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Slutrapport Collegesamverkan VG  
Klas Hedenberg 

Sammanfattning 
Projektet Collegesamverkan VG, som har finansierats av Europeiska socialfonden, har haft som 

övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige. De tre 

kommunalförbunden inom Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg har samverkat i fyra delprojekt för 

att stärka arbetet inom teknikcollege (TC), vård- och omsorgscollege (VoC) samt i ett arbete som på sikt 

syftar till att bygga liknande verksamhet inom Gröna näringar. De fyra delprojekten har inriktat sig mot 

nya val för att attrahera fler ungdomar till teknik, vård- och omsorg samt gröna näringar, utveckla 

collegeverksamheten, etablera strukturer som möjliggör utvecklingsarbete för gröna näringar samt 

samverkan. Projektet har pågått från 1 februari 2016 till 31 augusti 2018. Under projektet har det varit 

en omsättning av projektledare och delprojektledare. Andra nyckelpersoner som processledare och 

projektstöd har under längre och kortare tider saknats vilket sammantaget har påverkat projektet, dess 

inriktning och kontinuitet. 

Ett kommunikationskoncept, True Story, har tagits fram i syfte att kunna mäta attityder och trender i 

olika målgrupper samt även kunna påverka och uppmuntra till diskussioner. Frågor ställs från en central 

frågebank till olika målgrupper, exempelvis elever och svaren lagras anonymt i en databas. Möjlighet 

finns att automatiskt publicera resultaten på en webbportal, True News (eller Good News). Resultaten 

kan sedan används vid möte med exempelvis representanter från arbetslivet, där frågor ställs om vad de 

tror att den första målgruppen svarade på en given fråga. Det skapar förutsättningar för en bra och 

konstruktiv diskussion. Ett framtidsymposium genomfördes gemensamt i Borås, Skövde och Trollhättan 

med publik på varje ort samt möjlighet att följa konferensen på webben den 25 april 2018. 

Frågeställningarna var hur förbereder vi elever för framtidens arbetsplats samt hur förbereder sig 

arbetsplatsen för framtidens arbetstagare? Besökare var nöjda med både format och innehåll. En dialog 

har inletts med Högskolan i Skövde samt kompetensnavet i Skaraborgs kommunalförbund om att 

fortsätta med någon form av framtidskonferenser. 

Ett viktigt arbete i projektet har varit att etablera lokala Vård- och omsorgscollege (VoC) i Boråsregionen 

och Fyrbodal. Två lokala college är certifierade under projektet, ett i Boråsregionen (Mark, Ulricehamn, 

Svenljunga och Tranemo) och ett i Fyrbodal (Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och 

Kunskapsförbundet Väst), och tre till är på väg att bli certifierade närmaste året. För Teknikcollege (TC) 

genomförs TeknikPrao i Fyrbodal och Skaraborg där teknikföretag och högskolan samverkar under en 

vecka av årskurs åttas prao. En inte omfattande aktivitet var att TC/Skaraborg deltog på årsmöte 

TC/Borås där lokala styrgrupper och regional styrgrupp möttes. Projektet har erbjudet möten mellan 

personer som utan projektet inte hade ägt rum. Ämnesintegrering har varit en viktig aktivitet i projektet 

och är den enskilda aktivitet som arbetat över delregiongränserna i en större omfattning med en 

utvecklingsledare från Marks kommun. Förutom college i Boråsregionen har TC i Skaraborg och VoC i 

Fyrbodal genomgått föreläsningar och workshops med väldig stor uppskattning.  

Den 5 juni 2018 hölls ett uppstartsmöte inför en nationell plattform inom Gröna näringar. 

Delprojektledare för projektet har aktivt arbetat för att få till stånd mötet. Vid ett uppföljningsmöte den 

29 augusti med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp beslutades att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas, 

inom ramen för Landsbygdsnätverket, som arbetar vidare med samverkan för kvalitet, attraktionskraft 

och stärkt kompetensförsörjning i gröna näringar vilket är en förutsättning för college.  

I avsnitt 7 Kommentarer och tips finns resonemang samt konkreta frågeställningar om projekt, roller i 

projekt, collegeverksamhet samt ESF som förhoppningsvis kan hjälpa till att utveckla verksamheten i 

såväl olika projekt som i befintlig verksamhet.    
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1 Projektidé och förväntade resultat 
Redogör för projektets syfte och övergripande projektmål, delmål och avsedda förväntade resultat. Har syfte, mål och 

målgrupp förändrats under projekttiden? Varför i sådana fall? Hur många kvinnor och män har deltagit i projektet? 

(0/100000) 

1.1 Introduktion 
Projektet Collegesamverkan VG har haft som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för 

collegeverksamheten i Västsverige. De tre kommunalförbunden inom Boråsregionen, Fyrbodal och 

Skaraborg har samverkat i fyra delprojekt för att stärka arbetet inom Teknikcollege, Vård- och 

omsorgscollege samt i ett arbete som på sikt syftar till att bygga liknande verksamhet inom Gröna 

näringar. De fyra delprojekten har inriktat sig mot nya val för att attrahera fler ungdomar till teknik, 

vård- och omsorg samt gröna näringar, utveckla collegeverksamheten, etablera strukturer som 

möjliggör utvecklingsarbete för gröna näringar samt samverkan.  

Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden som ett PO 1.2-projekt (ProgramOmråde) som 

avser kompetensförsörjning och har därmed inte haft några projektdeltagare. Projektet har pågått som 

planerings- och analysfas från 1 februari till 31 augusti 2016, som genomförandefas mellan 1 september 

2016 till 30 juni 2018 och som avslutningsfas mellan 1 juli till 31 augusti 2018. Under projektet har det 

varit en sen tillsättning av delprojektledare samt en omsättning av projektledare och delprojektledare. 

Andra nyckelpersoner som processledare och projektstöd har under längre och kortare tider saknats 

vilket sammantaget har påverkat projektet, dess inritning och kontinuitet.   

Fördelningen mellan kvinnor och män har varierat över tid i och med att projektledningen har ändrats. 

Projektledningen var från början i projektet tre kvinnor och en man och mot slutet av projektet fyra 

män. Antalet processledare som ingått i projektet har varierat över tid, men av de processledare som 

berörs av projektet är fem kvinnor och en man. Arbetsgruppen har bestått av tre kvinnor. Målgrupperna 

i projektet (lärare, rektorer, elever, studie- och yrkesvägledare, arbetslivsrepresentanter) har 

uppskattningsvis bestått av lika delar kvinnor och män. 

Reflektioner kring projektet återfinns i avsnitt 7 Kommentarer och tips.  

1.2 Utvecklingen av projektet från projektansökan till färdigt projekt 
Projektet har utvecklats och förändrats över tid. För att beskriva utvecklingen av projektet, hur syfte och 

mål har förändrats under projekttiden, görs i avsnitt 1.2 ‒ 1.5 en beskrivning av projektansökan, 

ursprunglig projektplan, Delrapport Collegsamverkan VG 170814 samt den reviderade projektplan som 

gjordes november 2017.  

Dispositionen i avsnittet kan tolkas som lite ”stolpig”, men avser belysa den ambitiösa projektansökan 

med bl.a. oklara målgrupper där processer sedan detaljplaneras i projektplanen och ett resultat beskrivs 

i delrapporten 170814. Projektplanen för november 2017 utgår från ett resultatbaserat arbetssätt med 

kontinuerlig uppföljning enligt den så kallade Deming cirkeln (Planera, Genomföra, Analysera, Agera). 

Därmed finns ingen färdig tidplan för resterande del av projektet. Här sker en mer pragmatisk övergång 

till projektledning av projektet. 

Avsnittet inleds med en allmän beskrivning av projektet för att sedan gå in på respektive delprojekt. 

Eventuella uppenbara skrivfel har korrigerats då text från projektansökan, projektplaner samt 

delrapport citeras.   
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I projektansökan står:  

Projektet har som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i 

Västsverige.  

Detta vill man göra genom att bredda rekryteringsunderlaget, förstärka kvaliteten i 

Collegeverksamheten utifrån de nationella riktlinjerna, stärka samverkan mellan 

kommunalförbunden och involverade aktörer. Horisontellt över hela projektet ska man också 

arbeta för att intressenter och målgrupper utsätts för ett förändringstryck gällande jämställdhet, 

mångfald och tillgänglighet samt bidra till att förstärka utbildningssystemets behov. 

Projektet samlar tre kommunalförbund och deras arbete med college inom teknik, vård- och 

omsorg samt i ett i jämförelse relativt nytt initiativ som syftar till att bygga upp liknande 

verksamhet inom Gröna Näringar.  

I de fyra delprojekten kommer man bland annat att arbeta för att etablera strukturer som 

möjliggör samarbete över hela Västra Götalandsregionen mellan aktörer inom Collegeområdet 

skapa för att bransch och utbildning att diskutera kompetensförsörjning på lång sikt, utveckla och 

stärka kommunikationen för att utsätta könsstereotypa val för förändringstryck samt stödja 

arbetet med en ökad kvalitet i collegearbetet. Vidare kommer också projektet för att etablera ett 

college inom Gröna Näringar.  

Projektet pågår under 31 månader med Skaraborgs kommunalförbund som projektägare och 

Fyrbodals kommunalförbund samt Sjuhärads kommunalförbund som formella samverkans 

partners. Vidare kommer projektet samarbeta med Göteborgsregionens kommunalförbund, 

Region Halland samt Västra Götalandsregionen i syfte att bugga varaktiga strukturer för 

samverkan. 

Projektet delades i ansökan in i fyra delprojekt; Nya val, Utveckla collegeverksamheten, Gröna Näringar 

samt Stärkt samverkan mellan kommunalförbund och involverade aktörer. Var och en av delprojekten 

delades i projektplanen upp i flera delmål.  

1.2.1 Målgrupper 

Enligt projektansökan är målgrupperna flera och skiftar beroende på delprojekt. I projektansökan sid 8:  

Målgrupperna för projektet är de som direkt kommer att påverkas av projektets aktiviteter och 

som i någon mån bidrar till att uppnå de förändringar som projektet satt upp. Dessa målgrupper 

kommer att skilja sig åt något mellan de olika delprojekten och det kommer att krävas att man på 

delprojektnivå tydligt definierar vilken målgrupp som man jobbar mot. Formellt kan man betrakta 

de delregionala strukturerna som både målgrupp och intressenter och dessa innefattar mer eller 

mindre samtliga relevanta aktörer. Det är därför naturligt att man på en detaljerad nivå kan 

betraktas som målgrupp för ett delprojekt men är mer en intressent för ett annat.  

Dessa relationer behöver därför kartläggas under analys- och planeringsfasen.  

I delprojekt 1 är det i någon mening framtida potentiella sökanden till Collegeutbildningar som är 

målgrupp för aktiviteterna. Det finns dock flera aktörer i systemet som behöver bidra till en 

attitydförändring och som också vara aktuella som målgrupper. Dessa innefattar både föräldrar, 

skolpersonal av olika slag, men för projektet är också branscherna som helhet och ute på 

arbetsplatserna centrala. Delprojekt 1 kommer att avgränsa huvudmålgruppen för projektet i 

syfte att bättre kunna mäta vilka effekter som kommunikationen får och troligtvis involvera dessa 

även i genomförandefasen i olika aktiviteter.  
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När det gäller delprojekt 2 är målgruppen i första hand personal på olika nyckelpositioner. Det 

kan handla om så väl handledare på företag som, lärare och annan personal på skolor som på 

olika sätt projektet behöver engagera för att öka kvaliteten i collegeverksamheten. Avsikten är att 

på ett tidigt stadium förankra de olika kvalitetshöjande åtgärderna för att på så sätt underlätta 

implementering i genomförandefasen där de är direkt medverkande i implementeringen.  

I delprojekt 3 rör det sig om bland annat om de aktörer som idag är en del av de förberedande 

strukturer som är under formering i regionen, till exempel Naturbruksgymnasium och medlemmar 

av det Gröna branschrådet. Till dessa kommer projektet även definiera fler målgrupper i form av 

företag och utbildningssamordnare både regionalt och nationellt som kan behövas involveras i de 

strukturer som byggs upp. Dessa kommer att vara aktiva i projektets två första faser. Bland annat 

som medlemmar i referensgrupp men också som potentiella kandidater för certifiering. 

Formuleringarna ”… i någon mening…” för delprojekt 1 samt ”…i första hand personal på olika 

nyckelpositioner” för delprojekt 2 gör målgruppen väldigt bred och oklart definierad. Relationerna har 

inte beskrivits närmare under planerings- och analysfasen vilket var avsikten enligt ansökan. 

Målgrupperna för de olika delprojekten har varierat och under projektet varit otydligt. Under våren 

2017 under en workshop med processledare klarnade målgruppen för delprojekt 1 och det 

kommunikationsverktyg som skulle tas fram till att gälla processledare.  

1.3 Delprojekt 1 – Nya val  
I projektansökan på sidan 4 står:  

Syftet med delprojektet är att motverka könsstereotypa utbildnings- och yrkesval och att bidra till 

en ökad mångfald bland eleverna inom vård- och teknikområdet. Genom att hitta nya vägar att 

arbeta med dessa frågor avser projektet att bidra till en ökad attraktivitet för college och bidra till 

en breddning av den framtida rekryteringsbasen för dessa utbildningar. Vidare ska man 

arrangera ett framtidssymposium där respektive bransch gemensamt hat möjlighet att se in i 

framtiden och diskutera kring vilka förväntningar och behov som kan komma att finnas.  

Vidare i projektansökan på sidan 6 står:  

Delprojektet skall förmedla bilden av framtidens arbetsplats inom respektive område på ett nytt 

sätt. Detta för att få ut budskapet även till de kategorier som idag inte är intresserade eller 

känner sig lämpade för att välja yrken inom områdena, men som skulle utformas för att motverka 

de traditionella utbildnings- och yrkesvalen och i förlängningen öppna arbetsplatserna för 

mångfald och tillgänglighet.  

Projektet följer därför en process där insamling sker av information och material kring hur 

framtidens arbetsplats kommer att se ut – såväl inom vård och omsorgscollege som för 

teknikcollege. Detta görs genom att använda befintliga källor i första hand. Till exempel SSC-

projektet och SIM2020-projektet, men också i strategier, där Swereas ”Framtida Industri” är en 

central källa för TC-området.  

Arbetet sammanställs i en projektrapport och genomgår med hjälp av upphandlad konsult en 

normkritisk granskning. Grundmaterialet ska förankras hos övriga aktörer i collegesystemet. 

Under en gemensam workshop diskuteras och utvecklas bilden som tagits fram tillsammans med 

en upphandlad kommunikationskonsult. Syftet är att utveckla en kommunikation med fokus på 

nya målgrupper genom alternativa sätt att kommunicera. Efter implementeringen av kampanjen 

kommer förändringar på attityder att mätas i de tidigare definierade målgrupperna.  
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För att få långsiktig hållbarhet i detta arbete vill projektet också genomföra något som kallas för 

”Framtidssymposium”. Detta görs för att undvika att det skapas en engångsbils av framtiden. 

Under det årliga symposiet ska collegeaktörer tillsammans med forskningen och inbjudna talare 

kunna uppdatera bilden av framtiden inom respektive område. Symposiet skapar på längre sikt 

ett återkommande forum där utbildning, näringsliv och offentlig sektor har en möjlighet att 

diskutera dessa frågor ur ett längre tidsperspektiv.  

Framtidens arbetsplats var tänkt att beskrivas i syfte att öka attraktiviteten på utbildningar inom teknik, 

vård- och omsorg samt inom gröna näringar. Materialet var tänkt att kommuniceras genom alternativa 

sätt och med fokus på nya målgrupper.  

Ett återkommande framtidssymposium var tänkt för att motverka att framtiden ges som en engångsbild 

och skall skapa ett forum där intressenter har möjlighet att diskutera dessa frågor. 

Den tänkta målgruppen för delprojekt 1 beskrivs i projektansökan på sidan 8:  

I delprojekt 1 är det i någon mening framtida potentiella sökande till Collegeutbildningar som är 

målgrupp för aktiviteterna. Det finns dock flera aktörer i systemet som behöver bidra till en 

attitydförändring och som också kan/är aktuella som målgrupper. Dessa innefattar både 

föräldrar, skolpersonal av olika slag, men för projektet är också branscherna som helhet och ute 

på arbetsplatserna centrala. Delprojekt 1 kommer att avgränsa huvudmålgruppen för projektet i 

syfte att bättre kunna mäta vilka effekter som kommunikationen får och troligtvis involvera dessa 

även i genomförandefasen i olika aktiviteter. 

Beskrivningen av tänkt målgrupp är vag. Formuleringen ”…i någon mening framtida potentiella 

sökande…” och att såväl föräldrar, skolpersonal, samt att branscherna som helhet är centrala gör att 

målgruppen var tänkt att vara bred. I ursprunglig projektplan står ingenting om tänkt målgrupp, men vid 

workshop med processledare våren 2017 framkommer att processledare för college bör vara en central 

målgrupp. De i sin tur har inte direktkontakt med vare sig presumtiva elever, elever vid 

collegeverksamheten eller skolpersonal. Det är därmed oklart hur projektet var tänkt att arbeta med 

olika målgrupper.  

1.3.1 Delmål 1 – Beskriva och förmedla bilden av framtidens arbetsplats 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Deskresaerch, Avstämning, Workshop 

Science Center och Material ConneXion, Workshop i respektive college regionalstyrgrupp, 

Sammanställning av rapport, Avslutningskonferens, Studiebesöksmall för att så syn på framtidens 

arbetsplats, Samverkan med parallella projekt; SSC InTek, Kobra, Möjligheternas värld (Skaraborg), 

Industrinatten (Borås).  

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 beskrivs att deskresearch är gjord och att materialet 

användes som underlag vid upphandling av kommunikationsbyrå.  

I projektplan november 2017 planeras för att studien kommer att ge en generell bild av framtida 

arbetsplats och en mer specifik bild inom teknik samt vård och omsorg och även försöka att beskriva 

regionala skillnader. Materialet kommer att användas för delmål 2, 3 och 5 samt kommer att användas 

under framtidssymposiet,  

1.3.2 Delmål 2 – Ta fram ett nytt koncept för kommunikation i syfte att bredda 

rekryteringsunderlaget  

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Workshop för projektdeltagare och 

Kommunikationsbyrå, Gemensam marknadsföring, Avslutningskonferens.  
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I delrapport Collegesamverkan VG 170814 beskrivs att ett par workshopar med processledare är 

genomförda och att konceptet fortfarande är oklart. 

I projektplan november 2017 då konceptet har presenterats beskrivs hur projektmedlemmar kommer 

att arbeta fram frågeställningar för respektive målgrupp samt det iterativa testarbete som ska börja. 

Vad som kommer att göras kommer att bestämmas av momenten innan.  

1.3.3 Delmål 3 – Workshop – fokus kommunikation mot definierade målgrupper 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Workshops med nya grupper. Halvdagar 6st, 

Grundskolerektorer, Förskolor, SYV, Tekniklärare, Vårdlärare, Kompetensplattformen, Vux-rektorer, 

SYV-utbildningen på Malmö högskola. 

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 redovisas inga genomförda workshops.  

Det här kan vara en för hård tolkning av tidigare projektledare. Vissa workshops har ägt rum som 

medför ett resultat i projektet.  

I projektplan november 2017 beskrivs att workshops kommer att ske då koncept i delmål 2 tas fram 

samt i övriga delprojekt.  

1.3.4 Delmål 4 – Mäta attitydförändringar  

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Desresearch, Teamarbete i grundskola, För-

efterarbete till Industrinatten, För-efterarbete till Möjligheternas värld, Benchmark med SSC, Yrkesvux, 

Examensarbeten med högskolorna, Science center, Uppdrag 24.  

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 redovisas inga genomförda aktiviteter. Det här kan vara en 

för hård tolkning av tidigare projektledare. Attitydförändringar mättes inte i projektet, men verktyg 

(True Story) har skapats för att kunna mäta och aktiviteter för att nå dit genomfördes innan detta 

datum. 

I projektplan november 2017 anges att mätning sker i det verktyg som tas fram i arbetet med delmål 2. 

Det kommer dock inte att finnas möjlighet att förändringar i attityd under projektet. Den lärande 

utvärderingen som görs av Apel blir i någon form en del av mätningen.  

1.3.5 Delmål 5 – Årligt framtidssymposium – förnya bilden av framtiden 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Framtidssymposium 2017, Planering 2017, 

Utvärdering 2017.  

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 beskrivs att planen är att hålla symposiet under våren 2018.  

I projektplan november 2017 beskrivs att planen är att hålla en delvis icke-fysisk konferens under våren 

2018.  

1.4 Delprojekt 2 – Utveckla collegeverksamheten, Mål: Förstärka kvalitet och 

utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov 
I projektansökan på sidan 4 står: 

Syftet med delprojekt 2 är att bidra till en ökad kvalitet till verksamheterna och stötta certifiering. 

Detta vill man göra genom att matcha lokala behov med de nationella kvalitetskriterierna och 

utifrån detta implementera olika förbättringsåtgärder. Det handlar om att i samarbete med 

lokala och regionala intressenter utveckla och implementera insatser som stöttar det 

arbetsplatsförlagda lärandet, ökar intresset och kännedomen kring utbildningsformen samt 

säkerställer att andra organisatoriska förutsättningar finns på plats i de olika delregionerna. Det 
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kan till exempel handla om utveckling och organisation kring handledarmodeller, nätverk och 

koordinator, ökad ämnesintegrering och i ett brett perspektiv stötta arbetet med att utveckla 

förutsättningarna för kvalitet i de delregionala collegeverksamheterna. Målet med delprojektet är 

att respektive college har förbättrat sin verksamhet utifrån de nationella kvalitetskriterierna.  

Vidare i projektansökan på sidan 7:  

Genom att matcha lokala behov med de nationelle kvalitetskriterierna har projektpartners 

gemensamt identifierat delregionala arbetsområden för ökad kvalitet. Föra det första vill man 

förstärka arbetsplatsförlagd utbildning genom etablering av en mer strukturerad 

handledarmodell, för det andra ser man behov i vissa av verksamheterna att kännedomen och 

närvaron av TC/VOC-college redan på grundskolenivå måste öka genom [sic] skapa en 

nätverksstruktur för ambassadörer/koordinatorer för olika college. För det tredje kommer 

projektet också att specifikt titta på hur man stärker kunskap och kännedom kring 

ämnesintegrering.  

I genomförandet av delprojektet kommer enskilda arbetsprocesser att följa samma metodik. 

Arbetet startar med att man utvecklar och definierar de guider, manualer och handledningar som 

är nödvändiga samt utvinner erfarenheter från liknande arbete från övriga college. Detta 

kompletteras med kartläggning och beskrivning hur man behöver organisera sig för att kunna 

etablera de nödvändiga strukturerna. Kontinuerligt under respektive process ska arbetet 

förankras med referensgrupp och målgrupper i ett antal olika workshops – eventuella 

förändringar i material och planering kan vara nödvändiga för att projektet ska kunna engagera 

en kritisk mass. Detta arbete leder sedan fram till implementering av de lösningar som utvecklats. 

Arbetet avsluts med en uppföljning i de olika verksamheterna.  

1.4.1 Delmål 1 – Förstärka arbetsplatsförlagd utbildning -> handledarmodell 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Deskresearch APL/LIA, Benchmarking kring 

gemensamma APL-dokument, Benchmarking kring bedömningsdokument, Implementering av APL-

dokument, Implementering av bedömningsdokument, Deskresearch handledarmodeller, 

Handledarutbildning (genomföra), Delregional workshop med regionala styrgrupper.  

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 beskrivs att arbetet har skiftat inom respektive collegeform 

(TC/VoC) och inom respektive delregion. Processbeskrivningen i projektplanen har därmed varit 

beroende av collegeform och geografiskt område samt om det funnits processledare eller ej. Arbetet 

framöver handlar om att titta på jämställdhetsintegrering av TC handledarutbildning. Inom VoC kommer 

Boråsregionen arbeta vidare med utvecklande av APL och ta med det i den lokala ansökan av VoC-

college. ”För Fyrbodal och Skaraborg saknas information om kommande händelser.”  

I projektplan november 2017 beskrivs att delprojektet inriktar sig på att undersöka likheter och 

skillnader mellan de olika handledarmodellerna i syfte att se vad de kan lära av varandra.  

1.4.2 Delmål 2 – Nå ut i grundskolan -> nätverksstruktur för koordinatorer/ambassadörer 

för olika college 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Deskresearch nätverksstruktur i respektive 

delregion samt nationellt, Workshop och benchmarking kring ambassadörer, Ta fram 

ambassadörsutbildning, Event TC och VO, Gemensamt nyhetsbrev i projektet (men även TC och VoC), 

Gemensam marknadsföring i enlighet med det nya konceptet, Ämnesintegrering, 

Samordnare/Koordinatorer 

I Delrapport Collegesamverkan VG 170814 beskrivs att enklare kartläggning av ambassadörsutbildningar 

inom TC är gjord samt att studiebesök är genomfört av både TC och VOC. Vidare beskrivas att  ”arbetet 
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kring ambassadörer kommer att vidareutvecklas och ett koncept som skolorna kan använda ska tas 

fram.” Här är det viktigt med processtöd av EDCS för att utveckla ett kommande koncept. I Delrapport 

Collegesanverkan VG  beskrivs ämnesintegrering under delmål 3 vilket kvarstår under resterande del av 

projektet.  

I projektplan november 2017 beskrivs att ”ambitionen är att på något vis testa något inom 

ambassadöresutbildningen i syfte att kunna påverka strukturer för ambassadörsutbildningar.” 

1.4.3 Delmål 3 – Ta fram arbetssätt för hur collegeverksamheten utvecklas i enlighet med 

de nationella kriterierna 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Arbeta fram lokala college där behov finns, 

Benchmarking för kvalitetssäkra nationella kriterier med utgångspunkt från verksamhetsberättelser och 

kvalitetssäkring, Stötta lokala college där behov finns.  

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 beskrivs att en träff för regionala och lokala ordförande inom 

TC/VoC samt processledare planeras under oktober 2017 där kommunikationskonceptet under 

delprojekt 1 presenteras samt en dialog om att utveckla och effektivisera verksamheterna kommer att 

göras.  

I projektplan november 2017 beskrivs att projektet kommer att fokusera på två delar. Dels att etablera 

lokala VoC i Boråsregionen och Fyrbodal samt dels fokusera på ämnesintegrering. För ämnesintegrering 

kommer projektet att arbeta mer med TC i Skaraborg under hösten 2017.   

1.5 Delprojekt 3 – Gröna Näringar, GNC, Mål:  Pröva förutsättningar för att 

starta ett College för Gröna Näringar 
I projektansökan på sidan 4 står:  

Delprojektet ska pröva förutsättningarna för att starta collegeverksamhet inom området gröna 

näringar. Delprojektet kommer att arbeta för att etablera strukturer som möjliggör lokalt 

utvecklingsarbete och certifiering av utbildningar, både regional men även undersöka 

möjligheterna att göra detta på ett nationellt plan.  

Vidare i projektansökan på sidan 7 står:  

Delprojektet ska pröva förutsättningarna för att starta collegeverksamhet inom området gröna 

näringar. Delprojektet kommer att arbeta för att etablera strukturer som möjliggör lokalt 

utvecklingsarbetet och certifiering av utbildningar. Delprojektet ska etablera strukturer för 

samverkan mellan näringarna och olika utbildningsanordnare som ökar kvaliteten i och 

attraktiviteten för berörda utbildningar, inom ramen för ett grönt college. Detta omfattar ett 

flertal av de gröna näringarnas värdekedjor och som inkluderar utbildning inom grundläggande 

nivå (gymnasium, YH) med möjligheter också för högre utbildningar att ansluta sig. 

1.5.1 Delmål 1 - Etablera strukturer som möjliggör lokalt utvecklingsarbete och 

certifiering 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Bygga lokala strukturer, Utforma kriterier, 

strukturer för certifiering, internationella kopplingar etc., Reliabilitet och spridning. 

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 planeras för möten med lokala utbildningar som kan tänkas 

vara piloter för collegesamverkan i samverkan med projektet samt möten med VGR:s 

naturbruksförvaltning.  

I projektplan november 2017 planeras för fortsatt arbete med de kontakter som finns etablerade. 
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1.5.2 Delmål 2 – Etablera strukturer som möjliggör regionalt utvecklingsarbete och 

certifiering 

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Branschråd, Drivhuset projekt mot YH ev., 

Projektsamverkan, Drivhuset Yrkesvux mot GN ev., Bygga regionala strukturer, Utforma kriterier, 

strukturer för certifiering, internationella kopplingar etc. Marknadsföring.  

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 beskrivs samarbetet med regionala branschrådet, samverkan 

med College Väst samt samarbetet med VGR:s förvaltningar som viktigt.  

I projektplan november 2017 planeras för fortsatt arbete med de kontakter som finns etablerade. 

1.5.3 Delmål 3 - Etablera nationella strukturer  

I projektplanen finns en processbeskrivning som består av: Deskresearch – Vilka initiativ finns?, Besöka 

SYN, Besöka HYN, Besöka NYN Besöka TCYK, Besöka KSLA. Bygga nationella strukturer, Kommunikation 

och delaktighetsskapande, 3 x Workshop (totalt för delprojektet)  

I delrapport Collegesamverkan VG 170814 framhålls möten Naturbrukets yrkesnämnd och 

Naturbruksskolornas förening som viktiga. Antal workshops har tonats ned. Planerad verksamhet är 

möten med Djurbranschens yrkesnämnd, Naturbrukets yrkesnämnd och LRF.  

I projektplan november 2017 planeras för att skapa ett nationellt råd för samverkan kring 

kompetensförsörjning Gröna näringar. Det här kommer att bli huvudfokus för delprojektet. Utan ett 

stöd som är förankrat av organisationer inom Gröna näringar på nationell nivå kommer ett lokalt Grönt 

college inte få något genomslag.  

1.6 Delprojekt 4 – Stärka samverkan mellan KF och involverade aktörer, Mål: 

En kapacitetsbyggande kunskapsutveckling och varaktig struktur för 

samverkan 
I projektansökan på sidan 4 står: 

Samverkansdelen är uppdelad i två delar, där den ena syftar till att stötta de olika branscherna 

och att de träffas med gemensam agenda för respektive område och genomföra ett strukturerat 

erfarenhetsutbyte. Den andra delen handlar om att erbjuda en mötesplats för samtliga college 

inklusive GR och Halland, med VGR som värd, där man kan diskutera och utbyta erfarenheter 

kring framför allt olika frågeställningar som rör utbildningssystemets relevans för 

arbetsmarknadens behov och hur man kan utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för 

förändringstryck. Delprojektet ska bidra till en kapacitetsbyggande kunskapsutveckling och 

varaktig struktur för samverkan med avstamp i befintliga samverkansarenor. 

Den del som handlar om struktur innebär utveckling av en varaktig struktur för samverkan som 

resultat efter projektet mellan alla collegeaktörer i Västsverige, fördelat på en strategisk nivå och 

på en operativ nivå. Den del som avser utbyte siktar på att projektet ska skapa en gemensam 

kunskapsutveckling tillsammans med andra aktörer utanför projektet och att gynna utvecklingen 

av collegeverksamheten genom att dela med sig av erfarenheter.  

Vidare i projektansökan på sidan 7 står:  

I delprojektet kommer utbyte och samverkan ske på två nivåer – internt inom de olika collegen 

samt över collegegränser. Genomförandet innehåller 3 möten per TC/VOC/GNC och 3 regionala 

möten med VGR som värd. De olika träffarna består av två träffar med fokus på 

erfarenhetsutbyten medan den sista syftar till en kunskapssammanställning av processerna, 
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Avslutningsfasen pågår under projektets 2 sista månader och ska förbereda och genomföra 

rapportering av projektet.  

Projektet är ett resultat av en idé där alla fyra delregioner (Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen 

och Skaraborg) inom Västra Götaland skulle samverka i ett gemensamt projekt. Det resulterade i två 

olika projekt (College Väst och Collaprojektet – Collegesamverkan VG) som skulle samverka. Det är härav 

intressant att studera hur de både projekten beskriver hur samverkan skall ske.  

1.6.1 Delmål 1 – Stötta branscherna, att de träffas med en gemensam agenda 

I projektplanen finns ingen processbeskrivning. 

I delrapport 170814 beskrivs att referensgrupper träffats fyra gånger samt projektsamverkan med 

Kompetensnavet samt SSC – Scandinavian Science Cluster.  

I projektplan november 2017 hänvisas till verksamhet i delprojekt 2.  

1.6.2 Delmål 2 – Genomföra ett strukturerat erfarenhetsutbyte 

I projektplanen finns ingen processbeskrivning. 

I delrapport 170814 beskrivs att möten med processledare inom VoC respektive TC har genomförts och 

möten är bokade projekttiden ut. Arbetsgrupp (benämns ursprungligen Projektledningsgrupp) har 

regelbundna möten och kommer under hösten kompletteras med samverkansgrupp där även 

förbundsdirektörerna kommer att delta. 

I projektplan november 2017 hänvisas till verksamhet i delprojekt 2.  

1.6.3 Delmål 3 – Erbjuda en mötesplats för samtliga college inkl. GR och Halland med VGR 

som värd 

I projektplanen finns ingen processbeskrivning. 

I delrapport 170814 beskrivs att strukturen för hela projekttiden är klar.  

I projektplan november 2017 beskrivs att planerade möten finns.   
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2 Projektets resultat, mål och indikatorer 
Beskriv projektets faktiska resultat i förhållande till den ursprungliga planeringen. Redogör kvantitativt och kvalitativt för t.ex. nya 

kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer och arbetssätt. Hur har projektverksamheten arbetat för att säkerställa 

deltagande på lika villkor för kvinnor och män? (0 / 100000)  

Projektet har nått resultat och mål på flera områden vilka beskrivs i detta avsnitt. De horisontella 

principerna, jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling, har varit 

centrala för projektet. En utbildning för projektmedlemmar om sex utbildningsdagar planerades. Fem 

utbildningstillfällen med projektgruppen genomfördes samt en halv dag med ny projektledning. 

Arbetssättet kring de horisontella principerna beskrivs i avsnitt 3 Arbetssätt.  

2.1 Delprojekt 1 – Nya val,  

Mål: Bredda rekryteringsunderlaget genom att fler gör icke-

könsstereotypa utbildningsval 
Under tiden juni 2016 till och med februari 2017 var delprojektledare anställd på 50%. Under tiden 

oktober 2017 till och med april 2018 var ny delprojektledare anställd först på 25% under oktober, 

därefter på 50%. Mellan februari 2017 och oktober 2017 saknades delprojektledare.   

2.1.1 Delmål 1 – Beskriva och förmedla bilden av framtidens arbetsplats 

För att se utvecklingen över tid beskrivs kriterier som genomgått och genomgår intressanta förändringar 

i en tidslinje för att se trender över tid och för att lättare kunna uppskatta vad som sker i en nära 

framtid. Arbetet har under projektet gjorts om. I Delrapport Collegesamverkan VG 170814 står att 

arbetsgrupp och upphandlad resurs inom horisontella principer inte känt sig delaktiga i arbetet. I senare 

delen av projektet arbetade delprojektledare för delprojekt 1 och projektledare med beskrivningen av 

framtidens arbetsplats.   

2.1.2 Delmål 2 – Ta fram ett nytt koncept för kommunikation i syfte att bredda 

rekryterings-underlaget. 

Ett kommunikationskoncept, True Story, har tagits fram i syfte att kunna mäta attityder och trender i 

olika målgrupper. Konceptet används genom att ställa frågor från en central frågebank till olika 

målgrupper, exempelvis elever. Svaren lagras anonymt i en databas. Möjlighet finns att automatiskt 

publicera resultaten på en webbportal, True News (eller Good News). Resultaten kan sedan används vid 

möte med andra grupper, exempelvis representanter från arbetslivet, där frågor ställs om vad de tror 

att den första målgruppen svarar på en given fråga. Efter att den andra målgruppen har svarat redovisas 

svaren från den första målgruppen. På så vis blir det tydligt vilka uppfattningar som skiljer sig mellan de 

olika målgrupperna. Det skapar förutsättningar för en bra och konstruktiv diskussion. Den här delen av 

konceptet påminner om Peer Instruction som arbetats fram av Eric Mazur (Mazur E. (1997). Peer 

Instruction: A user manual. New Jersey: Prentice Hall).  

Konceptet har testats i omgångar under utvecklingen. Ett inledande test gjordes för att testa 

möjligheten till en bra diskussion genom att ställa frågor till en målgrupp om hur en annan målgrupp har 

svarat. Frågor ställdes till SYV-nätverk i Skaraborg om hur högstadieelever gör sina val. Diskussionen blev 

bra och givande. 

Under Industrinatten i Borås och Ulricehamn 2017 och 2018 har True Story testats på ca 300 elever åt 

gången och det har ökat förståelsen om ungdomar. Resultat från Industrinatten har även använts när 

representanter från arbetslivet, produktionschefer i Västra Götaland, möts och samtalat om 

kompetensförsörjning och rekrytering av unga in i teknikbranschen.  
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Det är i dagsläget oklart vem och hur konceptet skall förvaltas. Konceptet presenterades för TC och VoC 

nationellt den 16 augusti 2018 i syfte att se om de har intresse att förvalta konceptet True Story/True 

News.  

2.1.3 Delmål 3 – Workshop - fokus kommunikation mot definierade målgrupper 

Workshop har inte genomförts på det vis som beskrivs i ursprunglig projektplan. Workshops har 

däremot bedrivits löpande under projektet under möten då nya infallsvinklar önskas. Workshops har 

bedrivits av:  

‒ processledare då delmål 2 tas fram  

‒ VoC Borås och Fyrbodal vid etablering av nya college  

‒ Referensgrupper inom delprojekt 1 och 2 samt inom delprojekt 3 

‒ det nationella rådet för Gröna näringar den 5 juni 

‒ deltagare vid Framtidssymposiet den 25 april 2018 

2.1.4 Delmål 4 – Mäta attityd-förändringar 

Attitydförändringar har inte mätts på det vis som avsågs i projektansökan. Däremot erbjuder True Story 

och True News en bra möjlighet till att mäta.  

Apels utvärdering har till viss del tagit pulsen på förståelsen för TC/VoC. 

2.1.5 Delmål 5 - Årligt framtids-symposium - förnya bilden av framtiden. Detta ska vara 

ett åter-kommande forum 

Framtidsymposium var uttalat som en återkommande aktivitet och genomfördes första gången den 25 

april 2018 på de tre orterna Borås, Skövde och Trollhättan med publik på varje ort samt möjlighet att 

följa konferensen på webben vilket ökade tilltillgängligheten på symposiet. Alternativ till detta format 

var att genomföra en traditionell konferens på någon av de andra orterna eller i Göteborg vilket inte 

hade medfört lika lokal förankring. Ytterligare en anledning till val av orter är att vid varje ort finns en 

högskola. Ett symposium är en vetenskaplig konferens och föreläsare till symposiet valdes därför från 

respektive högskola samt en extern föreläsare i syfte att binda samman innehållet för dagen. Medvetet 

väljs föreläsare för att få en jämn fördelning mellan män och kvinnor. En moderator på varje ort håller 

ihop dagen och ställer frågor till respektive föreläsare. Av moderatorerna är två kvinnor och en man. 

Symposiet testar dels om innehållet väcker tillräckligt intresse för deltagarna dels om formatet fungerar 

för de tre delregionerna.  

FÖRMIDDAG: Fokus på framtidens arbetsplats - vad innebär det? 

8.30  Mingel och kaffe 

9.00 Välkomna - koppla upp er. Inledande workshop 

9.25  Peter Siljerud, Vad ska vi vara bra på i framtiden? Vad förändrar kunskaps- och 

kompetensbehoven? Tekniska landvinningar och artificiell intelligens 

9.55  Thomas Andersson, Högskolan i Skövde. - Om medarbetarskap och framtidens ledarskap 

10.25  Fikapaus 

10.35  Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås: Vad behövs för att skapa långsiktigt livskraftiga 

organisationer och därmed ett hållbart arbetsliv (resiliens)? 

11.05  Workshops 

11.25  Peter Siljerud del II, Hur förändras arbetsgivarnas krav?, Hur förändras omvärldens krav? 

12.00  Lunch 

EFTERMIDDAG: Fokus på framtidens skola & elever (framtidens arbetstagare) 

13.00  Moderatorerna startar eftermiddagspasset 

13.05  Peter Siljerud del III, Vilka drivkrafter har dagens unga?, Polarisering i ambitioner. Konsekvenser 

för skola, lärare och elever 
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13.35  Intervju Anders Larsson, Kinnarps, om framtidens skolmiljö  

14.00  Kristina Sandström och Kristina Johansson, Högskolan Väst. Om arbetsintegrerat lärande, det 

livslånga lärandet och Milleniegenerationen - vilka är de "nya" studenterna/vår nya arbetskraft? 

15.00  Fika och Workshops 

15.30 Avslutning, utvärdering, framtidslöften  

16.00  Slut! 

Dagen blir bra i sin helhet och visar dels att formatet med att sända från tre olika orter med föreläsare 

och åskådare på varje ort fungerar, dels att innehållet är tillräckligt intressant. Besökare är nöjda med 

dagen och de frågeställningar och synpunkter som uppkommer om konferensen är kända innan 

konferensen. Det är dock svårt att få besökare till denna typ av konferenser och föreläsare behöver nå 

fram dels i lokalen och dels genom kameran. Fördröjning av ljud och bild mellan orterna medför vissa 

problem. Oavsett format på konferens är konstruktiva workshopar svåra att få till.  

En dialog har inletts med Högskolan i Skövde samt kompetensnavet i Skaraborgs kommunalförbund om 

att fortsätta med någon form av framtidskonferenser. 

2.2 Delprojekt 2 – Utveckla collegeverksamheten, Mål: Förstärka kvalitet och 

utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov 
Det har varit flera delprojektledare under projekttiden. Tiden februari 2016 till och med maj 2016, tiden 

augusti 2016 till och med augusti 2017 samt tiden september 2017 till och med juni 2018.  Samtliga 

anställda på 50% som delprojektledare. 

2.2.1 Delmål 1 – Förstärka arbetsplatsförlagd utbildning -> handledarmodell 

En enklare kartläggning om HL-utbildning för TC och VoC har genomförts.  

För VoC/Boråsregionen har tre heldagar av workshops genomförts då handledare (undersköterskor) och 

VO-lärare suttit ned tillsammans och diskuterat ett utvecklande av APL/LIA. Totalt deltog 124 personer 

under dessa heldagar med personal från samtliga sex kommuner som ingår i det regionala VO-College.  

För TC i Fyrbodal och Skaraborg har utbildning för utbildare inom handledning genomförts.  

Kontakter har under projektet skett med VoC riks ESF-projekt om handledning och ett arbete med att få 

till ett möte mellan de tre delregionerna och VoC riks ESF-projekt planerades, men intresset var svagt 

från delregionerna.  

Delprojektet har delat erfarenheter om HL-utbildningar med delprojekt 3 Gröna näringar. Praktik och 

handledning är en viktig del i collegeformen och för Gröna näringar är det viktigt att ta del av dessa 

erfarenheter. 

2.2.2 Delmål 2 – Nå ut i grundskolan  -> nätverksstruktur för koordinatorer/ambassadörer 

för olika college 

Inom TC har en enkel kartläggning av ambassadörsutbildningar genomförts. 

Inom TC Skaraborg har en utbildning inom horisontella principer för ambassadörer till Möjligheternas 

värld genomförts 2017.  

Processledare inom TC och VoC i projektet besökte Örebro kommun för att ta del av hur de arbetar med 

ambassadörskap. Processledare inom VoC genomförde besök i Malmö för att ta del av hur de arbetar 

med ambassadörskap.  
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Vissa kontakter har under projektet skett med VoC riks ESF-projekt om ambassadörskap och ett arbete 

med att få till ett möte mellan de tre delregionerna och VoC riks ESF-projekt planerades, men intresset 

var svagt från delregionerna. 

Projektet har medfört ett ökat engagemang om struktur för ambassadörer. För VoC i Boråsregionen 

kommer college MUST att delta i den 1:a modulen pilotutbildning som sker inom  VoC riks ESF-projekt.  

2.2.3 Delmål 3 – Ta fram arbetssätt för hur collegeverksamheten utvecklas i enlighet med 

de nationella kriterierna 

För delmål 3 har ett viktigt arbete i projektet varit att etablera lokala Vård- och omsorgscollege i 

Boråsregionen och Fyrbodal. Arbetet har resulterat i att ett lokalt college certifierades i Mark, 

Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo (MUST) den 5 juni 2018 samt ett lokalt college i Bengtsfors, Dals 

Ed, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och Kunskapsförbundet Väst (Fyrbodal ÖST) som certifierades den 

4 april 2018. Arbete pågår med att etablera fler Vård- och omsorgscollege i Boråsregionen och Fyrbodal. 

I Borås sker arbete för att etablera VoC i Borås och Bollebygd (BOBO) där planen är att certifiera innan 

2019. I Fyrbodal planeras för certifiering för Färgelanda, Orust och Uddevalla samt Strömstad och 

Tanum under 2018.  

Kvantitativt har projektet medfört att två college är certifierade under projektet och tre andra på väg att 

bli certifierade närmaste året. Inom dessa områden har projektet medfört ett förändrat arbetssätt i och 

med att lokala college är etablerade.  

För Teknikcollege genomförs sedan 2017 TeknikPrao inom TC/Skaraborg (Borås) där teknikföretag och 

högskolan samverkar under en vecka av årskurs åttas prao. TC/Fyrbodal har genomfört en liknande 

period och TC/Boråsregionen har lyssnat av hur upplägget genomförs. Ett utbyte av erfarenheter om 

Teknikprao har initierats genom projektet. En inte omfattande aktivitet, men något som kan påverka TC, 

var att TC/Skaraborg deltog på Årsmöte TC/Borås där lokala styrgrupper och regional styrgrupp möttes. 

Projektet har därmed erbjudet möten mellan personer som utan projektet inte hade ägt rum.  

Ämnesintegrering har varit en viktig aktivitet i delmål 3 och är den enskilda aktivitet som arbetat över 

delregiongränserna i en större omfattning med en utvecklingsledare från Marks kommun. Inom 

Boråsregionen har Marks gymnasieskola inom teknikcollege genom utvecklingsledarens försorg haft 

kontinuerligt utvecklingsarbete samt workshops för lärare inom Vård- och omsorgscollege. För de båda 

gymnasieskolorna i Borås stad har Viskastrandsgymnasiet haft möte om ämnesintegrering medan Sven 

Ericsongymnasiet har haft föreläsning och workshop om ämnesintegrering.  

Inom TC/Skaraborg har utvecklingsledare genomfört en gemensam inspirationsföreläsning där 

representanter från flera av regionens gymnasieskolor var representerade. Detta har byggts på med en 

halv studiedag för lärarna på: Kavelbrogymnasiet i Skövde, Ållebergsgymnasiet i Falköping, Lichron 

Tekniska gymnasium i Skövde samt Volvogymnasiet i Skövde. 

Föreläsningar och studiedagar har varit väldigt uppskattade i samtliga gymnasieskolor och det finns en 

önskan hos lärare och skolledning att arbeta vidare med ämnesintegrering.  

Inom VoC/Fyrbodal genomfördes i februari en workshop med lärare och rektorer från de lokala college 

som håller på att bildas. Workshopen var uppskattad och inspirerade deltagare till fortsatt arbete 

Inom VoC/Borås är ämnesintegrering med i lokala mål för MUST och Borås/Bollebygd planerar att 

utveckla ämnesintegrering med stöd av utvecklingsledare från Marks kommun. 

Utvecklingsledare för ämnesintegrering, delprojektledare projektledare gjorde även ett studiebesök 

med inriktning mot ämnesintegrering vid Aranäsgymnasiet i Kungsbacka i januari 2018.  
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2.3 Delprojekt 3 – Gröna Näringar, GNC, Mål:  Pröva förutsättningar för att 

starta ett College för Gröna Näringar 
Delprojekt 3 har haft samma delprojektledare under genomförande- och avslutningsfas, september 

2016 till och med augusti 2018. vilket varit väldigt gynnsamt för projektet. 

2.3.1 Delmål 1 - Etablera strukturer som möjliggör lokalt utvecklingsarbete och 

certifiering 

Arbetet med att pröva förutsättningar för att starta ett college för Gröna näringar har skett lokalt, 

regionalt och nationellt. Samtal och möten har hela tiden förts som en dialog mellan branschen, 

kommuner, intresseorganisationer och utbildningsanordnare. Som resultat av projektets 

utvecklingsarbete mot de lokala målen kan nämnas:  

- Samverkan med Naturbruksförvaltningen och deras skolor.  

- Möten med Strömma naturbruksgymnasieskola i Marks kommun och Dingle 

naturbruksgymnasieskola i Munkedals kommun som båda har omstartat i privat regi. 

- Delprojektet har stöttat Grönt kluster, Nuntorp, och arbetet med att få till nya utbildningar i 

samarbete med branschen och det lokala näringslivet.  

2.3.2 Delmål 2 – Etablera strukturer som möjliggör regionalt utvecklingsarbete och 

certifiering 

Som resultat av projektets utvecklingsarbete mot de regionala målen kan nämnas: 

- Samverkan med Naturbruksförvaltningen och deras skolor.  

- Gröna branschrådet i VG och Halland, där delprojektet verkat för en omstart av branschrådet 

med en tydlig struktur som fångar upp branschens behov och där bransch och utbildningar 

samverkar för kvalitet och attraktionskraft. 

- En enkät till naturbruksskolor med frågeställningen hur det ser ut med regional samverkan har 

tagits fram i samverkan mellan Collegesamverkan VG, Naturbruksskolornas förening och 

Landsbygdsnätverket. 

2.3.3 Delmål 3 - Etablera nationella strukturer  

Som resultat av projektets utvecklingsarbete mot de nationella målen kan nämnas: 

- Djupintervjuer med representanter för utbildningsanordnare med koppling till Gröna Näringar 

för att få en bild av nuläge och visioner. 

- Dialog med olika organisationer inom branscher och utbildningsanordnare. 

- Deltagit i flera olika konferenser och möten för att både lyssna in utbildningsanordnares och 

branschers behov samt föredragit om collegeformen och dess möjligheter för gröna näringar. 

- Den 5 juni 2018 hölls ett uppstartsmöte inför en nationell plattform inom Gröna näringar. 

Delprojektledare för projektet har arbetat för att tå till stånd ett sådant möte. Maria 

Gustafsson, Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare, höll i mötet. Korta inspel gjordes från 

alla deltagare för att belysa perspektivet av kompetensbehov från naturbaserade näringar, 

myndigheter samt utbildningsanordnare. Mötet avslutades med, förutom lunch, en workshop 

där det framkom att en nationell plattform behöver ta den unika rollen, inte yrkesnämnd eller 

nationellt programråd samt att Landsbygdsnätverket är en bra part för att hålla dessa möten. 

Deltagare vid mötet var: 

- Jesper Broberg (Hushållningssällskapens förbund),  

- Wictoria Bondesson (Lantbrukarnas riksförbund),  

- Bo Wiberg (Naturbruksskolornas förening),  

- Ulf Uddman (Djurbranschen),  
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- Kristine Wiklund (Skogs- och lantarbetsgivareförbundet),  

- Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket),  

- Per Hasselberg (Collegesamverkan VG, Fyrbodal kommunalförbund),  

- Göte Frid (Jordbruksverket),  

- Per Hansson (Statens Lantbruksuniversitet),  

- Sara Westholm (Hästnäringen),  

- Eva Johansson (Tillväxtverket),  

- Anita Sandell (Tillväxtverket),  

- Anna Spånt-Enbuske (Kommunal),  

- Tore Johnsson (Yrkesfiskarna),  

- Klas Hedenberg (Collegesamverkan VG, Skaraborgs kommunalförbund),  

- Per Jiborn (Ekoturismföreningen),  

- Marcus Söderlind (LRF Trädgårdsdelegationen) 

Vid ett möte den 29 augusti 2018 med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för gröna näringar beslutades 

att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas, inom ramen för Landsbygdsnätverket, som arbetar vidare med 

samverkan för kvalitet, attraktionskraft och stärkt kompetensförsörjning i gröna näringar. 

2.4 Delprojekt 4 – Stärka samverkan mellan KF och involverade aktörer, Mål: 

En kapacitetsbyggande kunskapsutveckling och varaktig struktur för 

samverkan 

2.4.1 Delmål 1 – Stötta branscherna, att de träffas med en gemensam agenda 

Projektet har genomfört fem referensgruppsmöten för delprojekt 1 och 2. Intresset för 

referensgruppsmötena för delprojekt 1 och 2 har varit vikande. Två möten har ställts in på grund av för 

få deltagare. Mötena har fokuserat på förväntningar på projektet, Nya val, Framtidens arbetsplats, 

könsstereotypt, beskrivning av processledarnas bild av framtidens arbetsplats, konceptet True Story och 

framtidssymposium. 

Projektet har genomfört fem referensgruppsmöten för delprojekt 3. Det sista mötet genomfördes via 

Skype och syftade till att stämma av inför mötet den 5 juni. Mötena har fokuserat på förväntningar om 

projektet, behov för branschen, könssegregerad bransch, strategier och alternativ som motorcollege 

samt avstämning inför möte den 5 juni.  

2.4.2 Delmål 2 – Genomföra ett strukturerat erfarenhetsutbyte 

Erfarenhetsutbyte har skett genom att processledare för Collaprojektet och College Väst har träffats vid 

fyra tillfällen. Varje möte har haft olika teman:  

- 170227: Utbildningssystemets relevans utifrån arbetsmarknadens behov. Dialoger om hur 

utbildningssystemet kan förbättras och utvecklas på lokal och regional nivå för att möta 

arbetsmarknadens behov. Hur använder vi validering? Kan vi förbättra kedjan mellan 

utbildningsnivåer mm? 

- 170601: Hur kan man utsätta könsstereotypa utbildningsval för förändringstryck? 

- 171023: Visionärt – framåtanda, samsyn och informationsdelning 

- 180207: Nuläge och resultat 

Arbetsgruppen (i ett första skede av projektet kallat för projektledningsgrupp) för projektet, bestående 

av utbildningsstrateg (motsvarande) för respektive delregion, har haft återkommande Skype-möten med 

projektledaren.  
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En samverkansdag inom VoC för de tre delregionerna var planerad under våren 2018 där bla VoC riks 

skulle delta, men pga lågt intresse genomfördes den inte. Istället har ett möte mellan de fyra 

processledarna (VoC) inom VGR genomförts i Göteborg den 18 juni.   

2.4.3 Delmål 3 – Erbjuda en mötesplats för samtliga college inkl. GR och Halland med VGR 

som värd 

Under projekten har möten mellan Collaprojektet och College Väst ägt rum med VGR som värd.  
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3 Arbetssätt 
Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt och kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad var 

det som gjorde skillnad, vad ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i 

projektet. (0 / 100000)  

3.1 Beskrivet av processtöd för Horisontella principer 
Avsnitt 3.1 är skrivet av Hanna Broo- Andersson, EDCS, processtöd 

EDCS – regionalt resurscentrum för jämställdhetsutveckling ingick avtal avseende processtöd för arbetet 

med horisontella principer och jämställdhetsintegrering i projektet Collegesamverkan VG, med 

Skaraborgs kommunalförbund (köpare) under perioden 2016-08-01 — 2018-08-31. Under analys- och 

planeringsfas stöttade EDCS kring planering och upplägg av insatserna, men var mest aktiva som 

processtöd under genomförandefasen. Omfattningen på processtödjande insatser har varit på 20 % av 

en heltidstjänst utslaget under projektettiden. På grund av sjukfrånvaro hos den EDCS medarbetare, 

som har varit huvudansvarig som processtöd, har insatserna under en period varit lägre. Stöd har dock 

under denna tid erbjudits projektet, och en del insatser har fortgått efter förfrågan från projektledare.  

3.1.1 Begreppsanvändning och teoretisk ansats  

I enlighet med Socialfondsprogrammets krav har syftet varit att projektet skulle genomsyras av de 

horisontella principerna; jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering. Principen hållbar ekologisk 

utveckling ska genomsyra vissa utlysningar, och då Collegesamverkan VG inte hade för avsikt att direkt 

arbeta med denna princip (se Ansökan s. 12) har fokus legat på de tre andra. Givetvis har projektet inte 

arbetat med de horisontella principerna för att det är ett ska-krav utan för att skapa förutsättningar för 

lika villkor för tjejer, killar, kvinnor, män och de som definierar sig på annat sätt – med olika bakgrund, i 

relation till projektets mål. Under respektive delmål nedan presenteras både ”hur” och ”varför” kring 

arbetet med de horisontella principerna. 

För att skapa en systematik i arbetet med jämställdhet, vilket är ett skall-krav inom Europeiska 

socialfonden, har projektets huvudsakliga metod varit jämställdhetsintegrering – med en intersektionell 

ansats. Det senare innebar att projektmedlemmarna skulle utveckla förmågan att uppmärksamma, 

analysera, och agera efter hur olika maktkategorier samverkar med kategorin kön, i alla projektets delar. 

Med utgångspunkten i att en intersektionell ansats synliggör och möjliggör att alla 

diskrimineringsgrunder tas i beaktning i arbetet menar projektet att de horisontella 

principerna beaktas i allt arbete genom strategin jämställdhetsintegrering med en intersektionell ansats. 

I projektet har inte huvudfokus lagts på att projektmedlemmar ska kunna redogöra för 

genusvetenskapliga begrepp – men tillämpa ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt med en 

intersektionell ansats – således att de horisontella principerna integrerades i allt arbete inom projektet.  

Projektet har utgått från att ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt, med en intersektionell ansats, skapar 

förutsättningar att utöva det ”förändringstryck” gällande jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering (horisontella principer) som projektet syftat till. Genom att synliggöra och 

uppmärksamma personers och gruppers olika villkor på grund av hindrande normer och föreställningar, 

analysera dessa - och agera på dessa, gjordes antagandet att projektet kan skapa ett förändringstryck. 

Syftet har varit att skapa nya strukturer som möjliggör inkluderande collegeverksamheter, för att skapa 

förutsättningar för en ökad attraktivitet för Collegeverksamheten i Västsverige – projektets 

övergripande mål.  

3.1.2 Projektets insatser, mål och resultat – horisontella principer 

Här redogörs för de insatser som gjorts i projektet kring arbetet med horisontella principer, och kortare 

reflektioner kring genomförda insatser i relation till mål och resultat. Processtödets insatser har varierat 
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med delprojekt och projektmedlemmar varför redogörelse och analys skiljer sig i omfattning. Detta visar 

också på att det inte skedde någon integrering av de horisontella principerna i projektets alla delar, 

vilket var målet. Processtödets tjänstgöringsgrad (20 %) i projektet, personalomsättning och oklarheter 

kring vad projektet skulle leda till kan vara några av förklaringarna till detta.  

Delprojekt 1 – Nya val 

Mål: Bredda rekryteringsunderlaget genom att fler gör icke-könsstereotypa utbildningsval 

På ett övergripande plan har processtödet varit mest involverad i delprojekt 1, då arbetet med att förstå 

vad projektet skulle, och kunde, åstadkomma har diskuterats mycket på möten med hela 

projektgruppen. EDCS menar att processtödets medverkan i utformandet av kommunikationskonceptet 

”True Story” har varit en viktig insats, där resultatet är att kommunikationskonceptet har förutsättningar 

för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval genom ett fokus på villkoren i utbildnings- och 

arbetsplatskulturen, om verktyget används på ett genusmedvetet sätt. Förutsättningar – som att det vid 

projektets slut inte finns någon klar förvaltare av kommunikationskonceptet – har dock stor inverkan på 

dess förändringspotential.  

Målgruppen för delprojektet skulle arbetas fram under analys- och planeringsfas enligt ansökan, som 

också uttrycker: 

I delprojekt 1 är det i någon mening framtida potentiella sökanden till Collegeutbildningar som är 

målgrupp för aktiviteterna. Det finns dock flera aktörer i systemet som behöver bidra till en 

attitydförändring och som också vara aktuella som målgrupper. Dessa innefattar både föräldrar, 

skolpersonal av olika slag, men för projektet är också branscherna som helhet och ute på 

arbetsplatserna centrala. Delprojekt 1 kommer att avgränsa huvudmålgruppen för projektet i 

syfte att bättre kunna mäta vilka effekter som kommunikationen får och troligtvis involvera dessa 

även i genomförandefasen i olika aktiviteter (Ansökan, s. 8) 

Det lades mycket tid under genomförandefas på att försöka komma fram till vilka målgrupper som var 
mest relevanta för respektive delprojekt. Ur genusperspektiv är det högst relevant att arbeta kritiskt 
med hur det påverkansarbete som målet innebär ska ske, och vilka som ska ”utöva förändringstryck 
över vilka”. (Förändringstryck – ett begrepp inom projektet Collegesamverkan VG som handlar om att 
synliggöra och uppmärksamma personers och gruppers olika villkor på grund av normer och 
föreställningar, analysera dessa- och agera på dessa = utöva förändringstryck avseende de horisontella 
principerna.) Processtödet uppmuntrade till dialoger kring vilka konsekvenser det kan få om man 
försöker ”locka” underrepresenterat kön (eller etnicitet) till en köns- och/eller etniskt segregerad 
bransch utan att arbeta med förändrade villkor inom branschen – villkor som möjliggör att man 
attraherar, utvecklar och behåller en mångfald och därmed breddar rekryteringsunderlaget.  
I projektet har vi också granskat problembeskrivningar i arbetet med att bredda rekryteringsunderlaget 

vad avser byta fokus från exempelvis föreställningen att tjejer inte är intresserade av teknik och istället 

belysa teknikanvändandet inom den kvinnodominerade vården (och då undersöka vidare vad 

könssegregeringen handlar om), eller att flytta fokus från att ”locka” minoriteter (kön, etnicitet med 

mera) till en bransch för att istället möjliggöra kartläggning (genom t ex 

kommunikationskonceptet/verktyget ”True Story”) av de olika villkor kvinnor och män, utrikesfödda, 

personer med funktionsvariation etcetera har i en bransch och som reproducerar en könssegregerad 

utbildnings- och arbetsmarknad.  

En normkritisk granskning av Teknikcollege handledarutbildning (se delprojekt 2) har också genomförts, i 

vilken arbetsplatskulturens och strukturens vikt för att möjliggöra breddad rekrytering diskuterats, vilket 

även berör delprojekt 1. Att synliggöra och arbeta med arbetsplats- och utbildningskulturen är viktigt för 
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att synliggöra, och agera på, ojämlika villkor som kan leda till könsstereotypa utbildnings- och yrkesval, 

och hindra mångfald, varför processtödet har arbetat för att lyfta fram dessa frågor i projektet.  

Delmål 1 – Beskriva och förmedla bilden av framtidens arbetsplats 

Under utbildningstillfällen och på workshops har projektgruppen diskuterat kring föreställningar om 

bland annat unga (som ska arbeta på framtidens arbetsplatser), med syftet att synliggöra att ”unga” inte 

är en homogen grupp utan har olika villkor beroende på kön, funktionsförmåga, hudfärg etcetera. Detta 

har varit viktiga diskussioner utifrån vem/vilka som tar sig tolkningsföreträde om ungas utbildnings- och 

yrkesval, och hur arbete med inkluderande arbetsplatser är en viktig del för att möjliggöra breddat 

rekryteringsunderlag och för att bryta könssegregerade utbildnings- och yrkesval. Några av föreläsarna 

på Framtidsymposiet (se delmål 5 nedan) betonade just vikten av ovanstående, vilket var viktigt utifrån 

ett genusperspektiv. Perspektiven fanns också med i det material som processtödet sammanfattade 

efter deltagande på Framtidsymposiet, och som spreds till projektmedlemmarna, i syfte att få med 

perspektiv kring de horisontella principerna på dagens innehåll.  

Delmål 2 – Ta fram ett nytt koncept för kommunikation i syfte att bredda rekryterings-underlaget 

Delmålet har varit tongivande i projektet. Processtödet var delaktig från början i utformningen av 

kommunikationskonceptet ”True Story”. Den upphandlade kommunikationsbyrån, och delprojektledare, 

har fått kontinuerligt stöd kring tillgänglig och normkritisk kommunikation, och en representant från 

kommunikationsbyrån har deltagit på de flesta utbildningstillfällena. EDCS har varit ett stöd kring det 

”frågebatteri” som kommunikationskonceptet består av, genom att stötta i framtagandet av frågor som 

kan synliggöra normer och föreställningar inom industri och teknik, vård och omsorg och gröna näringar. 

EDCS insats i form av basutbildning i genus och normkritik skapade förutsättningar för ett mer 

genusmedvetet innehåll i frågeställningarna. I diskussionerna i gruppen gavs projektmedlemmarna 

utrymme att vrida och vända på föreställningar och perspektiv på de frågor de ville ställa, och den 

normkritiska ansatsen gav resultat i hur frågorna ställdes och till vilka. Kommunikationskonceptet har 

testats i ett antal sammanhang, men några ”attitydmätningar” har inte gjorts inom ramen för projektet.   

Under utbildningstillfällen, workshops och möten med projektdeltagarna har det varit många, både 

utmanande och givande, diskussioner kring vad som krävs för att bredda rekryteringsunderlaget. 

Processtödet har erbjudit nya perspektiv och uppmanat till diskussion kring alternativa 

handlingsmöjligheter, vilka påverkas av problembeskrivningar. Det har bland annat handlat om 

föreställningar kring kön, funktionalitet, bakgrund etcetera och kompetens – ”vem kan/vill göra vad”, 

vilken arbetsplats- och utbildningskultur och struktur som behövs för att rekrytera och behålla en 

mångfald av kön, bakgrund, erfarenheter etcetera, maktrelationen mellan vuxna och unga – 

tolkningsföreträde och utbildningsval, problematiken med ”falsk marknadsföring” kring en bransch som 

ger ofördelaktiga villkor och vem/vilka man ska uppmuntra till att gå in i en sådan bransch med mera.  

Delmål 3 – Workshop - fokus kommunikation mot nya målgrupper  

Workshops har inte genomförts som planerat i den ursprunglig projektplanen. Som aktivitet under 

delmålet har dock processtödet deltagit vid ett flertal referensgruppsmöten för delprojekt 1 och 2 samt 

för delprojekt 3. Dragningar, och diskussioner, om arbetet med horisontella principer i relation till 

projektets syfte och mål har genomförts, och tankar och idéer kring breddad rekrytering har diskuterats 

med referensgrupperna i workshops. Det har både varit en styrka och en utmaning med deltagarnas 

olika ingångar, men en viss kommunikationssvårighet kring delprojektet och breddad rekrytering kan 

troligen förstås i relation till den förvirring inom projektet kring vad som egentligen skulle åstadkommas 

i delprojektet. Processtödets roll att stötta i arbetet med horisontella principer har förstås påverkats av 

otydlighet och förvirring, men samtidigt har ”ovissheten” inneburit en lär-resa där olika perspektiv har 

vridits och vänts på.  
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Processtödet har även stöttat projektmedlem med normkritiska övningar som projektmedlem höll 

under workshops med tjänstemannagrupperna i Boråsregionens båda lokala VO-Collegeområden.   

Att lägga workshops som ett mål i sig, och inte som en aktivitet, kan relatera till den problematik bland 

andra Alnebratt och Rönnblom (Alnebratt Kerstin och Rönnblom Malin, 2016, FENISISM SOM byråkrati, 

Stockholm: Leopard förlag) lyfter fram – att förändringsarbete ofta tenderar att bli 

”metodutveckling/administration” istället för strukturell förändring. Detta är dock en förutsättning EDCS 

inte kunnat påverka, varför fokus har legat på hur horisontella principer kunde beaktas i de workshops 

som genomfördes i projektet.  

Delmål 4 - Mäta attitydförändringar 

Som beskrivet ovan har kommunikationskonceptet ”True Story” testats i ett antal sammanhang, men 

direkta ”attitydmätningar” har inte genomförts inom ramen för projektet. Frågebatteriet i konceptet har 

som nämnts ovan jämställdhetsintegrerats med stöd av EDCS och informanternas svar kan delas upp på 

kön, för vidare analys och insatser.  

Delmål 5 - Årligt framtidssymposium - förnya bilden av framtiden. Detta ska vara ett återkommande 

forum  

För att skapa förutsättningar att bredda rekryteringsunderlaget och/genom att fler gör icke-

könsstereotypa utbildningsval behöver vi beakta att villkoren ser olika ut för olika grupper av ungdomar. 

Förutom vid utbildningstillfällen utarbetade processtödet fram ett reflektionsmaterial med normkritiska 

reflektioner på innehållet i det framtidssymposium som genomfördes i april 2018. Materialet spreds, 

som ett kunskapsunderlag, till projektmedlemmarna.   

Reflektionsdokumentet behandlar bland annat sådana problem som ansökan och ESF tar upp kring 

kompetensförsörjning: ”Den könssegregerade arbetsmarknaden utgör ett problem eftersom den bland 

annat kan leda till bristande kompetensförsörjning. Ett exempel kan vara att unga män i en kommun 

utbildar sig till yrken där det inte finns arbete, medan det i samma kommun kan vara brist på exempelvis 

sjuksköterskor.”(https://esfsupport.esf.se/sv/Start/ESI-support/Jamstalldhet/)  

Kunskapsmaterialet berörde även en diskussion kring konsekvenserna av att inte beakta att kvinnor och 

män med olika bakgrund, funktionsförmåga etcetera har olika villkor, vilket innebär en ojämställdhet 

och ojämlikhet kring att påverka sin framtid, och påverkar även möjligheten till breddad rekrytering. 

Materialet belyser även frågor kring tolkningsföreträde kring ”framtiden”. I materialet fanns även 

resonerande delar med tillhörande frågor att reflektera kring vad gäller bland annat vilken 

arbetsplatskultur som krävs för att behålla och attrahera nya medarbetare, länktips till arbetet med 

aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, övriga länktips och en ordlista.  

På grund av sjukfrånvaro, och ingen efterfrågan på stöd från EDCS, verkade inte EDCS som processtöd 

vid utvecklandet eller innehållet av dagen.  

Delprojekt 2 – Utveckla collegeverksamheten  

Mål: Förstärka kvalitet och utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov 

Processtödet arbetade aktivt tillsammans med den första delprojektledaren, som verkligen utvecklade 

ett ”ägandeskap” för jämställdhetsintegrering och integrerade perspektiven i hens arbete. 

Delprojektledare 2 kom in sent i projektet och där fanns ingen samverkan med processtödet. 

Sjukfrånvaro hos processtödet påverkade dock, och förstås situationen att som delprojektledare komma 

in sent i ett projekt och hinna sätta sig in i det.  

Delmål 1 – Förstärka arbetsplatsförlagd utbildning -> handledarmodell 

https://esfsupport.esf.se/sv/Start/ESI-support/Jamstalldhet/
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Tillsammans med första delprojektledaren genomförde processtödet en genusgransking av 

Teknikcollege handledarutbildning. Delprojektledaren utbildar handledare, varför de nya perspektiv som 

kom fram i den gemensamma granskningen kan få spridning till handledare inom skolvärlden och 

arbetslivet. Fokus låg på hur förutsättningar kan skapas för en inkluderande utbildnings- och 

arbetsplatskultur, och på hur skola och arbetsplats kan skapa förutsättningar för likvärdig handledning 

oavsett funktionsförmåga. Det fanns en tanke om att ha en dragning för Teknikcollege nationellt, men 

med byte av delprojektledare blev detta inte av. Vård- och omsorgscollege har ett helt annat upplägg på 

sin handledarutbildning – som inte möjliggjorde en genusgranskning av den inom ramen för projektet.   

Delmål 2 Nå ut i grundskolan -> nätverksstruktur för koordinatorer/ambassadörer för olika college 

Inom ramen för delmålet samverkade processtödet och delprojektledare kring tillgänglighet inför och 

under en ambassadörsutbildning som hölls för elever i Skövde inför ”Möjligheternas värld” 2017. 

Möjligheternas värld är ett event som bygger på samarbete mellan de 12 certifierade utbildningarna 

inom Teknikcollege Skaraborg, och riktar sig till elever i årskurs 8 i Skaraborg. Syftet är att potentiellt 

blivande elever ska få testa på olika stationer kopplade till teknik, att få teknikintresset att öka och visa 

på att det finns många olika arbetsuppgifter samt att alla har en plats inom teknikens värld. 

Processtödet höll också en kortare föreläsning kring vad man som ambassadör kan tänka på i mötet med 

potentiellt blivande elever för att bidra till att bryta (köns-)stereotypa utbildnings- och yrkesval.  

Delmål 3 - Ta fram arbetssätt för hur collegeverksamheten utvecklas i enlighet med de nationella 

kriterierna 

Under projektet reviderade Teknikcollege sina nationella kriterier – och dessa revideringar – som 

processledare för Teknikcollege fick ha synpunkter på och lämna till den nationella nivån – diskuterades 

under ett av utbildningstillfällena utifrån horisontella principer. Syftet var dels att få fram 

genusperspektiv på det nya förslaget, och dels att projektmedlemmar som arbetar med/för vård- och 

omsorgscollege fick reflektera över vård- och omsorgscollege nationella kriterier ur ett genusperspektiv. 

Syftet var att lyfta fram hur genusmedvetenhet kan förstärka kvalitén i collegeverksamheterna. 

Delprojektledare 3 fick med sig input kring detta i relation till ett potentiellt grönt college.  

Processtödets analys av varför EDCS inte arbetat mer med delmålet tillsammans med 

projektmedlemmarna är den organisering som gjordes där processtödet skulle lägga fokus på att stötta 

delprojektledare – som i sin tur skulle stötta projektmedlemmar. Som nämnts ovan är en lärdom att 

processtödjande insatser bör erbjudas samtliga projektmedlemmar för en integrering av arbetet med de 

horisontella principerna i samtliga av projektets delar.  

Delprojekt 3 – Gröna Näringar, GNC 

Mål:  Pröva förutsättningar för att starta ett College för Gröna Näringar 

Delprojekt 3 är det enda delprojektet som har haft samma delprojektledare projektet igenom vilket har 

inneburit en helt annan kontinuitet i processtödet. Insatserna som processtödet har genomfört har haft 

mer övergripande karaktär varför insatserna redogörs för under en rubrik som täcker in samtliga delmål.  

Delmål 1–3  

Delmål 1 - Etablera strukturer som möjliggör lokalt utvecklingsarbete och certifiering 

Delmål 2 - Etablera strukturer som möjliggör regionalt utvecklingsarbete och certifiering 

Delmål 3 - Etablera nationella strukturer 
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Delprojektets mål – ” Pröva förutsättningar för att starta ett College för Gröna Näringar” har inneburit 

att delprojektledaren har haft många kontakter med olika aktörer inom gröna näringar. Processtödets 

insatser har därför inneburit regelbundna avstämningsmöten med delprojektledare där vi har diskuterat 

hur arbetet med jämställdhet och mångfald är verktyg t ex för att skapa hållbar kompetensförsörjning. 

Vi har också diskuterat, och tillviss del, undersökt förutsättningarna inom några branscher och hur 

beaktande av horisontella principer kan vara en del av utvecklingen av gröna näringar. 

Delprojektledaren har sedan haft med sig detta i möten med olika aktörer.  

Delprojektledare har själv lyft fram att arbetet med horisontella principer har haft en framskjuten roll i 

diskussionerna med olika företrädare för såväl utbildningsanordnare som branscher, och att arbetet 

med horisontella principer är en viktig del av kvalitetsarbetet i både utbildningar och arbetsliv som kan 

bidra till attraktionskraft – inte minst hos grupper som idag är underrepresenterade i olika utbildningar. 

Vidare menar delprojektledaren att ”systematiskt arbete med horisontella principer och normkritik kan 

också bidra till att ifrågasätta normer som idag finns när det gäller jobb i gröna näringar och 

landsbygden generellt”.  

I samverkan arbetade processtödet och delprojektledaren fram ett antal frågor till 

kommunikationsverktyget ”True Story” (se delprojekt 1 ovan) som bland annat kan ifrågasätta den 

urbana normen och synliggöra föreställningar hos elever, skolpersonal och arbetsgivare kring gröna 

näringar och vem/vilka som ”kan” jobba där.  

Både processtöd och delprojektledare har haft dragningar om horisontella principer som verktyg på 

referensgruppsmöten.  

Delprojekt 4 - Stärka samverkan mellan KF och involverade aktörer 

Mål: En kapacitetsbyggande kunskapsutveckling och varaktig struktur för samverkan 

Insatserna som processtödet har genomfört har haft mer övergripande karaktär varför insatserna 

redogörs för under en rubrik som täcker in samtliga delmål.  

Delmål 1–3  

Delmål 1 - Stötta branscherna, att de träffas med en gemensam agenda 

Delmål 2 - Genomföra ett strukturerat erfarenhetsutbyte 

Delmål 3 - Erbjuda en mötesplats för samtliga college inkl GR och Halland med VGR som värd 

Det har inte funnits någon delprojektledare för delprojekt 4, utan ansvaret har legat på projektledaren. 

Processtödets upplevelse är att det inte har funnits något speciellt strukturerat arbete med delprojektet, 

utan ”samverkan” har skett på flera plan i övriga delprojekt. Processtödet har stöttat projektledare, 

delprojektledare och projektmedlemmar i hur horisontella principer kan beaktas i olika möten och själv 

deltagit vid referensgruppsmöten. Framtidsymposiet i april 2018 var också det ett forum för samverkan 

och erfarenhetsutbyte.  

I juni 2017 genomfördes ”ERFA-seminarium Collegeprojekten”. Temat för dagen var ”Hur kan man 

utsätta könsstereotypa utbildningsval för förändringstryck?”. Under dagen gjordes en workshop kring 

”vad skulle hända om de könssegregerade utbildnings- och yrkesvalen upphörde på arbetslivs-, 

samhälls-, utbildnings- och individnivå?”. Syftet var att, genom visionärt tänkande, också synliggöra 

nuläge – och därför varför arbetet med horisontella principerna är viktigt för Collegeverksamheterna.   
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3.2 Arbetssätt beskrivet av projektledare  

3.2.1 Arbetssätt för delprojekt 1 – Nya val  

Arbetssätt för delprojekt 1 har delvist skilt sig åt då projektet har bytt delprojektledare och under en 

period varit utan delprojektledare. Delprojektet arbetar olika med de olika delmålen. Under första delen 

av projektet, tom februari 2017, läggs fokus på delmål 1 – Beskriv och förmedla framtidens arbetsplats, 

vilket är naturligt då de andra delmålen till viss del bygger på att åtminstone en reflektion över nutidens 

och framtidens arbetsplats finns. Arbetet utförs genom en skrivbordsundersökning där delprojektledare 

arbetade tämligen ensamt med uppgiften. Ensamt arbete behöver inte vara dåligt i detta skede, men en 

kombination av bristande kommunikation, otydlighet i uppdrag och målgrupp skapade en oförståelse i 

projektets arbetsgrupp. Under denna delen genomfördes sprintanalys och workshop där projektstöd 

EDCS och kommunikationsbyrå Lazzo DM deltog. Fokus skiftar under den här perioden till 

kommunikationsverktyget som tillhör delmål 2. 

Under våren fortsätter arbetet genom projektledarens försorg i samarbete med Lazzo och EDCS. 

Workshopar genomförs som fokuserar på målgruppsanalys. Utbildningsdagar för projektgruppen inom 

horisontella principer pågår. Projektledningen genomför även workshops med referensgruppen för 

delprojekt 1 och 2 i syfte att förstå målgrupp och hur dessa nås.  

Under tiden fram till oktober 2017 arbetar Lazzo vidare med kommunikationsverktyget (True Story/True 

News) och ny projektledare sätter sig in i delprojektet. Då ny delprojektledare tillträder i oktober blir 

fokus på kommunikationsverktyg och arbetsmöten mellan delprojektledare, Lazzo och EDCS fortsätter. 

Sjukdom vid EDCS gör att projektstödet ersätts vilket är olyckligt för projektets helhet, men påverkar 

resultatet av kommunikationskonceptet ringa. Under resterande del av projektet pågår ett arbete med 

att beskriva framtidens arbetsplats som till största delen görs av delprojektledare. Konceptet utvecklas 

mestadels av Lazzo, men stäms av i arbetsmöten med delprojektledare och EDCS där även frågor för 

konceptet tas fram. Det är dock svårt att finna möten där konceptet kan testas. Industrinatten i 

Ulricehamn och Borås samt Möjligheternas värld i Skövde är några möten som äger rum där en stor 

målgrupp, elever i åttan, nås. Givande för projektet, men för att utveckla konceptet hade fler och 

återkommande möten med liknande, men också helt andra, målgrupper varit behövliga. EDCS bidrar 

med ett perspektiv som berikar samtalet och konceptet, men brist på mötesplatser där konceptet kan 

testas gör att samtalen ibland inte går vidare. Det finns allt för få datum där verktyget kan testas vilket 

gör att samtalen om konceptet kan ta lite för mycket tid. Återkommande testning hade bidragit med 

mycket förståelse vid utvecklingen av konceptet.  

Under hösten 2017 fortsätter projektledningen även tankarna om ett framtidssymposium. Mellan 

delprojektledare och projektledare pågår ett kontinuerligt samtal om hur ett symposium bäst ordnas. 

Idéer stäms till viss del av med projektgruppen och framförallt med representant för projektägaren. Då 

symposiet ordnas på tre orter samt på webben blir samtalen om symposiet lika mycket en fråga om 

format som om innehåll. Besök görs på en del konferenser för att få idéer till upplägg. Då det är ett 

symposium, vetenskaplig konferens, förs en dialog med högskolorna vid varje ort hur de kan bidra i form 

av föreläsare. Moderatorer från varje ort tas med, men två moderatorer hoppar av då de anser att 

upplägget är oklart. De nya som tas in tycker å sin sida att det mesta är riggat. Båda åsikterna är 

förmodligen rätt. Att genomföra en sådan här konferens kräver första gången kräver ett uns av 

improvisation. Delprojektledare försöker in i det sista att få igång en intervju med Anders Larsson, 

Kinnarps kontorsmöbler, som skall sändas live från Kinnarps. Ett alternativ var en inspelad videofilm, 

men tiden blir allt för knapp för Anders att hinna med att lösa de tekniska frågorna. Det hela löstes i 

början av symposiet där idén kläcks att Anders kan intervjuas via den telepresence robot som lånats in 

under dagen. Med den kan Anders rulla omkring på scenen och bli intervjuad av moderatorn Kajsa vilket 

blir ett lyckat inslag. Det krävs en del snabba och lite vågade beslut för att få till en kul och bra dag.  
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3.2.2 Arbetssätt för delprojekt 2 

Arbetssättet för delprojekt 2 har skiftat mellan de tre delmålen och beroende av projekt och 

delprojektledare.  

För handledarutbildning inom Teknikcollege genomfördes en kartläggning under hösten 2016 i de tre 

delregionerna. Kartläggningen visar utbudet av handledarutbildning, vilka utbildningar som används, om 

utbildningarna lägger fokus på något specifikt område samt hur uppföljning sker efter APL 

(ArbetsPlatsförlagt Lärande). Kartläggningen genomfördes via digital enkät och skickades ut till ca 110 

olika företagare och utbildningsanordnare i regionerna varav 22 svar kom in. Tillsammans har 

processledarna för Teknikcollege utvecklat, tagit del av varandras arbetssätt och genomfört 

handledarutbildningar inom Teknikcollege samverkansföretag och skolor. Med projektstöd från EDCS 

har utbildning av handledare genomförts.  

Processledarna för Teknikcollege har för ambassadörsutbildningar tillsammans utvecklat och tagit del av 

varandras arbetssätt gällande att använda ambassadörer för Teknikcolleges olika utbildningar. 

Studiebesök har genomförts i Örebro där man sen länge jobbat med ambassadörer på olika sätt. På 

liknande sätt har delregionerna arbetat med ett grundmaterial till en utbildning för 

Teknikcollegeambassadörer. Samverkan har också funnits då processledarna tog del av varandras 

arbetssätt med ett TeknikcollegePRAO-koncept.  

I Boråsregionen och Fyrbodal har pågått ett omfattande arbete med att etablera nya lokala college. 

Arbetet har drivits av processledare respektive regional samordnare för respektive delregion. Här har 

processledare och regional samordnare arbetet på lite olika sätt där processledare i Boråsregionen varit 

drivande med workshop och att skriva ansökan medan regional samordnare har verkat för att de lokala 

styrgrupperna skall skriva sin egen ansökan. Detta arbete har av naturliga skäl inkluderat workshop och 

arbete om handledarutbildning och ambassadörskap. Inom Vård- och omsorgscollege genomfördes 

kartläggningen kring APL och handledning i Boråsregionen-Sjuhärad och Fyrbodal via intervjuer av 12 

respektive 9 stycken rektorer på telefon. Fyrbodal tillsatte en arbetsgrupp som gick igenom APL-

dokument.  

Augusti 2017 börjar en ny projektledare som ägnar inledningsvis en del av tiden åt att fundera över 

vilket behov och kompetens projektet hade i form av delprojektledare. Då det fanns synpunkter på att 

mycket fokus tidigare varit på teknikcollege söktes kompetens inom hälso- och sjukvård för att hitta 

lämplig kompetens till rollen som delprojektledare för delprojekt 2. Avsaknaden av processledare för 

Vård- och omsorgscollege medförde att delprojektledare arbetade mycket med att etablera kontakter 

inom Vård- och omsorgscollege i Skaraborg. Kontakt och besök gjordes bland annat på lokala 

arbetsmöten, vid Högskolan i Skövde och ambulansenheten i Skövde. En samverkansdag inom VoC för 

de tre delregionerna planeraded under våren 2018 där bla Vård- och omsorgscollege riks skulle delta, 

men pga lågt intresse från delregionerna genomfördes den inte. Istället har ett möte mellan de fyra 

processledarna (VoC) inom VGR genomförts i Göteborg den 18 juni. 

Arbetet inom ämnesintegrering har funnits med för att skapa en helhet i utbildningen. Integrationen ska 

vara den genomsyrande pedagogiska faktorn vid planeringen av läsåret. Utgångspunkterna för 

ämnesintegrering i projektet, som baserats på föreläsningar och workshops, har varit:  

‒ Eleverna ser samband, blir mer motiverade och ser nyttan med vad de gör.  

‒ Lärare samverkar, lär av varandra, utvecklar sin kompetens både inom sina ämnen och breddar 

sin kunskap i projekten.  

‒ De ämnen som medverkar erbjuder olika infallsvinklar och belysningspunkter. När fler ämnen 

samverkar finns det mer tid att disponera till ett temaområde vilket möjliggör både djup och 

bredd.  
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‒ Undervisningen byggs upp kring teman som är relevanta i elevernas utbildning samt aktuella 

ämnesområden som visar att utbildningen är en del av samhället och inte en isolerad enhet.  

‒ Integreringen sker i form av ett strukturerat kvalitetsarbete som löper över de tre åren enligt 

en progressionstanke.  

Berörda lärare har fått utbildning i hur man kan arbeta med ämnesintegrering utifrån examensmålen för 

att uppnå ovanstående.  

Projektets resurs inom ämnesintegrering, Siw Ivarsson, har haft föreläsningar och workshops i samtliga 

av de tre medverkande regionerna. Besöksfrekvensen har varit mycket varierande och intresset av 

tjänsterna har i hög grad påverkats av de olika regionala processledarna. Huvudfokus har varit på 

Teknikcollege men Vård- och omsorgscollege har i viss mån blivit föremål för insatserna.  

Den region som har varit mest intresserade är Skaraborgsregionen och processledaren Lotta 

Engelbrektsson har inspirerat sina skolor till att medverka. Samarbetet mellan Siw och Lotta har varit en 

framgångsfaktor när det gäller det intresse skolorna har visat. De insatser som är gjorda i Skaraborg är 

alla inom Teknikcollege:  

‒ En gemensam inspirationsföreläsning där representanter från flera av regionens 

gymnasieskolor var representerade  

‒ En studiedag för lärarna på Kavelbrogymnasiet i Skövde   

‒ En studiedag för lärarna på Ållebergsgymnasiet i Falköping  

‒ En studiedag för lärarna på Lichron Tekniska gymnasium i Skövde   

‒ En studiedag för lärarna på Volvogymnasiet i Skövde   

Dessa aktiviteter har varit mycket uppskattade och det har uttryckts önskemål om fortsatt handledning i 

ett strukturerat kvalitetsarbete som inbegriper ett helhetsperspektiv på ämnesintegrering under hela 

utbildningen.  

Eftersom Siw verkar i Sjuhäradsregionen har hon deltagit på både regionala och lokala styrgruppsmöten 

för Teknikcollege och föreläst om ämnesintegrering i de olika kommunerna. Detta i samverkan med 

processledare Johan Drotz. Arbetet i de tre medverkande kommunerna i Sjuhärad har sett oerhört olika 

ut. Eftersom Siw arbetar på Marks Gymnasium har hon regelbundet kunnat integrera projektet i 

framförallt Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. På TE mycket konkret med 

ämnesintegrering i verksamheten och på VOC i form av flera workshops.  

I Borås har Siw varit i kontakt med de två TC-gymnasierna Viskastrandsgymnasiet och Sven 

Ericsongymnasiet. På Viskastrand enbart genom besök hos rektor Magnus Björk som har varit mycket 

intresserad, men han har tyvärr inte hittat någon tid att arbeta med lärarna. På Sven Ericsongymnasiet 

har Siw haft ett föreläsningstillfälle och en workshop. De hade stor tidspress och hade velat ha mer hjälp 

längre fram. I Ulricehamn har det inte funnits något intresse av några insatser. ”Ämnesintegrering är 

inte en prioriterad fråga”, säger man i Ulricehamn.  

Efter flera försök att involvera Fyrbodal blev det inget resultat för Teknikcollege. Siw erbjöd ett liknande 

upplägg som Skaraborg hade, med en gemensam insats för flera skolor, men processledare Helen 

Stenson fick inte ihop några deltagare över huvud taget från hela regionen. Det gjorde däremot 

processledaren för VOC Christina Wennerdal. Detta resulterade i en utbildningsdag med föreläsning och 

workshop för flera av regionens gymnasieskolor. Här uttrycktes tydliga önskemål om uppföljning  

Flera av de besökta skolorna hade velat ha fortsatt handledning och möjlighet att få hjälp att jobba 

vidare med ämnesintegrering med ett pedagogiskt helhetsperspektiv över hela utbildningen. De skolor 

som Siw har arbetat med har varit mycket nöjda med insatserna. Siw har använt True tory och 
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Mentimeter för att utvärdera och resultatet är mycket positivt. Alla är överens om att ämnesintegrering 

höjer kvaliteten i utbildningen, ökar entusiasmen hos såväl elever som lärare och att en helhetssyn är 

avgörande för bestående kunskap. De allra flesta svarar att de kommer att arbeta mer ämnesintegrerat 

efter detta och i princip alla har varit mycket nöjda med föreläsningarna och workshops.  

Flera av de besökta skolorna hade velat ha fortsatt handledning och möjlighet att få hjälp att jobba 

vidare med ämnesintegrering med ett helhetsperspektiv över utbildningen. Många hade velat ha någon 

möjlighet till uppföljning i höst.  

3.2.3 Arbetssätt för delprojekt 3 

I delprojekt 3 har vi främst arbetat på ett organiskt sätt, dvs använt kontakter och nätverk som, finns för 

att etablera idén om collegeformen i den gröna sektorn och ringat in viktiga organisationer och 

personer. Utgångspunkten för delprojektet har varit att synliggöra den samverkansform som college 

innebär i den gröna sektorn och erbjuda stöd att komma igång med collegesamverkan, eller 

collegeliknande samverkansformer.  

Vi har både haft möten som vi tagit initiativ till med aktörer och organisationer men vi har också till olika 

sammanhang blivit inbjudna för att berätta om delprojektet, dess syfte och mål. 

Ganska tidigt stod det klart för oss som arbetade i delprojektet att vägen till ett eventuellt college skulle 

bli lång. På lokal nivå kunde vi konstatera att väl etablerade samarbeten mellan utbildningsanordnare 

och bransch/näringsliv finns. Det finns dock lite olika åsikter om hur väl denna samverkan fungerar, t ex 

när det gäller lokala programråd och praktik/APL. Det vi från delprojektet då konstaterade var att det 

framför allt på nationell nivå saknades en arena för samtal och dialog mellan utbildningsanordnare och 

branscher/näringsliv inom gröna näringar. Under andra halvan av projekttiden lades stor vikt vid att vid 

möten och i olika sammanhang ringa in behovet av samtal och dialog på nationell nivå, ringa in viktiga 

aktörer för denna dialogplattform samt hitta ett lämpligt forum/värdskap för dialogen. 

3.2.4 Arbetssätt för delprojekt 4 

Projektet har främst samverkat genom möten med Göteborgsregionens projektet College Väst  
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4 Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. I vilka sammanhang har i spridit erfarenheter från projektet? Vilka 

organisationer har ni riktat er till? Hur förs projektresultatet vidare? (0 / 100000)  

Projektet har haft en ambition att samverka med flera projekt och organisationer och även påverka flera 

målgrupper.  

Projektet har kommunicerats som ett projekt som syftar till att öka attraktiviteten för 

collegeverksamheten i VG. Vid arbete med de olika delprojekten har av naturliga skäl mer fokus legat på 

respektive delprojekt.  

För delprojekt 1, Nya val, har projektet varit i kontakt med ungdomar vid Industrinatten och 

Möjligheternas värld.  

För delprojekt 2 kan projektet i första hand ses som ett delprojekt där spridning om college och 

projektets arbete skett till existerande och blivande styrgrupper och utbildningsanordnare.  

För delprojekt 3, Gröna näringar, har samverkan skett med en mängd olika organisationer och 

spridningen om projektet har skett kontinuerligt i och med att kontakter, möten, presentationer mm 

gjorts.  

Projektet har även presenterats för regional styrgrupp för TC i Boråsregionen, politiker och skolchefer i 

Skaraborg samt för SYV-nätverk i Skaraborg och Fyrbodal samt TC och VoC riksnivå. Projektet har även 

synliggjorts genom det framtidssymposium som skedde den 25 april 2018. 

Det har även skett en naturlig spridning av resultat och erfarenheter inom respektive kommunalförbund 

där kunskap spridits till övriga projekt i förbundens regi.   

Projektet har löpande haft samverkan och kommunikation med styrgrupper, utbildningsanordnare samt 

referensgrupper. Inom gröna näringar har projektet haft en kontakt med ett flertal aktörer där följande 

kan nämnas: 

‒ Wictoria Bondesson (Utbildnings- och forskningsexpert, LRF). Suttit med i Referensgruppen till 

delprojektet, parallellt med projektet arbetet med LRFs utbildningsstrategi, varit bollplank och 

förankrat i LRF. 

‒ Robert Karlsson (Gymnasiechef, Västra götalandsregionens naturbruksförvaltning). Träffats vid 

flera möten, varit bollplank, bl a bjudit in till Naturbruksförvaltningens styrelse. 

‒ Maria Elinder (Projektledare, Naturbruksskolornas förening) Projektets kontaktperson i 

Naturbruksskolornas förening. Bollplank och förankring. 

‒ Bosse Wiberg (Ordförande, Naturbruksskolornas förening) Varit med i intervju, varit bollplank, 

bl a bjudit in till Naturbruksskolornas årskonferens. 

‒ Claes-Göran Claesson (KSLA) Suttit med i referensgruppen, bollplank, bjudit in till KSLAs 

konferens om kompetensförsörjning. 

‒ Maria Norshammar (Projektledare, Region Halland) Varit projektets motsvarighet i College 

Väst. Bollplank, varit med på olika möten tillsammans med delprojektledaren för delprojekt 3. 

‒ Maria Gustafsson (Verksamhetsledare, Landsbygdsnätverket) Projektets kontaktperson i 

Landsbygdsnätverket. Var med som medarrangör på nationellt möte ang kompetensförsörjning 

i gröna näringar, tog initiativ till att Landsbygdsnätverket ev kan bli förvaltare av en nationell 

plattform. 

‒ Gunnel Marwén Kastenman (Rektor, Biologiska yrkeshögskolan, Västra Götalandsregionens 

Naturbruksförvaltning och ordf i Branschrådet för gröna näringar i Västra Götaland och 

Halland) Varit med i referensgruppen för delprojektet, bollplank ang 

kompetensförsörjningsfrågor. 
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‒ Ulf Uddman (Ordförande, Djurbranschens yrkesnämnd) Flera kontakter under projekttiden, 

intresserad av att driva collegefrågan vidare inom djurbranschen, medverkade på det nationella 

mötet kring kompetensförsörjningsfrågor i gröna näringar. 

‒ Karin Jansson (Komptensförsörjningsstrateg, Fyrbodals kommunalförbund) Bollplank i Fyrbodal 

kring regionala och delregionala frågor. Med i styrgruppen för projektet. Delat med sig av 

nätverk m.m. 

‒ Magnus Fredricson (Processledare, Skaraborgs kommunalförbund) Bollplank i Skaraborg kring 

regionala och delregionala frågor. Med i styrgruppen för projektet. Delat med sig av nätverk 

m.m. 
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5 Uppföljning och utvärdering 
Hur har extern utvärderare konkret bidragit till projektarbetet? Hur har hur ni själva arbetat med uppföljning och utvärdering i 

projektet? På vilket sätt har det varit ett stöd för projektverksamheten? (0 / 100000)  

Apel AB har fungerat som extern utvärderare där Anders Axelsson har varit kontaktperson och den som i 

huvudsak har arbetat med utvärdering av projektet. Kontakten har upprätthållits genom telefonmöten 

och genom utvärderarens närvaro på projekt- och styrgruppsmöten. Anders har varit ett mycket bra 

stöd till projektledaren. I synnerhet då projektet periodvis har varit svajigt med otydliga roller och 

processer har utvärderaren varit ett bra bollplank till projektledaren och ökat förståelsen för projektet 

och underlättat och ökat tilltron till de beslut som behövt fattas. Utvärderarens rapport lämnas separat 

och den har ett läsvärde och en samsyn som överensstämmer med innehållet i denna rapport.  

Löpande uppföljning har gjorts genom månadsrapporter som processledare och delprojektledare skrivit.   
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6 Användande av resultat 
Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer att kommer att användas i ordinarie verksamhet och i befintliga strukturer. 

Om implementering uteblir - beskriv varför? Hur har ni arbetat för att resultaten att tas om  

6.1 Projektet i stort  
Förutom de resultat som beskriv i avsnitt 2 Projektets resultat, mål och indikatorer har projektet 

medfört resultat i form av erfarenheter om samverkan och att driva projekt. Kommunalförbunden tar 

med sig många lärdomar om projektet och kommer att arbeta vidare med hur de kommer att samverka 

i framtiden. Skaraborgs kommunalförbund kommer att kalla till ett möte/lärtillfälle om hur samverkan 

skall drivas vidare i kommunalförbunden samt hur samverkan generellt kan ske. Det kommer även att 

skapas möjligheter att med erfarenheter från projektet driva workshops i styrgrupper för respektive 

college.  

Förutom ovanstående lärdomar och erfarenheter blir processledarna och regional samordnare de som i 

främsta hand använder projektets resultat efter projektets slut. Avsnitten 6.2 till 6.7 är en 

sammanställning av processledarnas texter och avsnitt 6.8 en sammanställning av delprojektledarens 

text. 

6.2 Teknikcollege i Boråsregionen 
Text: Johan Drotz, Processledare TC, Boråsregionen 

Ämnesintegration är den stora och viktiga delen Teknikcollege Sjuhärad bidragit med i Collaprojektet 

(Siw Ivarsson rapporterar). 

True Story och Mentimeter har integrerats i Teknikcollege Sjuhärads olika projekt och då främst 

Industrinatten 2017-2018. Detta är taget direkt från Collaprojektet och regionen ser med dessa verktyg 

mycket klarare på förförståelse, nytta och framtidsfunderingar för inblandade personer som har använt 

verktygen. 

6.2.1 Framåt: 

Naturliga mötesrum har skapats mellan Skaraborg-, Fyrbodal- och Sjuhärads Teknikcollege genom 

Collaprojektet. Nytta ser vi med framförallt den spridning av goda exempel som respektive region har 

rönt framgångar med.  

Då Collaprojektet är rapporterat kommer våra regioner fortsatt att ha gott samarbete och det initiala 

blir att genomföra PRAO i våra verksamheter med stöd från de regioner som redan är framgångsrika 

med detta. Sjuhärad har spridit goda exempel i verksamheten som kommer att anammas av Skaraborg 

och Fyrbodal och detta kommer fortsatt att genomföras. 

6.3 Teknikcollege i Fyrbodal 
Text: Helene Stensson, Processledare TC, Fyrbodal 

6.3.1 Handledarutbildningar 

Erfarenhet och nya idéer kommer att implementeras och spridas till andra aktörer som använder TC:s 

handledarutbildning. IUC Väst och Teknikcollege Fyrbodal har startat ett samarbete med att genomföra 

handledarutbildningar och utvärderar efter varje tillfälle. 
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6.3.2 Ambassadörsutbildning 

Inför Möjligheternas Värld som ska genomföras 2018 i Fyrbodal, kommer vi att använda oss av 

ambassadörer och utbilda dem. TC Fyrbodal kommer att vidareutveckla det material som vi tillsammans 

tog fram. 

6.3.3 TeknikcollegePRAO 

I höst 2018 kommer vi att köra en PILOT med TC-PRAO i TC Uddevalla.  

6.3.4 Kompetensdagar för SYV 

I höst 2018 kommer vi att köra en PILOT med TC-PRAO i TC Uddevalla.  

6.4 Teknikcollege, Skaraborg 
Text: Charlotta Engelbrektsson, Processledare TC, Skaraborg 

6.4.1 Handledarutbildning 

Utbildningar har genomförts och tillsammans med EDCS har handledarutbildningen setts över och fokus 

har varit hur man tar hänsyn till de horisontella principerna. Kontakt med Teknikcollege Riks har skett 

för att sprida synpunkterna. 

6.4.2 Ambassadörsutbildning 

Möjligheternas Värld har genomförts vid två tillfällen under projektets gång. Inför MV har 

ambassadörsutbildning genomförts för de elever som ska arbeta på eventet. Vid första tillfället 2017 

deltog EDCS och höll i en föreläsning om hur bland annat våra föreställningar kan påverka oss i valet av 

utbildning. 

6.4.3 Teknikcollegeprao 

Inom projektet InTek (Inkluderande Teknikbransch) har ett koncept kring teknikcollegeprao tagits fram 

och detta har sedan via Teknikcollege Skaraborg spridits till de andra regionerna inom Collaprojektet. 

PRAON genomförs varje termin och inkluderar två högstadium i Skövde vid varje tillfälle. Spridning till 

andra lokala college inom Skaraborg kommer att ske under läsåret 18/19. 

6.4.4 Ämnesintegrering 

Ett stort arbete kring ämnesintegrering har skett i Skaraborg. En första föreläsning skedde i september 

2017, då skolor från hela Skaraborg deltog. Efter detta har sedan lokala utbildningar genomförts ute på 

flertalet skolor. Förhoppningen är att det ska kunna gå att lösa fortsatt utbildning under 2018/19 

6.4.5 True story 

Konceptet True story har använts vid många tillfällen under projektets gång. Bland annat vid möten med 

produktionschefer och genomförande av ambassadörsutbildningar och Möjligheternas Värld. 

6.4.6 Framåt 

Förhoppningen är att samarbetet mellan våra regioner kommer att fortsätta även efter projektets slut. 

Många goda idéer kan spridas och vi kan hjälpa varandra i flertalet frågor. Bland annat hur man kan 

utveckla styrgruppsarbetet i våra lokala college. 

6.5 Vård- och omsorgscollege i Boråsregionen 
Text: Charlotte Stigh-Brüsin, Processledare 
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6.5.1 Lokal certifiering 

I Boråsregionen är ett regionalt Vård- och omsorgscollege certifierat sedan 2016-08-15. I detta regionala 

VO-College ingår sex (6) av Boråsregionens åtta medlemskommuner samt övriga parter från landsting, 

Kommunal och Arbetsförmedlingen. Under projekttiden var ett av målen att motta lokala certifieringar 

för denna region. Idag är VO-Collegeregion Sjuhärad därmed uppdelad i två lokala delar, MUST-området 

(Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo) och BoBo-området (Bollebygd och Borås). 2018-06-05 blev 

MUST-området certifierat då VO-College-kansliet gav sitt godkännande till de samverkansinsatser som 

presenterats.  

I BoBo-området har tvärprofessionella ledningsansvariga under april månad inlett sitt processarbete för 

att motta en lokal certifiering även i detta område. Målet är att bli lokalt certifierade innan årsskiftet. 

6.5.2 Horisontella principer 

Under de workshops som hållits med tjänstemannagrupperna i Boråsregionens båda lokala VO-

Collegeområden har HP-övningar genomförts. EDCS har varit behjälplig i arbete med att välja kortare 

HP-övningar som syftat till lyfta fram olika perspektiv som kan bidra till lyckat 

kompetensförsörjningsarbete. 

6.5.3 True story 

De HP-övningar som genomförts i tjänstemannagrupperna har varit frågeställningar som presenterats 

med Mentimeter-verktyget. Svaren har sparats i den gemensamma databasen för True story. Tanken är 

att verksamhetsansvariga själva ska planera och sammanställa olika frågeställningar i Mentimeter och 

att de svar som framkommer ska bli en del av True story. 

6.5.4 Ambassadörskap 

Under det lokala processarbetet i MUST-området har ambassadörskap av både studerande och 

anställda diskuterats som ett led i marknadsföringsarbetet och som ett sätt att stärka personal-gruppen 

undersköterskor. I den lokala (godkända) ansökan för MUST-området har tjänstemännen lagt in 

ambassadörskap som ett lokalt mål. Därmed kommer de att arbeta aktivt med olika insatser för att dels 

utbilda och dels tillse att ambassadörerna får olika uppdrag att utföra. 

I augusti 2018 kommer det lokala VO-Collegeområdet MUST att genomföra den första modulen av en 

pilotutbildning som ambassadör, som är framarbetad av det nationella VO-Collegekansliet. I dagsläget är 

drygt 20 undersköterskor anmälda till denna halvdagsutbildning. Dagen ska utvärderas av det nationella 

VO-Collegekansliet och kommer därefter att följas av fler moduler riktat till anställda. Inom ramen för 

det lokala VO-Collegearbetet kommer även studerande få möjlighet att bli ambassadörer för VO-

utbildning. Tanken är att anställda och studerande sedan ska arbeta samman som ambassadörer i olika 

insatser.  

6.5.5 Ämnesintegrering 

I den lokala (godkända) ansökan för MUST-området har tjänstemännen lagt in ökad ämnesintegrering 

som ett lokalt mål. I ansökan står därutöver angivet att den processledare i Collaprojektet som fokuserat 

sitt arbete på ämnesintegrering ska få möjlighet att fortsätta sitt utvecklande arbete i det lokala VO-

Collegeområdet eftersom hon är anställd i en av dessa kommuner. Därmed kommer ett av de lokala VO-

Collegeområdena att arbeta aktivt med olika insatser kopplat till ökad ämnesintegrering under hösten 

2018. Därefter är tanken att även det andra lokala VO-Collegeområdet (BoBo) ska utveckla 

ämnesintegrering med stöd av den nuvarande processledaren i Collaprojektet. 
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6.5.6 Bredda rekryteringsunderlaget 

Under de workshops som hållits med de tvärprofessionella tjänstemannagrupperna är diskussionen 

levande gällande att få in fler män i vo-verksamheter/-studier. Då det är ett av de fem regionala VO-

Collegemålen är det viktigt att det hanteras och blir konkreta insatser lokalt. Även de diskussioner som 

hållits – och ska hållas – gällande de horisontella principerna, bidrar till att ledningsansvariga arbetar på 

ett delvis annat sätt med nuvarande personalgrupper, arbetsmiljön och framtida sätt att bredda 

rekryteringsunderlaget.  

6.5.7 Utveckling av apl/LIA 

Under projekttiden av Collaprojektet har processledaren genomfört tre heldagar av workshops då 

handledare (undersköterskor) och VO-lärare suttit ned tillsammans och diskuterat ett utvecklande av 

apl/LIA. Totalt deltog 124 personer under dessa heldagar med personal från samtliga sex kommuner 

som ingår i det regionala VO-College.  

Utöver denna insats har processarbetet för att formulera insatser för de två lokala ansökningarna, i stor 

utsträckning fokuserat på hur apl/LIA kan utvecklas. Tvärprofessionellt har tjänstemanna-grupperna 

diskuterat hur eleven och dennes lärande ska komma i fokus, hur insatser kan genomföras 

innan/under/efter apl/LIA samt hur gemensamma dokument kan formuleras av både 

utbildningsanordnare och verksamheter. Ett dokument som livligt diskuterats är hur varje 

verksamhet/enhet ”översätter” de mål som den studerande ska uppnå, till praktiska övningar på 

arbetsstället. Sådana dokument med angivna moment kan bidra till ännu större måluppfyllelse för en 

studerande. 

6.5.8 Stärkt samverkan mellan kommunalförbunden och mellan de olika collegeformerna 

Under projekttiden har det under de första åren saknats processledare för VO-Collegeinsatserna i 

Skaraborg. Detta har påverkat samverkan mellan de tre delregionerna. Dock har Fyrbodals och 

Boråsregionens processledare stöttat varandra och delgett varandra information och diverse material. 

Inför projektets slut har nu ett första möte fastställts mellan de fyra regionala samordnarna för VO-

College i de fyra kommunalförbunden i VGR. Tanken är att utveckla denna samverkan i de ärenden där 

en västkust-enighet kan krävas. 

6.6 Vård- och omsorgscollege i Fyrbodal 
Text: Christina Wennerdal, Regional samordnare VoC, Fyrbodal  

När projektet startade 2016 hade Fyrbodal precis blivit certifierade på regional nivå. Det fanns inga 

lokala college och kunskapen om vad Vård- och omsorgscollege stod för behövde utvecklas. 

Det blev naturligt att Delprojekt 2 – Utveckla collegeverksamheten Mål: Förstärka kvalitet och 

utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov, sattes i fokus. 

Tiden i projektet behövde för att möjliggöra måluppfyllelse fokusera på att utveckla 

collegeverksamheten.  Inledningsvis användes tiden till att bygga upp strukturen med lokala college. 

Bildandet av ett lokalt college har föregåtts av många möten i de deltagande kommunerna. 

Collegekonceptet har inte varit känt och regional samordnare har tagit initiativ till att få delta på olika 

möten i kommunerna. Det har varit att träffa utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård- och 

omsorg.  

Vid projektets slut har det i Fyrbodal bildats tre lokala college: 

‒ Lokalt college Fyrbodal Öst: Bengtsfors Kommun, Dals Eds Kommun, Melleruds Kommun, 

Trollhättans Stad, Vänersborgs Kommun och Kunskapsförbundet Väst. Bildat hösten 2016. 
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‒ Lokalt college Färgelanda, Orust och Uddevalla. Bildat våren 2017. 

‒ Lokalt college Strömstad och Tanum. Bildat våren 2018. 

6.6.1 Ansökningar om lokal certifiering 

Varje lokalt college har efter konstituerade möte då den lokala styrgruppen formerat sig också tillsatt en 

lokal arbetsgrupp som haft det operativa ansvaret för att arbeta fram en lokal ansökan. 

I dessa arbetsgrupper har regional samordnare varit med och stöttat processen. Regional samordnares 

deltagande har också borgat för att de regionala målen har omsatts till lokala mål och även låtit arbetet 

inspireras av Collaprojektets mål och delmål. Därefter har sedan varje lokalt college arbetat fram 

aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse. 

6.6.2 Vad lämnar projektet efter sig? 

Vid projekttidens slut kan vi se en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige och Fyrbodal. 

Vård- och omsorgscollege har etablerat sig och samverkansformen är mer känd. Många ger uttryck för 

en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv inom vård- och omsorg. Det finns goda förutsättningar att 

fler kommuner ansluter sig till att samverka inom Vård- och omsorgscollege. 

Strukturen med tre lokala college skapar också förutsättningar för att nedanstående delmål kommer att 

nås under den kommande certifieringstiden av fem år. 

Delmålen i projektet har varit linje med både regionala mål och lokala mål. Nedan ges exempel på 

aktiviteter i lokal ansökan, vilka kopplar direkt till delmålen.  

Delmål 1, Förstärka det arbetsplatsförlagda lärandet, handledarmodell: 

‒ Utveckla handledarutbildningarna enligt Vård- och omsorgscollege nationella riktlinjer 

‒ Klargöra förväntningar som finns på skola/ arbetliv inför det arbetsplatsförlagda lärandet 

‒ Gemensamma dokument som används under det arbetsplatsförlagda lärandet 

Delmål 2: Nå ut i grundskolan, nätverksstruktur för koordinatorer/ ambassadörer för olika college 

‒ Årligen utse elevambassadörer för information i t ex grundskolan 

‒ Utse yrkesambassadörer som kan informera i t ex grundskolan 

Delmål 3: Ta fram arbetssätt för hur collegeverksamheten utvecklas i enlighet med de nationella 

kriterierna. 

‒ ”Kriterium 9. Utbildningarna ska arbeta på ett sätt som främjar lärande i nära samverkan med 

arbetslivet”. En aktivitet som ska bidra till detta är att möjliggöra för att lärare har två st 

fältstudiedagar i verksamheter inom vård- och omsorg, per år och anställd.  

‒ Under projekttiden har workshop hållits med temat ”ämnesintegrering”. Deltagare kom från 

flera utbildningsanordnare i Fyrbodal. Workshopen inspirerade till fortsatt arbete. 

Det övergripande målet för samverkan inom Vård- och omsorgscollege är att fler ska söka utbildning och 

arbete inom vårdsektorn. Detta kopplar direkt till delprojekt 1 där fler ska göra icke-könsstereotypa val. 

En arbetsgrupp i Fyrbodal Öst har tillsatts för att arbeta med marknadsföring. Det är både skola och 

arbetsliv som ska arbeta med att förmedla bilden av arbete inom vård- och omsorg som framtidens 

arbetsplats. 

6.7 Vård- och omsorgscollege i Skaraborg 
Text: Caroline Lennemar, Processledare VoC, Skaraborg 
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Skaraborg har under stora delar stått utan Processeldare under projekttiden vilket har gjort att 

samverkan varit svår att optimera. Under september 2017 tillträdde en processledare.  

I linje med projektet och collegearbetet har arbetet i Skaraborg främst varit fokuserat på återcertifiering 

juni 2018, identifiera hur och vad målen i kommande certifieringsperiod kan förstärka kvalitet och 

utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov.  

Under juni 2018 blev Skaraborg regionalt och lokalt återcertifierat och de mål som sattes upp i samband 

med återcertifieringen kommer att vara styrande för arbetet inom vård- och omsorgscollege. Första och 

främsta målet är att kompetensförsörjningen ska vara i balans 2025. Detta betyder att projektets olika 

delmål kommer att ha en central betydelse för hur arbetet utformas. Lärdomar från projektet kommer 

att flyttas in i arbetet med att öka attraktionen till yrket. Skaraborg har även som mål att alla elever ska 

ha en utbildad handledare under sin APL, vilket gör att det arbete som redan genomförts i Skaraborg 

vad gäller en gemensam handledarmodell och gemensamma APL dokument ger en god skjuts i 

systematiseringen av handledningen av elever.  

På initiativ i projektet har ett samarbete inletts med Borås-, Fyrbodal-, Göteborg- och 

Skaraborgsregionens processledare där möten kommer att hållas en gång per termin för att diskutera 

gemensamma utmaningar och ta del av varandras arbete för att få inspiration för fortsatt arbete i den 

egna regionen. En plattform som förhoppningsvis stärker samverkan mellan de olika regionerna.   

6.8 Gröna näringar 
Text: Per Hasselberg, delprojektledare delprojekt 3  

Det viktigaste resultatet från Delprojekt 3 är det möte med nationell plattform för naturbaserade 

näringar som hölls i Stockholm den 5 juni. På mötet klargjorde deltagarna behovet av en nationell 

plattform för dialog kring kompetensförsörjningsfrågorna. Landsbygdsnätverket, som var med på mötet, 

åtog sig att vidare undersöka möjligheten att stå värd för plattformen. 

Vid ett möte den 29 augusti 2018 med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för gröna näringar beslutades 

att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas, inom ramen för Landsbygdsnätverket, som arbetar vidare med 

samverkan för kvalitet, attraktionskraft och stärkt kompetensförsörjning i gröna näringar.  

Arbetsgruppen kommer att förvalta de processer som startats inom ramen för Delprojekt 3 och på olika 

sätt försöka möta utbildningsanordnarnas och branschernas önskemål och behov när det gäller 

samverkan för kvalitet, attraktionskraft och säkrad kompetensförsörjning i gröna näringar. 
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7 Kommentarer och tips 
Vilka tips vill ni delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? (0 / 100000) 

Det är lätt att var efterklok. I det här avsnittet finns det möjlighet att vara just det och komma med 

kommentarer och tips till olika intressenter. Collegesamverkan VG var ett pilotprojekt i och med att det 

var första gången som kommunalförbunden samverkade på detta sätt och det är naturligt att projektet 

inte blir helt problemfritt. Erfarenheter från arbetssätten i projektet blir ett resultat i sig och tanken med 

detta avsnitt är att förmedla dessa erfarenheter och reflektioner så att det skall vara konkret och 

pragmatiskt samt möjligt att använda i lärande syfte som exempelvis diskussionsfrågor vid ett möte. 

Frågeställningarna berör flera intressenter och är baserade på diskussionsfrågor som uppkommit under 

projektet, men även med andra och liknanden projekt i olika delar av landet. Här finns också konkreta 

tips att ta med vid genomförande av projekt i allmänhet och ESF-projekt i synnerhet. 

7.1 Allmänt om projektet  
Hela projektorganisationen är löst kopplad och det bör särskilt beaktas när projekt drivs. De tre 

kommunalförbunden är organiserade på olika sätt och var för sig löst kopplade med olika områden med 

ansvariga i process- och projektform viket gör att det är svårt att hitta ett gemensamt arbetssätt. Den 

geografiska spridningen av projektmedlemmar har gjort det svårt att finna naturliga mötesplatser.  

Fem processledare, i ett fall regional samordnare, är anställda i kommunalförbund och en processledare 

är anställd i Borås stad. Ur ett collegeperspektiv är processledare och regional samordnare anställda av 

kommunalförbund och kommuner för att college inte är en juridisk person och därmed inte kan anställa 

personal. Uppdragsgivare för processledare och regional samordnare är däremot regional styrgrupp.   

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege är organisationer som har en lös koppling mellan nationell, 

regional och lokal nivå. Regionala och lokala styrgrupper arbetar på olika sätt och engagemanget och 

inriktningen varier mellan olika styrgrupper. Nationell nivå och styrgrupper på regional nivå är ansvariga 

för det strategiska arbetet. Projektet har inte varit förankrat på nationell nivå inom respektive college 

eller på regional nivå.  

Projektet har haft som målsättning att genomföra strukturella förändringar för teknikcollege och vård- 

och omsorgscollege vilket är mycket svårt i dessa löst kopplade organisationer. I synnerhet då projektet 

inte varit förankrat i regionala collegestyrgrupper.  

7.2 Att initiera och driva projekt (VGR, ESF, kommunalförbund) 
I projektets uppstart och under genomförandet sker ett samspel mellan VGR, ESF och 

kommunalförbunden. En enkel tolkning är att VGR har intentioner, ESF har pengarna och 

kommunalförbunden har förmåga att utföra. I en verksamhet där projektifiering tenderar att ta över 

vanlig verksamhetsutveckling och även ordinarie verksamhet är den här konstellationen bekymrande. 

Det blir väldigt lätt en projektsnurra som aldrig tar slut och istället för att bidra till verklig utveckling tär 

projekten på ordinarie verksamhet och skapar en misstro till projekt och även till individer inom projekt 

och organisationer. Verkningsgraden, förhållandet mellan input och output, är låg. Här behövs en stor 

försiktighet och ett ansvarstagande av samtliga parter för de skattemedel som är i rullning. Projekt bör 

startas när det finns goda intentioner som är förankrade och där det finns möjlighet att genomföra 

projektidén. Projektet bör så långt som möjligt baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Det 

sistnämnda, beprövad erfarenhet, har dock blivit lite av en klyscha och bör belysas från flera håll med 

frågeställning som ”Vad vet vi, egentligen?”. 
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Ett återkommande problem i projektet har varit att bemanna projektet och till viss del även 

processledare. Finansieringsformen av projektet medför att projektledning inte finns tillgänglig vid 

projektstart vilket får till följd att projektets verkliga start senareläggs.  

Det finns en stark möteskultur inom projektet. Möten bokas inledningsvis under en lång tid framöver 

och det är ibland oklart vad varje möte har för syfte då projektets innehåll är oklart. I sådant här projekt 

kan ett mer agilt arbetssätt vara att föredra då ett iterativt arbetssätt gör det lättare att stämma av 

utvecklingens gång. 

Skapa en tydlighet vad som avser projektets syfte och mål och avgränsa. En stor tonvikt på ESF-projekt 

och så även på Collegesamverkan VG är inflytandet av horisontella principer. Det mest grundläggande 

problemet inom såväl teknik som vård- och omsorg är att få personal i störst allmänhet. Först och främst 

behöver yrken inom dessa områden vara attraktiva överhuvudtaget. Då projektets mål och målgrupp är 

otydliga blir ett fokus på könsstereotypa val. EDCS beskriver i avsnitt 3.1.9 att teknikanvändandet inom 

kvinnoyrken borde belysas för att attrahera teknikintresserade till vården. På samma sätt bör 

möjligheterna med teknik och vilka problem de kan lösa belysas istället för att upplyfta egenvärdet av 

teknik. Undersökningar som beskrivs som The Gender Equality Paradox bör kanske lyftas in i 

diskussionen för att uppmärksamma andra perspektiv på frågeställningarna. 

1. Vem initierar projektet och varför? Bevekelsegrund? Dold agenda? 

2. Vilken forskning eller undersökning baseras frågeställningen eller tillvägagångssättet på?  

Finns det alternativa synsätt?  

3. Hur introducerar projektägare och kommunalförbund projektmedlemmar så att det finns en 

förståelse för verksamheten i stort och även för projektet?  

4. Hur introduceras projekt i varje kommunalförbund?  

5. Hur skapas attraktiva projekttjänster?  

6. Hur säkerställer projektägare att projektledning finns på plats då projektet startar? 

7. Vilka rutiner skall gälla för resor, fika, luncher mm som är oberoende av hur projekt finansieras? 

8. Vilket arbetssätt skall användas under projektet? (Traditionell projektmodell eller exempelvis 

ett agilt arbetssätt)  

9. Hur förhåller sig den grundläggande frågeställningen i projektet till Horisontella Principer? 

10. Hur avslutas projekt? 

7.3 Roller inom projektet  
Av utvärdering och möten med styrgrupp har det framkommit att det är oklart hur rollerna har varit i 

projektet. En reflektion kring dessa kan vara på sin plats.  

Traditionellt utgörs ett projekt av projektägare, projektbeställare, styrgrupp, projektledare, 

delprojektledare och projektmedlemmar. I Collegesamverkan VG är det oklart vem som är 

projektbeställare. I det presentationsmaterialet som finns augusti 2017 beskrivs ESF som 

projektbeställare vilket verkar orimligt. Vid samtal uppkommer VGR som någon form av initiativtagare 

till utlysning och grundläggande projektidé. VGR sammankallar till möten mellan College Väst och 

Collegesamverkan VG, men VGR:s roll i projektet är för många oklar. Otydligheten blir tydlig i 

utvärderarens rapport med kommentarer som ”Vem är projektet till för? och ”Vem har efterfrågat det?” 

Det bör tydligt fastställas vem som är projektbeställare, men även vem som är nytto- och 

kostnadstagare.  

Styrgruppen har en viktig roll i projektet. Det har möjligtvis funnits en överambition att ta med 

förbundsordförande i styrgruppen, möjligtvis för att stadfästa projektets betydelse. Det kan vara så att i 
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ett projekt med något diffusa mål och ramar önskas en formell höjd på de beslut som tas. Dock finns en 

stor risk att styrgruppens medlemmar är för långt ifrån både förståelse för och engagemang i projektet.  

I löst kopplade organisationer och där det är diffust vem som är uppdragsgivare blir det osäkert för en 

styrgrupp att vara en aktiv part och att tydliggöra projektförutsättningar och att avgränsa projektet. 

Styrgruppen har ingen part att stämma av med. Då verksamheten inom Teknikcollege och Vård- och 

omsorgscollege inte ägs av kommunalförbunden blir det än svårare för styrgruppen att ha insikt i 

verksamheten och det finns stor risk att styrgruppen blir helt beroende av projektledarens version av 

projektet. Projektledaren och delprojektledare har å sin sida heller inte någon tydlig bild av projektet 

utan blir beroende av processledarnas beskrivning av verksamheten. Detta skapar en tröghet i projektet. 

Organisationsschema och processkarta gör en beskrivning av verksamheten i någon mening, men de 

betyder lite för den enskilde medarbetaren och hur vederbörande upplever sin arbetssituation. Det 

förekommer en förveckling mellan orden i sig, men även mellan funktionerna processledare och 

projektledare. I synnerhet då det är otydligt om vissa delar i projektet är en del av ordinarie 

utvecklingsarbete. 

Förutom förvecklingen mellan process och projektledare finns det anledning att reflektera över 

begreppens betydelse och att eftersträva en stringens vid benämning av funktioner i projektet. Det har 

varit otydligt vad som avses med projektgrupp, projektledningsgrupp, arbetsgrupp, arbetsutskott, 

arbetsmöte, projektmedlemmar vs projektdeltagare, verkställande råd (ansökan sid 11). 

Medlemmar i arbetsgruppen, tidigare kallad projektledningsgrupp, (en från varje kommunalförbund) 

har en roll som varierar på varje förbund. Det gör gruppens mandat otydligt. Boråsregionens 

representant i gruppen är även processledare vilket medför att det av naturliga skäl blir svårt för 

vederbörande att hålla isär uppdragen. I synnerhet då processledare för Teknikcollege i Boråsregionen 

är anställd av Borås stad. 

I ansökan nämns en stor del aktörer och intressenter som projektet skall samverka med. Att inkludera 

alla som berörs av projektet gör projektet mer komplext. Det finns en mängd beröringspunkter med 

andra intressenter, aktörer och organisationer, men att aktivt samverka med många gör projektet mer 

beroende av andra och mer oöverskådligt och diffust.  

Kommunalförbunden bör säkerställa projektmedlemmarnas deltagande i projekt. En prioritering av 

processledares närvaro i projektet hade varit önskvärd. Det blir väldigt otydligt och oklart när personer 

kommer och går i projekt. Det finns en uppenbar risk, speciellt i löst kopplade organisationer, att beslut 

om organisationers deltagande tas av en person i organisationen, men andra personer, som är närmare 

verksamheten, kommer att få utföra arbetet i projektet. Det förekommer i andra projekt där exempelvis 

kommuner är delaktiga.  

Alla tjänster i projektet är på deltid, initialt 80% och 50%. Det kan vara svårt att under ett kort 

anställningsförfarande hitta personer som förutom att var intresserade och kompetenta för uppgiften 

även har möjlighet att ansöka om tjänstledighet eller på annat sätt frigöra sig för en relativt kort 

projektanställning som inte är på heltid. 

I rollbeskrivningen står att referensgruppen skall vara insatt i projektdokumentationen vilket låter 

orimligt och onödigt.   

1. Vad är VGR:s roll och ansvar? 

2. Vad är ESF:s roll och ansvar? 

3. Vad är kommunalförbundens roll och ansvar? 

4. Vad kommer projektet att innebära för den enskilda projektmedlemmen?  
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5. Hur ser relationen ut mellan projekt- och linjeorganisation?  

6. Hur tydliga är de benämningar som förekommer i projektet? (Projektgrupp, arbetsgrupp osv) 

7. Vilka är de verkliga samarbets- och samverkanspartnerna?  

8. Vilka är nytto- och kostnadstagare, gärna på funktions eller individnivå? 

9. Vilka skall sitta i styrgruppen och vad innebär det för respektive styrgruppsmedlem? 

7.4 Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege  
Collegesamverkan VG har haft som mål att göra en strukturell påverkan för att öka attraktiviteten för 

college. En ansats som inte har nått ända fram vilket, om man vill göra det lätt för sig, kan tillskrivas en 

allt för ambitiös ansökan, men under projektet uppstår även frågeställningar kring collegestrukturen 

som bör beaktas. I och med att college i sig är en löst kopplad organisation blir det här frågeställningar 

som bör ställas på varje nivå inom college, ty i en löst kopplad organisation bär alla ett ansvar om 

utveckling verkligen skall ske.  

7.4.1 Strategisk utveckling i college 

Kompetensförsörjning är en viktig del i collegetanken. Den processen är långsam och en långsiktighet 

och medvetenhet krävs för att säkerställa att kompetens finns framöver. Processledaren står för det 

operativa ansvaret inom college. Det strategiska arbetet för college bör ske inom styrgrupperna, lokala 

och framförallt regionala, samt på nationell nivå. Processledare/Regional samordnare kan göra väl så 

goda arbetsinsatser på det operativa planet, men det kan lätt ske på bekostnad av att det strategiska 

arbetet uteblir. Styrgruppen är nöjd med det operativa som sköts inom årshjulet och tar aldrig samtalet 

under de, ofta korta och få möten som sker. Det finns risk att verksamheten sakta driver och rör sig åt 

något håll vilket uppfattas som positivt, men ingen håller i rodret som bestämmer riktningen. 

Styrgruppsarbetet är viktigt inom college. Det är därför viktigt att respektive styrgruppsmedlem är aktiv 

och har befogenhet att representera sin verksamhet och organisation. Styrgruppsmedlemmar bör 

introduceras till arbetet och reflektion kring styrgruppsarbetet och arbetet inom college behöver 

ständigt återkomma.  

1. Vem ansvarar egentligen för de strategiska besluten som förflyttar college inom varje 

delregion?  

2. Vem driver strategifrågor inom college? (Var förs samtalen?) 

3. Hur säkerställer nuvarande struktur en strategisk utveckling av college på regional och lokal 

nivå? 

4. Hur säkerställer Teknikcollege respektive Vård- och omsorgscollege att styrgrupper bedriver ett 

aktivt arbete som leder till förändring? 

5. Vilket mandat har respektive styrgruppsmedlem i TC/VoC från sin egen organisation?  

7.4.2 Reformer inom college 

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege har funnits sedan mitten respektive slutet av 00-talet och 

ansatsen att arbetsliv och skola skall mötas är god. Under åren college har funnits har verksamheten 

utvecklats, men grundstruktur och arbetssätt finns kvar. De senare åren har fler college startat och ett 

exempel är Motorcollege som bygger sin organisation och verksamhet utan processledare. Hur den 

verksamheten kommer att utvecklas är för tidigt att uttala sig om. Det föder dock en del tankar kring 

befintlig verksamhet inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Det kan finnas behov av att, 

åtminstone längre fram av någon anledning, reformera college.  

Ett exempel är hur svårt Vård- och omsorgscollege har att enas om benämningen processledare eller 

regional samordnare. Den tvisten är olycklig och skapar en otydlighet kring roller och uppdrag. Vård- och 
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omsorgscollege bör enas om en benämning, förslagsvis processledare då det är tänkt att uppdraget går 

ut på att leda en process i en delregion där utveckling av verksamheten sker. 

Recertifieringsprocessen är avsedd att säkerställa kvaliteten i collegeverksamheten. Processen tar 

mycket tid i anspråk för regionalt och lokalt college samt för processledare. Textdokument skrivs och 

mycket tid läggs på hur verksamheten beskrivs. Det finns en uppdämd risk att självvärderingar fylls av 

retorik och tillrättalagda beskrivningar i syfte att försöka tillmötesgå de som fattar beslut.  

1. Hur reformeras college?  

2. Hur utvecklas recertifieringsprocessen så att kvaliteten i collegeverksamheten ökar? 

7.4.3 Attraktivare tjänst som processledare/regional samordnare  

Det verkar vara svårt att attrahera sökanden till rollen som processledare. Processledare och regional 

samordnare är den mest centrala rollen i collegeverksamheten. Med tanke på att det finns en 

processledare inom respektive collegeform inom respektive delregion är det anmärkningsvärt att det 

inte är fler sökanden till ett sådant uppdrag.  

På nationell basis är det förhållandevis få processledare/regional samordnare som har domänkunskap 

inom området, dvs processledare inom Teknikcollege har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom den 

tekniska sektorn och processledare inom Vård- och omsorgscollege har utbildning eller 

arbetslivserfarenhet inom vården.  

Då vare sig Teknikcollege eller Vård- och omsorgscollege på en regional eller lokal nivå är en juridisk 

person kan inte processledaren anställas av college. Kommunalförbund, kommuner eller i enstaka fall 

enskilda arbetsgivare anställer då processledare. Här verkar i flera fall regional styrgrupp ha liten insyn 

eller påverkan på anställningsförfarandet.  

1. Hur förbättras anställningsförfarandet för processledare?  

2. Hur ser en attraktiv tjänst som processledare ut i respektive region?  

3. Vad kan göras för att öka processledarens kunskap och erfarenhet om respektive domän?  

7.4.4 Ämnesintegrering 

Utmärkande för Teknikcollegeskolorna är att de i mycket liten mån har ämnesintegrerat innan de mött 

projektet. Detta trots att just ämnesintegrering är ett av certifieringskriterierna och ett av 

kvalitetskraven för Teknikcollege. Det verkar alltså finnas ett behov av hjälp för att kunna upprätthålla 

de krav som finns för att kunna vara certifierad som Teknikcollege-utbildning.  

1. Hur arbetar Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege med ämnesintegrering och vad finns 

för stöd till skolor som önskar stöd?  

7.5 Gröna näringar 
Nu när Delprojekt 3 i Collegesamverkan VG har etablerat ett embryo till nationell samverkansplattform 

finns nätverk för stärkt kompetensförsörjning i gröna näringar på lokal nivå, regional nivå och nationell 

nivå. För att dessa strukturer ska dra största möjliga nytta av varandra, och nå collegelikande 

samverkan, krävs att det finns kommunikation och dialog mellan de olika nivåerna. En nyckel i denna 

kommunikation blir den regionala nivån. I Västra Götaland, men också i andra delar av landet, finns ett 

grönt branschråd som kan spela en nyckelroll i kommunikationen mellan såväl den lokala nivån med de 

lokala programråden ute på skolorna och den nationella nivån som kommer att diskutera strategiska 

frågor kring samverkan för kompetensförsörjningen i gröna näringar. Vi tror att ett utbyte mellan de 

olika nivåerna kan vara värdefull för både skolor, branscher/branschorganisationer och näringsliv. 
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Gröna näringar är i en fas där en mer formell samverkan håller på att formas. Frågeställningar om 

samverkan sker under dessa möten. 

7.6 ESF 
Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). Samarbetet med ESF-råd och ESF-ekonom 

har varit smidigt under projektet. Kommentarer nedan rör ESF:s rutiner som påverkar eller kan påverka 

projekt negativt och rent av vara kontraproduktivt till vad projekt vill uppnå.  

7.6.1 Ansökningsprocess 

Generellt har det funnits en övertro från flera parter på vad projektet kan åstadkomma och efter att 

lyssnat av flera projektledningar verkar det vara symptomatiskt för ESF-projekt. I syfte att stödja 

projektens genomförande bör ESF genomföra en hårdare granskning av ansökningar.  

ESF bör uppmana till en stringent hållning i projektansökan. Ett logiskt dispositionssätt bör eftersträvas 

där det som hör ihop skrivs på samma ställe. Ansökan bör även språkligt vara konsistent skriven där 

tvetydigheter undviks. Ord som ”man” bör helt undvikas. I ansökan för Collaprojektet förekommer ordet 

man på åtskilliga ställen och det blir extremt oklart vem eller vilka som avses.  

1. Hur säkerställer ESF att projektansökningar är realistiska och förankrade? 

2. Hur uppmuntrar ESF till en begränsad samverkan så att inte ansökan fylls med namn (name-

dropping) bara i syfte att projektet skall verka väl förankrat?  

7.6.2 Relation mellan resultat och mätbara insatser  

Intentionerna att tillhandahålla ekonomiska medel i syfte att nå bättre kompetensutveckling, 

sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser är goda. Resultatet av utvecklingen, åtgärderna och 

insatserna är dock inte alltid lätta att mäta. Framförallt gäller det effekterna av projektet och den 

strukturförändring som projekt vill åstadkomma. Utvärderare finns med för att säkerställa att processen 

under projekten kan leda till det resultat som vill uppnås och det är bra med en lärande utvärdering som 

drivs av en erfaren utvärderare. Collegesamverkan VG har haft stor nytta av Anders Axelsson som 

utvärderare från Apel.  

För att ytterligare säkerställa att målen kommer att nås skrivs tidsredovisningar och tidrapporter som är 

minutiösa. I ett system där ESF betalar ut medel i efterhand beroende på denna rapportering uppstår 

här en oro och en osäkerhet. Fokus läggs på att rätt antal timmar och mötestider redovisas i stället för 

att verksamheten som bedrivs leder till förändring. Det är lätt att förstå att sådana system skapas då det 

är enkelt att ställa arbetad tid i förhållande till ekonomisk ersättning och revisoner blir så mycket lättare 

att genomföra. Denna detaljkontroll leder dock förmodligen till att projekt ställer upp fler kvantifierbara 

delmål som antal workshops som skall genomföras och ett visst tidsintervall mellan möten. Projekt 

suboptimerar mot kvantitet istället för kvalitet, vilket sällan leder till optimering av en helhet och 

därmed de effektmål som vill uppnås.  

1. Hur förbättrar ESF systemet så att det bättre bygger på tillit och tilltro mellan ESF och 

projektägare?  

2. Vad har ESF för ansvar i projektens utformning och resultat då det finns tydliga direktiv med 

vilken ansats (Horisontella principer) projekt skall bedrivas? (Se avsnitt 7.2) 

Projektledaren vill understryka att samarbetet med ESF-råd har varit mycket gott under projektet och 

här finns en tillit. Kommentaren rör de redovisningsprocesser och direktiv som försvårar arbetet i 

projektet och som inte gynnar kvaliteten i och resultatet av projektet.  
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7.6.3 Rapportering 

Uppdatera mallar för ansökan och rapporter. Läsvänligheten kommer att öka i slutrapporten om 

exempelvis en IMRAD-struktur (Introduktion, Metod (arbetssätt), Resultat, Analys och Diskussion) 

används. Det är även svårt att skriva en slutrapport där mallen har begränsningar som inte tillåter 

figurer, diagram, tabeller eller ett riktigt referenshanteringssystem. Möjligheterna att beskriva projektet 

på ett mångfacetterat sätt begränsas starkt. Programmet för framidssymposiet hade med fördel bifogats 

som bilaga.  

7.6.4 Bemanning av tjänster 

Tillsättning av tjänster är beroende av ESF:s bestämmelser om Yrkeskategorier inom lönegrupper för 

personal. Det råder en osäkerhet hur dessa bestämmelser skall tolkas och ESF bör förtydliga alternativt 

se över bestämmelser om lönegrupper.  

Exempelvis finns yrkeskategori 231 Universitets- och högskolelärare under lönegrupp 5 medan 241 

Civilingenjörer och 242 Jurister finns under lönegrupp 6. Det är oklart för förbund i vilken lönegrupp en 

civilingenjör som arbetar som universitetsadjunkt hamnar. Det här kan rent av hämma rekrytering då en 

disputerad pedagog som arbetar som universitetslärare normalt har en högre lön än lönegrupp 5. Det är 

möjligt att det finns rutiner för detta, men lönegrupperna skapar en osäkerhet för de som söker projekt.  

7.7 En reflektion över projektansökan och projektplan 
Det finns anledning att reflektera över projektansökan och projektplanen. De är skrivna med ambitionen 

att kunna genomföra strukturella förändringar i collegeverksamheten samt även etablera nytt college 

inom gröna näringar och det har visat sig vara svårt.  

7.7.1 Delprojekt 1 – Nya val  

Delmål 1 – Framtidens arbetsplats: Det är oklart i ansökan och projektplan vem som är mottagare av 

denna beskrivning.  

Delmål 2 – Nytt koncept: Det finns ingen tydlig målgrupp definierad och inte någon förvaltare av 

konceptet angivet vid projektstart. Det förblir otydligt genom hela projektet vilket medför att mycket 

energi läggs på att tolka och förstå delmålet. 

Delmål 3 – Workshop: En workshop är en aktivitet, ett verktyg, för att nå ett mål och bör inte vara ett 

eget delmål. Att i projektplanen planera för ett visst antal workshops blir till ett självändamål. 

Delmål 4 – Attitydförändringar: Projektets genomförandefas är fyra terminer, knappt två kalenderår. 

Det är inte rimligt att projektet hinner med att mäta förändringar i attityd under denna tid, möjligtvis att 

projektet hinner med att mäta attityden hos vissa målgrupper.  

Delmål 5 – Årligt framtidssymposium: Här saknas underlag för vem som kommer att förvalta symposiet 

efter projektet.  

Horisontella principer – Med en otydlig projektansökan med diffusa målgrupper, men med en tydlig 

betoning av icke-könsstereotyp är det möjligt att för starkt läggs på icke-könsstereotyp eftersom 

åtminstone det är tydligt. 

7.7.2 Delprojekt 2 

Delmålen beskrivs som utvecklingsarbete och det är svårt att se en tydlig projektidé.  
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7.7.3 Delprojekt 3 

Collegetanken har inte varit förankrad hos berörda aktörer vilket i sig är svårt då det är en bransch, eller 

snarare flera branscher, med flera inriktningar. Projektidén kan ändå bedömas rimlig i och med att 

delprojektet skall testa förutsättningar för att starta ett College inom gröna näringar.  

7.7.4 Delprojekt 4 

Det hade blivit en naturligare koppling till de andra delprojekten om samverkansdelen hade integrerats i 

dessa delprojekt istället för att bli ett eget delprojekt och det tydligt pekats ut med vem respektive 

delprojekt skall samverka med.  

En tydlig framskrivning är att samverkan skall ske med College Väst, som härstammar från samma 

projektidé och under samma tidsperiod. I projektansökan för College Väst finns inget särskilt delprojekt 

för samverkan. Samverkansdelen borde rimligtvis lagts upp och beskrivits på liknande sätt i de båda 

projekten.  

 

 

"I have two kinds of problems, the urgent and the important. The urgent are not important, and the 

important are never urgent” – Dwight D. Eisenhower 


