
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 Esaiasson, Peter m.fl. 2003 S. 146 
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- 23 - 

 

Undersökningens analysenheter  projekten Focus Alfa och E2 kommer att undersökas från 

start till projektslut. Sedan kommer huvuddelen av mitt arbete att handla om vad som hände 

inom dem för att besvara frågeställningarna.  

 

För att få svar på mina frågeställningar tänker jag utföra en kvalitativ textanalys genom att ta 

hjälp utav olika källor, primärkällor såsom dokument utfärdade av för uppsatsen relevanta 

aktörer som Europeiska Kommissionen och den svenska regeringen. Samt de för uppsatsen 

relevanta publikationerna rörande projekts utformning, framstegsrapporter och utvärderingar. 

Utöver det kommer jag att utföra två kvalitativa djupgående intervjuer med de två personer 

som följde de två projekten under hela tidsperioden, Marine Karlsson för Projekt E2 och 

Marianne Björn-Milrad för projekt Focus Alfa. De är valda som informanter då de besitter 

speciell kunskap om det jag ämnar undersöka, vilket är fallet av val av informanter.
44

 Jag har 

skapat en intervjumall med bredare frågor som förhoppningsvis kommer leda till mer 

djupgående svar Se Bilaga 1 för intervjumallen. Det ligger i mitt intresse att inte leda mina 

respondenter för mycket under intervjun utan mallen ämnar lämna frågorna öppna för 

informanterna att svara så ärligt som möjligt utan styrning från min sida.  

Källkritik 

Uppsatsens material baseras alltså på de externa utvärderingar av projekten som har gjorts och 

de framstegsrapporter som utfärdats. Denna kvalitativa dokumentstudie utförs i kombination 

med två samtalsintervjuer. Valet av intervjupersoner är gjort utifrån den kunskap som de båda 

intervjupersonerna har. De var båda de som följde respektive projekt från inledning till slut 

och vet således mest om hur det gick till då de har pratat med så pass många inom projektets 

medarbetande. Det är en avvägning jag gjort och jag är medveten om denna vinkling på 

uppsatsen, jag kommer därför inte göra någon slutsats om huruvida ansvarig för Polen, 

Tjeckien eller Danmark håller med om denna slutgiltiga redovisning eller ej. Att enbart ha två 

intervjupersoner får därmed tas som en fingervisning och inte en generell slutsats om vilka 

problem som uppstod inom projektet, det med hänvisning till att de två personerna hade som 

mest insyn i projektets hela tidsperiod.  
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Då EU-projekt genomförs inom alla områden är det svårt att dra dem alla över en kam, det är 

inte det denna uppsats syftar till. Denna uppsats rör enbart de två projekten E2 ock Focus Alfa 

och kommer därför inte att beröra EU-projekt rent generellt utan blir mer som en fortsatt 

utvärdering och en fingervisning av vad som spelat störst roll för resultaten inom de två 

projekten.  
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Analysverktyg 

För att en samverkan skall fungera så säger det sig nästan själv att samtliga inblandade bör ha 

samma mål och samma uppfattning om vägen dit. Vad som även kan vara nyttigt i ett 

samarbete är de olika åsikterna som kan smälta samman och bidraga till att nya idéer bildas 

och på så vis också skapar nya möjligheter för att nå det gemensamma målet. För att 

konkretisera olika faktorer som kan missgynna samverkansprojekt kommer nedanstående 

analysverktyg att användas för att undersöka projektet och att besvara frågeställningarna . 

 

Faktorer som missgynnar samverkansprojekt: 

 Otydligt formulerade mål 

 Olika kunskapstraditioner och professionella mål 

 Olika ekonomiska intressen 

 Skilda organisatoriska strukturer 

 Oklar ansvarsfördelning  

 Asymmetrisk relation mellan de samverkande 

 Skild etisk praxis 

 Dålig samordning 

 Hög personalomsättning 

 Stor arbetslastning
45

 

 

Då vi vet att resultatet blev betydligt bättre, enligt samverkansmått mätt, inom Focus Alfa så 

kommer jag att använda mig av ovanstående faktorer för att se vilka eller vilket som kan ha 

spelat störst roll i Projekt E2, respektive haft minst påverkan på Focus Alfa då det till trots har 

varit problem med en del saker i samverkan även inom det sistnämnda projektet. I empirin 

kommer jag därmed gå igenom de olika stadierna av projektet för att sedan jämföra med de 

ovanstående faktorerna. Enligt ovanstående punkter bör man kunna se vilka projekt som gått 

bra och vilka som inte gått lika bra och orsakerna bakom resultatet. Så enkelt är det dock inte. 

Det finns även krafter inom de enskilda projekten som sådana och dessa krafter kan vinkla 

resultatet åt olika håll.   
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Resultatredovisning 

Nedan kommer respektive projekt efter en kortare presentation redovisats med utgångspunkt i 

frågeställningarna:  

 Mål och syften med respektive projekt 

 Vilka mål genomfördes 

 Vilka svårigheter uppstod i genomförandet  

Focus Alfa- Projektet 

Focus Alfa är ett samverkansprojekt som syftade till inlärning av främmande språk, i det här 

projektet var det engelskan som var aktuellt. Projektet inleddes i december 2002 och fortlöpte 

fram till och med november 2004. Projektet inleddes på grund av de svårigheter många 

dyslektiker har med inlärning av ett andra och tredje språk. Då engelskan är så pass viktigt för 

att göra karriär på arbetsmarknaden sågs detta som ett betydelsefullt projekt. De inblandade 

länderna var Sverige, Polen, Irland och Tjeckien. Inom projektet ledde planeringen fram till 

att det skulle skapas åtta stycken arbetspaket, alla med olika mål och syften. 46 

Syften och mål med projektet 

Projektet blev indelat i nio olika arbetspaket med olika inriktningar.
47

 

Arbetspaket 1. innebar att det skulle skapas en verktygslåda med metoder och 

kompensatoriska hjälpmedel. En sammanställning av information och redskap som annars är 

svåra att få ett grepp om. Under Arbetspaket 2. skulle rekrytering av deltagare i Sverige ske 

och information till arbetsgivare och arbetstagarorganisationer om projektet skulle beredas. 

Arbetspaket 3. innehöll administrationen av projektets finanser och samordning av en 

månatlig framstegsrapport, ansvaret för projektets hemsida, ansvaret för utbetalningar, 

ansvaret för insamling och sammanställning av uppgifter för del- och slutrapport till EU.  

Arbetspaket 4. var grupperna som skulle vara i Sverige – vilket skulle vara tre grupper, totalt 

14 deltagare. Cirkelledare som arbetar med den omarbetade Wilson-metoden för att passa 

svensktalande dyslektiker skulle involveras. Målet var att de som var i behov av utbildningen 

skulle finna sina individuella inlärningsstilar samt öka deras anställningsbarhet genom 

engelska kunskaper. Arbetspaket 6. gällde de tilltänkta grupperna i Polen – två grupper i två 
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olika nivåer som skulle utbildas på universitetet i Gdansk. Arbetspaket 7. gällde grupperna i 

Tjeckien- studenterna skulle rekryteras från en lokal yrkesutbildning, två grupper med 30 

deltagare totalt. Arbetspaket 8. innehöll forskning och utvärdering – inventering av 

tillgängligheten till kompensatoriska hjälpmedel i de inblandade länderna. Utvärdera för och 

nackdelar med de tilltänkta kompensatoriska hjälpmedlen. Undersöka om de deltagande efter 

avlutat projekt nått en ökad anställningsbarhet i och med en ökad kunskap inom det engelska 

språket. Arbetspaket 9. - dissemination eller spridningen av projektet som idé och dess 

innehåll var en gemensam uppgift för alla partners i projektet. 
48

 

Genomförd verksamhet och avvikelser från initiala aktiviteter 

Verktygslådan med kompensatoriska hjälpmedel och metoder skapades. En enkät för att 

undersöka deltagarnas bakgrund och kunskaper i engelska och ordkedjetestet översattes till 

engelska och användes i Polen och Tjeckien. Metoden med studiecirklar presenterades och 

förklarades för alla parter och Wilson-metoden har översatts till Svenska. Rekryteringen av 

deltagare i Sverige fullföljdes och genomfördes i Kronobergs län inom den angivna 

tidsramen. Koordinationen av projektet och dess finanser var en av de delar i projektet som 

utfördes enligt de uttalade målen. Grupperna i Sverige bildades som nämnt ovan enligt planen 

och deltagarna träffades en gång i veckan under två terminer, hösten 2003 och våren 2004. I 

efterhand gick det att konstatera ökade kunskaper i engelska, svenska och även ett ökat 

självförtroende hos deltagarna. 
49

 

 

I den svenska gruppen användes bland annat en dosa med hörlurar ”hear it” vilken förstärker 

hörseln hos deltagarna för att tydliggöra uppgifterna och det användes vanligt material såsom 

penna, papper men även enklare typer av datorprogram. Även om det inte riktigt var den 

teknikanvändningen som var tilltänkt från början. När det gällde just rekryteringen av 

grupperna i Polen så finns det ingen information om hur den genomfördes, rekryteringen 

genomfördes alltså men inte enligt den angivna planen. Polen och Tjeckien har i 

utbildningssyfte tidigare använt sig en hel del av folkbildning så att arbeta på det sättet torde 

inte ha vart så främmande för de deltagande. Men när projektet skulle genomföras så blev 
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arbetssättet av mer traditionell konservativ karaktär med läraren i centrum och inte de som ska 

lära sig.
50

 

 

Marianne Björn-Milrad skulle följa och dokumentera projektet och hon åkte runt till flertalet 

av de grupper som medverkade i projektet. Under resorna fick hon en hel del inblick i hur 

saker och ting sköttes och vad som fungerade bra och mindre bra.  

 

När jag var nere i Polen så hade de en introduktion i hur man använder en dator, det 

kändes inte riktigt äkta utan mer som ett ”spel för gallerierna”. Tyvärr ser nog många på 

EU-projekt som ett sätt att få sponsring till sådant man redan gör, det blir helt enkelt ett 

sätt att få pengar till sin ordinarie verksamhet.
51

 

 

Grupper Tjeckien – arbetet utfördes enligt målet med men den avvikelsen att det användes 

SMS för att lära ut en del av materialet. När det kom till forskning och utvärdering så skedde 

några avhopp under arbetets gång, cirkelledare och inte lärare inom ABF, annars allt enligt 

planen. Dissemination – Alla parter har enligt målen, utfört spridningen och bidragit till detta, 

med undantag för Polen då de inte riktigt fullföljde uppdraget.  

 

I uppstartandet av projektet hoppade en av de deltagande länderna av, Danmark, detta på 

grund av personalförändringar och att den tilltänkte ansvariga från Danmark inte längre kunde 

ställa upp. Avhoppet från Danmark gjorde att Växjö Universitet såg ett behov av de pengar 

som blev över till ett och det skapades ett Tillägg, vilket var produktionen av en CD – där 

målet blev att utveckla en CD som på ett enkelt sätt beskriver för den ej insatte vad projektets 

mål och syfte är.  En CD som i första hand är avsedd för personer i beslutställning såsom 

arbetsgivare, men även för fackföreningar. Diskussionerna kring ett framställande av en CD 

blev sedermera genomförd, vilket resulterade i en CD på engelska. CD:n ligger som underlag 

för en svensk variant vilken används nu, den säljs numera till studenter som är i behov av 

hjälp när det gäller inlärning av dessa slag så det är en riktigt positiv del av projektet.  

 

Ytterligare en avgörande avvikelse var avsaknaden av de tilltänkta kompensatoriska 

hjälpmedlen. Vitsen med Focus Alfa var just att prova olika metoder och nya 
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kompensatoriska hjälpmedel. Men lärarna såg inte vitsen med det hela. På mötet där tekniken 

som skulle användas presenterades var knappt några av lärarna närvarande utan andra 

representanter kom dit istället. Frånvarande lärare medförde då svårigheter för hela projektet 

och resultatet och bristen av användandet av kompensatoriska hjälpmedel och teknik senare i 

processen. Hjälpmedel som skulle komma att användas blev i första hand mobiltelefoner för 

att skicka sms etc. under engelska undervisningen.
52

 

 

Enligt de slutgiltiga rapporterna blev spridningen av de båda projekten blandade, Focus Alfa-

projektet är det projekt av de två som gav “störst” resultat, då det öppnat upp ögonen för 

dyslexi inom samtliga samarbetsländer och partners. SIPTU på Irland är kanske den 

organisation där det har påverkat mest, då ett samarbete med dyslexiförbundet har inletts. 

Dyslexi har tidigare varit mycket tabu på Irland då arbetsgivare och fackföreningar inte 

uppmärksammat det. Då SIPTU i första hand hade rollen som representant för det i fallet 

aktuella språket men senare blev en stor aktör även på utbildningsplanet är i sig ett resultat 

som inte fanns med i målen.
53
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 E2- Projektet 

Det andra projektet, E2- Entrepreneurial education Within ICT, Informations- och 

kommunikationsteknologi, inleddes under 2002 och löpte fram till mitten av 2005 i 

Kronobergs län. Projektet var ett samarbete mellan 12 olika partners bland annat Växjö 

universitet, Älmhults kommun, Haganässkolan som var koordinator i projektet och flertalet 

medlemsländer inom EU. Syftet med projektet var att ta fram förstklassigt E-learning material 

för intraprenörer och entreprenörer inom offentlig respektive privat verksamhet.54 

 

Den övergripande planen för samverkansprojektet E2 var att utveckla entreprenör och 

intraprenörsandan inom de inblandande länderna och på så vis öka denna kompetens inom 

Europa och inom EU. Ett av huvudargumenten för att utveckla denna anda baseras bland 

annat på det sakförhållandet att Europa i jämförelse med till exempel USA inte är lika väl 

utvecklat inom entreprenörskap och intraprenörskap. Utvecklandet av intraprenör och 

entreprenörskap är tänkt att på längre sikt skapa nya arbetsmöjligheter i Europa, både inom 

offentlig och privat sektor.
55

 

 

E2-projektet grundar sig på tidigare resultat, gjorda under Leonardo Da Vinci och 

programmet för livslångt lärande, inom området entreprenörskap. Ett resulterade i 

gymnasieprogrammet TEES, vilket utvecklades för att stärka entreprenörskapet och 

uppfinningsrikedom hos elever på gymnasial nivå i ett samverkansprojekt med Danmark, 

Sverige, Polen och Tyskland. Då dessa fyra länder fann samarbetet som ett vinnande koncept 

och det gjordes en hel del ekonomiska vinster har ur detta projekt två nya koncept utvecklats: 

Metodläran för E-learning och en helt ny målgrupp: medarbetare inom organisationer.
56
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Haganässkolan hade rollen som projektledare. Projektet byggdes upp på så sätt att varje land 

hade minst en representant i styrelsegruppen och minst en facilitator
57

 med uppgiften av en 

lärarroll gentemot cheferna. En annan typ av beskrivning är också att kalla dem en sorts 

diskussionsledare.  I uppsatsen kommer det engelska uttrycket facilitator användas. Køge 

Business College (KBC) från Danmark var ansvarig för hanteringen av det finansiella samt 

delansvarig koordinator för hela projektet tillsammans med Haganässkolan. 

Administrationsgruppen i sin tur bestod av personer från projektdeltagarna från Sverige, 

Storbritannien och Danmark, samma tre länder och representanterna från utbildningsväsendet 

stod för utvecklandet av framställandet av on-line programmen. St.Helens College från 

Storbritannien var tillsammans med KBC ansvarig för de mer tekniska bitarna som krävdes 

för verklighetsgörandet av on-line programmen. Växjö universitet var dels ansvarig för den 

löpande utvärderingen samt den slutgiltiga överlämningen av utvärderingen av E2-projektet 

till Internationella programkontoret. 
58

 

Syften och mål med projektet 

Målen med E2 var: 

1. Att utveckla ett innovativt och interaktivt on-line baserat utbildningsprogram för 

entreprenörskap. 

2. Att implementera och testköra detta utbildningsprogram i sex europeiska länder. Danmark, 

Polen, Grekland, Storbritannien, Tyskland och Sverige.  

3. Att dokumentera, utvärdera och sedan sprida det slutgiltiga resultatet.
59

 

 

Programmet i sin tur var uppdelat i tre olika delprogram för att få spridning och förståelse 

på alla nivåer. 

1. Huvudprogrammet för medarbetare 

2. Ett supportprogram för chefer  

3. Ett supportprogram för facilitators 
60
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Projektet blev indelat i nio olika arbetspaket med olika inriktningar under arbetspaket 1. låg 

utveckling av on-line utbildningsprogram för medarbetare/anställda. Under arbetspaket 2. 

låg fokus på cheferna. Under arbetspaket 3.– låg fokus på facilitators. Under arbetspaket 4. 

skulle en översättning av programmen till Tyska, Polska, Danska, Grekiska och Svenska 

utföras. Inom arbetspaket 5. låg testkörning och implementering av programmen. 

Arbetspaket 6. Gick ut på att utvärdera och justera programmen. arbetspaket 7. innebar att 

det skulle utformas, skrivas och tryckas en broschyr. Arbetspaket 8. innebar att man skulle 

arrangera en gemensam slutkonferens. Arbetspaket 9. var organisering och administrering av 

projektet
61

 Programmet för medarbetare bestod av två huvuddelar varav det ena var ett on-line 

program med fem moduler utvecklade för att öva upp entreprenörskapets färdigheter. De fem 

modulerna var nätverksamarbete, kreativt tänkande, initiativtagande, utvecklande av 

självförtroende och beslutsfattande. Den andra delen baserades på en gemensam utmaning där 

deltagarna tillsammans i grupp skulle ta sig an en utmaning och sedan lösa den tillsammans. 

För att lösa utmaningen skulle de hålla kontakten enbart med hjälp av on-line kommunikation 

såsom forum med chatt och via E-mail. Syftet med de tre programmen var att slå samman 

metoderna för utveckling av entreprenörskap och E-learning. Anledningen att tre program 

skapades var att det är en förutsättning att de tre grupperna involveras och får förståelse för 

varandra så att ett gott innovativt samarbete sedan kan fungera.
62

 

 

Under tiden då deltagarna skulle arbeta med den gemensamma utmaningen var det tänkt att de 

skulle arbeta sig igenom de fem modulerna. De olika testerna och övningarna skulle alla ta 

olika lång tid och de var av olika svårighetsgrader. En del av modulerna var tänkta att 

deltagarna skulle klara av på egen hand medan en del övningar skulle komma att kräva 

samarbete mellan flera deltagare. Inför slutmötet skulle grupperna förbereda en kort 

redovisning av den gemensamma utmaningen för att sedan redovisa den för varandra, för 

cheferna och för involverad facilitator. Genom denna process, att först genomföra olika tester 

för att sedan redovisa skulle deltagarna ges en insikt i de egenskaper de redan besatt men inte 

tidigare vetat om, och de egenskaper eller styrkor som de måhända fortfarande saknade och 

behövde öva mer på.
63
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Supportprogrammet för chefer, gick i sin tur ut på att få cheferna att inse och ta tillvara på 

medarbetarnas nyvunna kunskaper. Om medarbetarna skickats iväg på diverse kurser och 

cheferna sedan misslyckas med att ta vara på dessa nyvunna kunskaper blir det måhända 

endast en onödig och enbart dyr kurs. Tanken med kurser är att det skall leda till någon sorts 

förbättring inom arbetslaget och bli en investering för organisationen. Så inom detta program 

skulle ett utvecklat E-material användas för att påvisa vikten för dess medarbetare och vikten 

av kursen så att cheferna skulle ta tillvara på denna kunskap. Det fanns även material som 

skulle underlätta för cheferna att förstå vad kurserna för medarbetarna gick ut på och hur detta 

i sin tur skulle kunna komma bidraga med något gott till organisationen.
64

  

 

Supportprogrammet för involverade facilitators gick ut på att förbereda dessa inför sin uppgift 

med medarbetargruppen, då allt material var e-baserat. Varje medlemsland skulle ha en 

ansvarig representant som skulle följa medarbetargruppens framsteg dels på det personliga 

planet med de fem modulerna, men även inom den gemensamma utmaningen.
65

  

 

Genomförd verksamhet och avvikelser från initiala aktiviteter 

Utvecklingen av on-line utbildningsprogram för anställda, chefer och facilitators utvecklades 

och genomfördes. Kurserna utfördes på IKEA i Älmhult, med engagerade deltagare inom de 

olika grupperna och med ett relativt lyckat resultat medan grupperna i Polen inte genomförde 

kurserna alls som planerat så där var inte resultatet det bästa, programmet där funkade inte 

som det var tänkt enligt målet med projektet. 
66

 

 

Det blev till slut KBC som anpassade och slutförde on-line programmens – då St. Helens inte 

hade de personalresurser som krävdes för att fullfölja sin uppgift inom projektets tidsramar. 

Den översättning av programmen som skulle ske planerades på språken Tyska, Polska, 

Danska, Grekiska och Svenska. Det planerades en testkörning och implementering av 

programmen och utvärderandet och justeringar av programmen utfördes löpande under hela 

projekttiden. Det samlades in material baserat på citat och exempel som sedan utformades i 
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form av en tryck broschyr.
67

 Till en början var det tänkt att Haganässkolan, KBC och St. 

Helens skulle skriva och utforma broschyren tillsammans, istället ändrades denna uppgörelse 

under resans gång och KBC blev slutligen ansvariga för att slutföra detta arbete. Under 

arbetspaket 8. låg arrangerandet av slut konferensen vilket utfördes och fastställande av 

lärdom som tagits under projekttiden och vad som mer kunde göras för att ro projektet i hamn 

togs i akt. Det sista arbetspaketet gällande organisering och administrering av projektet - 

sammanställande av projektets dokument, utvärderingar, finansiella problem och deadlines 

utfördes utan större problem även om fler parter blev iblandade i den administrativa delen än 

vad som var tänkt från början.
68

 

 

De tekniska svårigheterna i slutförandet av programmen såväl som broschyren ledde till 

att projektet fick begära en förlängning till sista slutdatum.
69

  

 

E2-projektet som projekt blev enligt den externa projektutvärderaren en diffus historia. 

Enligt samverkansprojektsmått var det ett stort projekt, med tolv partners från sex olika 

länder där engelskkunskaperna var något delade. 

 

För att ge ett exempel så var det vid ett mötestillfälle närvarade en representant från 

Polen som inte kunde engelska, vilket givetvis ställde till problem när det skulle 

diskuteras
70  

 

Utvärderingen tyder på vissa brister inom projektet och resultatet blev inte var det var tänkt, 

Alla var väldigt engagerade vid mötena men visionerna var nog inte de samma. Det skedde en 

del missförstånd som till exempel att Växjö universitet var utvärderare och inte utvecklare 

som det var sagt från början och att utvärdera ett pågående projekt är inte alltid populärt, 

informationen angående detta framgick först vid det inledande mötet. Vid detta möte uppkom 

även svårigheter enbart med att konstatera vad ett projekt är. Deltagarna var inte överens över 

om vad innebörden av ett projekt och saken blev inte bättre vid mötena när det dessutom kom 

olika personer vid olika möten och det rent praktiska gjordes av ett fåtal personer, en 

arbetsgrupp på tre personer. Det blev därigenom inget nära samarbete vid mötestillfällena.
71
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Kommunikationsmässigt var det svårt på grund av olika kulturer men vi lärde oss av 

varandra för varje möte.
72

 

 

 Även IT-tekniken har bidragit till en viss tveksamhet för resultatet. På hemsidan som 

redovisas i projektet fungerar inte länkar som de ska, videor som nämns går ej att visa och 

hemsidan som sådan är något tunn vilket i sig inte kanske är så konstigt när det enbart var en 

person att ta hand om tekniken. Det hade inte stått helt klart vad som skulle byggas varken 

med hemsidan eller med programmen, de involverade förstod helt enkelt inte helt vad som 

krävdes av dem.
73

 

 

Enligt Marine som utvärderare var förutsättningarna från början bra för att projektet skulle 

lyckas. Men de inblandade visste inte riktigt vad de gav sig in på,  

 

Gav sig ut på ”tunn is” med tekniken. De insåg inte vidden av arbetet, det borde ha 

funnits mer medel och mer tid för att lösa det tekniska. De hade god kunskap om 

entreprenörskap men inte mycket IT bakgrund så IT-utveckling var inte de inblandades 

styrka
74

  

 

Vissa nackdelar fanns helt klart inom projektet, trots god kontakt mellan de olika involverade 

grupperna måste det sägas att utvecklandet och promotandet av ny teknik och nya idéer tar tid 

och kräver tålamod. Då grupperna bestod av flertalet personer som alla hade sina ordinarie 

arbetsuppgifter att sköta borde kommunikationen mellan gruppmedlemmarna vara tydligare 

och mer effektiv. Det var svårt att hålla uppe motivationen hos de parter som inte var 

involverade i utvecklandet av programmen och då det inte var samma människor som dök upp 

på de transnationella mötena som hölls blev det än svårare då det i sin tur skapade viss 

förvirring i kommunikationen. Ytterligare en nackdel var att det tog tid att få ombord de 

involverade cheferna och få dem att förstå deras betydelsefulla roll i lärandeprocessen.   
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Ett antal specifika händelser påverkade resultatet i slutändan, effekterna av dessa var av sådan 

betydelse att de måste nämnas. En del inom projektet hade inte tillräckligt mycket kunskap 

om programmet innan det inleddes, information saknades med andra ord. Det 

uppstartningsmöte som planerades utfördes under en dag och inte under de förutbestämda två 

dagarna, vilket ledde till ovan berörda frånvaro av information plus de facto att det inte gav 

tillräckligt med tid för några större utsvävningar och reflekterande över den gemensamma 

utmaning som senare skulle genomföras. Det forum som skulle finnas on-line fungerade inte i 

inledningen och fungerade inte enligt planen, det fungerade först halvvägs in i projektet. En 

del av grupperna som skulle vara med i arbetet delades upp i grupper som redan arbetade 

tillsammans, här föll då en stor del av målet med E-baserat samarbete då de istället kunde 

samtala som vanligt genom muntlig dialog då on-line basen inte behövdes. Bristande 

motivation inföll sig efter semestermånaderna under projektets första tid och det blev svårt att 

återfinna motivationen hos de involverade efter flera veckors uppehåll. Sommaruppehållet 

och chefernas och facilitators bristande kontakt bidrog i sin tur till att de anställda som 

medverkade i projekten kände att det saknades stöd uppifrån. 
75

 

 

I think that we have learned a lot from each other and about being a group, but we are 

still far from seeing results
76
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Analys och slutsatser 

Enligt det material som undersökts går det att se vad som lyckats och vad som inte lyckats. 

För att hårdra det så går det absolut att argumentera för att Focus Alfa lyckades som 

samverkansprojekt mer än E2. När det gäller analysen av de båda projekten och det 

analysverktyg som används ser det kanske vid första anblick ut som att båda projekten låg i 

riskzonen för att misslyckas. Av de tio punkter som enligt Danermark tenderar att gynna 

samverkansprojekt är i princip ingen av dessa punkter aktuella i de två samverkansprojekten. 

Men inom Focus Alfa skilde det sig något i fråga om den första punkten, Gemensamma mål, 

nu när rapporterna är undersökta går det att se att trots att vägen till målen för att förbättra 

engelskan hos de involverade deltagarna i projektet var olika så var målet detsamma, att det 

skulle förbättras. Att ha ett gemensamt mål och jobba för detta under hela processen ser ut 

som det mest avgörande för Focus Alfa projektet. Då gemensamma lokaler inte var fallet för 

något av projekten är det inte det som spelat in i skillnaderna mellan dem.  

 

För att koppla samman tidigare forskning och uppsatsens ämne som sådant så går det att se att 

ingetdera av projekten lider av någon större osäkerhet i enlighet med Jensens teorier då den 

vertikala osäkerheten är relativt låg då det inte rör sig om en beställer – och utförarmodell.  

 

Det som har spelat störst roll i utförandet av de båda projekten negativt i E2-projektet och 

positivt i Focus Alfa-projektet är de mål som utfördes. De var extremt tydliga på pappret i E2-

projektet men när det kom till förklarandet och uppstartningsmötet så föll det hela platt. 

Däremot var målen otydligare med Focus Alfa, men i genomförandet och uppstartning så var 

dialogen klarare och effektiv.  

 

Enligt Blomberg så skulle dessa båda projekt haft stor chans att lyckas då de inte var helt låsta 

ifrån början och det fanns inte en enda ensam projektledare. Om det nu inte är ett dolt mål i 

sig från EU:s sida att skapa gemensamhetsband mellan medlemsstaterna för då har det lyckats 

då flertalet av parterna har inlett ytterligare projekt under EU-flagg, EU:s mål med projekten 

kanske inte är detsamma som dem som inleder projekten. 
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Men i sig har projekten varit lyckade då band mellan staterna har knutits och ögonen för 

dyslexi har uppmärksammats på en helt ny nivå på sina platser i de medverkande 

medlemsländerna.  
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Slutdiskussion 

Jag är medveten om att det inte går att generalisera efter enbart undersökt dessa två 

samverkansprojekt. Vad jag däremot vill påvisa med denna undersökning är att det är en 

snårig väg att inleda, utföra, utvärdera och följa upp ett projekt. Det är inte givet på förhand 

hur det ska gå, hade det varit detta så hade följaktligen alla projekt varit framgångssagor. 

Oavsett vilken forskare man tar sin tilltro till så finns det inga regler utan undantag och 

forskningen kring projekt är och kommer säkerligen att förbli en omdebatterad arena.  

 

Enligt resultatdelen blev således Focus Alfa en större framgång samverkansmässigt sätt 

medan E2-projektet blev en mindre framgångsrik historia. De orsaker som gjorde att de båda 

projekten fick så olika utfall var inte planeringen av dem utan snarare genomförandet. De 

båda projekten hade tydliga mål och engagerade deltagare. Det som spelade störst roll i 

utförandet var på det stora hela engagemanget och olika visioner när det väl kom till 

utförandet. Under EU flagg, programmet för livslångt lärande, och Leonardo da Vinci har 

både projekt Focus Alfa och projekt E2 lett till förändringar mot det bättre skett och även om 

parterna kanske inte kommer att inleda liknande projekt med varandra så fortsätter i vilket fall 

länderna samarbeta mellan sig med nya inriktningar och nya mål så det i sig bör det kunna 

argumenteras för att i alla fall ha varit av någon sorts samhällsnytta och inte enbart en 

parantes i tiden.  

 

Alternativt genomförande 

För att få ytterligare djup i uppsatsen hade ytterligare intervjuer varit lämpliga, då i första 

hand med involverade projektansvariga för de respektive länderna och samtliga involverade 

organisationer. Detta för att få en ytterligare förståelse för de olika delarna i projektet. Men då 

frågeställningen i denna uppsats är vinklat utifrån ett svenskt perspektiv anser jag att de två 

intervjuerna med respektive projektledare i kombination med rapporterna och utvärderingarna 

räcker för att uppfylla uppsatsen syfte. Då Växjö universitet (Numera Linnéuniversitetet) hade 

rollen som ledare och utvärderare så anser jag att den utvärdering och det materialet räcker för 

att får svar på ställda frågor.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Datum 

 

 

 

Namn, Titel/yrke 

 

 

 

Vad hade du för roll i projektet E2/Focus Alfa? 

 

 

 

Hur var kontakten med de övriga deltagarna? 

 

 

 

Hur är din syn på den samverkan som var inom projektet? 

 

 

 

Hur såg förutsättningarna ut inför projektet, var mål och syfte tydligt eller ej? 

Om ja hur, om inte varför var de ej tydliga? 

 

 

 

Hur blev resultatet, är du som engagerad inom projektet tillfreds med detta? Uppfylldes 

målen? 

 

 

Om du skulle vara med i samma projekt idag, skulle du ha velat ändra på något? 


