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Inledning och Apels uppdrag 
Apel AB har under perioden februari 2016 till sista augusti 2018 haft uppdraget att utvärdera 

Collegesamverkan VG. Projektet har haft som övergripande mål att bidra till en ökad 

attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige. Bärande tankegångar har varit att bredda 

rekryteringsunderlaget, stärka kvaliteten inom collegeutbildningarna, förstärka 

utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov samt öka samverkan mellan 

collegeaktörerna och kommunalförbunden. Ett eget utvecklingsområde har varit att pröva 

förutsättningarna för att starta collegeverksamhet inom området gröna näringar. Horisontellt 

över hela projektet har man också haft ambitionen att utsätta intressenter och målgrupper för 

ett förändringstryck vad gäller normer kring jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. I stort 

kan man säga att projektet haft en omfattande agenda både för vilka insatser som ska 

genomföras och vilka resultat som ska uppnås. I komplexiteten har också legat att projektet ska 

verka inom ett omfattande geografiskt område och injicera utveckling både på praktisk och mer 

strategisk nivå.  

 

Vårt utvärderingsuppdrag hade några givna utgångspunkter utifrån önskemålen i 

uppdragsbeskrivningen och i de lösningsförslag som vi själva presenterade.  Utvärderingen 

skulle ligga till grund för lärande både under projektgenomförandet och för fortsatt 

utvecklingsarbete. Utifrån tanken att utvärderingen skulle kunna användas till att ge uppslag till 

tänkbara korrigeringar under projekttidens gång, låg tonvikten i uppdraget på processen och på 

vilket sätt projektets ledning och deltagare tog sig an utmaningen att organisera relevanta 

insatser och hålla ihop projektets olika delar. Naturligtvis handlade uppdraget också om att 
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värdera uppnådda resultat och sätta dessa i relation till projektets ansökan, aktuella 

målsättningar och den förändringsteori som tillsammans med projektledningen togs fram i 

starten på utvärderingen.  

 

I Apels beskrivning av uppdraget uttryckte vi också några tankar om den slutrapport som nu 

presenteras. Vi beskrev att vi hade som ambition att hålla nere textmassan och koncentrera 

framställningen till projektets huvudfrågor och övergripande syften. Slutrapporten skulle också 

innehålla rekommendationer inför det fortsatta arbetet. Vår förhoppning är att denna 

slutrapport motsvarar detta. 

   

När vi nu sammanfattar våra bedömningar av Collegesamverkan VG finns det några aspekter 

som inledningsvis behöver poängteras eftersom de på olika sätt påverkat både projektets arbete 

och förutsättningarna för utvärderingen. Det mest påtagliga skälet till att vi, i ett samlat PM till 

projektorganisation i november 2017, talade om behovet av förändringar och avgränsningar i 

utvärderingsuppdraget handlade om personalsituationen i projektet.  Projektet har haft flera 

byten av projektledare och delprojektledare, vakanser hos nyckelfunktioner samt oklarheter 

kring vissa nyckelpersoners koppling till projektet. Detta har skapat en hel del ryckighet i 

processen och ställt projektledare och ansvariga inför behovet av att göra förändringar i den 

ursprungliga planen samt i vissa fall rena omtag.  

 

Det andra skälet till att se över utvärderingens upplägg kan kopplas till projektets komplexitet. 

Projektet greppar över ett antal olika utvecklingsområden, organisationer och nivåer som ska 

påverkas. Under projektets gång, och delvis som ett resultat av utvärderingen, har det blivit allt 

tydligare att projektets omfattande agenda och komplicerade uppdrag skapat påtagliga 

svårigheter att få till ett samlat utvecklingsarbete. Detta tillsammans med att en del av 

projektets målsättningar varit generella i sina beskrivningar och ibland otydligt uttryckta, har 

resulterat i att meningsfulla utvärderingssvar förutsatt vissa prioriteringar av utvärderingen.  

 

I rapportens resultatdel går vi igenom projektets huvudresultat i de delar där det är möjligt för 

utvärderingen att uttala sig. Vi följer i stort sett indelningen i projektets fyra delområden men 

har valt att, efter ett inledande avsnitt, mer avgränsat ta upp ett antal insatsområden under var 

sin egen rubrik. För en mer systematisk genomgång av projektets genomförda aktiviteter 

hänvisar vi till projektledarens slutrapport. Under analysavsnittet för vi ett bredare resonemang 

om projektets grunder och möjligheter att genomföra de mål man satt upp samt vad olika 

intervjuer och dialogträffar gett för inspel kring dessa frågor. I detta avsnitt lyfter vi också våra 

bedömningar kring projektets styrning och ledning, organisering och frågor om dess 

långsiktighet – alltså vem som tar hand om projektets ”produkter” och resultat. I rapportens 

avslutande del sammanfattar vi vår bild av Collegesamverkan VG samt ger ett antal 

rekommendationer inför kommande projektsatsningar. 
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Metod 
Vår utvärdering har huvudsakligen baserats på en kvalitativ metodik. Det betyder att vi i första 

hand genomfört intervjuer, samtal och dialoger enskilt eller i grupp.  Tanken med en kvalitativ 

ansats är dels att få fram så rika beskrivningar som möjligt av hur personer uppfattar en viss 

företeelse och dels att kunna ställa mer öppna frågor än vad som exempelvis är möjligt i en 

enkät. Det andra syftet handlar om dialogens möjligheter att tillsammans med 

intervjupersonerna och i workshopsliknande forum gemensamt analysera och diskutera orsaker 

till uppkomna problem, aktiviteters relevans och i möjligaste mån också hitta lösningar på hur 

saker kan göras bättre. Intervjuer har skett med en bred skara personer som på olika sätt har 

haft funktioner i projektet eller varit intressenter i exempelvis en referensgrupp. Gruppdialoger 

har skett med projektledning, projektgrupp och styrgrupp. En hel del av utvärderingen har 

också haft inslag av processtöd i de regelbundna samtal som förts mellan ansvarig utvärderare 

och projektledaren. Utvärderingens huvudsakliga aktiviteter ser i korthet ut så här;  

 

• Framtagande av projektets förändringsteori 

• Nulägesanalys  

• Intervjuer av nyckelpersoner inom VOC och TC samt gröna näringar  

• Intervjurundor med den samlade projektorganisationen 

• Medverkan på fyra styrgruppsmöten 

• Specifika insatser kring horisontella principer och för att konkretisera utmaningar och 

frågeställningar inom området  

• Dialogträffar och specifika intervjuer med projektgruppen  

• Dialogmöten med arbetsutskottet/(ledningsgruppen (över Skype) 

• Samtal och dialog med processtödet inom horisontella principer 

• Regelbundna avstämningssamtal med projektledaren 

 

Huvudsakliga resultat  
På en övergripande nivå finns ett antal goda resultat att redovisa från projektet. Ett sådant 

resultat är att det genomförts framgångsrika certifieringsprocesser och att det nu finns college i 

samtliga delregioner. Det är naturligtvis svårt att specifikt peka på projektets betydelse för 

denna process, men helt klart är att Collegesamverkan VG genom sitt arbete med frågan, den 

ökade uppmärksamhet kring college som genererats av satsningen och de extra resurser som 

tillkommit, varit en bidragande orsak till att collegeverksamheten stärkts. Resultatet motsvarar i 

första hand de projektmål som handlar om att stödja certifierings - och 

återcertifieringsprocesser och att få fler college på plats.  

 

Ett annat viktigt resultat är all den samlade erfarenheter som deltagarna i projektet fått genom 

projektprocessen och utifrån den egna rollen i ett större samverkansprojekt. Det egna lärandet 

är en parameter som flera av deltagarna i projektgruppen lyfter som en värdefull del av 

satsningen, inte minst för dem själva. Erfarenheterna rör allt från vikten av tydliga mål, behovet 

av förankring, mandat och roller, över till egna reflektioner hur man kan fungera i exempelvis en 

projektledarroll eller en processtödsroll. En slutsats som flera beskrivit i intervjuer är att de 

med den kunskap de har idag, hade agerat på annat sätt och tänkt lite annorlunda kring hur man 
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själv prioriterat sina insatser. Det är naturligtvis utvärderingens förhoppning att också 

projektägare och andra i strategiska positioner säkerställer att dessa erfarenheter tas tillvara i 

kommande utvecklingsarbeten. I analysavsnittet kommer vi att följa upp ett antal av de 

resonemang som detta lärande givit. Här vill vi nu i kortform gå igenom de resultat som 

utvärderingen haft direkt möjlighet att undersöka och där vi kan uttala oss mer bestämt. 

 

Gröna näringar 
Syftet med delprojektet var att pröva förutsättningar för att starta college inom gröna näringar. I 

dialogen med Västra Götalands naturbruksförvaltning konstaterades att mycket fanns på plats 

för att inleda samarbete kring college men att det saknades strukturer på regional och 

framförallt nationell nivå, detta för att kunna möjliggöra ett liknande system som finns inom 

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Delprojektet har därför inriktat mycket av sitt 

arbete på att föra dialog kring behov och undersöka förutsättningarna för att skapa hållbara 

strukturer utifrån en nationell plattform. Delprojektet har kontinuerligt fört diskussioner med 

aktörer på nationell nivå som i någon form arbetar med kompetensförsörjningsfrågor kopplade 

till gröna näringar. I juni 2018 lyckades projektet samla de viktigaste aktörerna till en dialog 

kring college och kompetensförsörjningsfrågor. Mötet landade i att collegefrågan inte var aktuell 

och att själva collegestrukturen var allt för kostsam och tidskrävande. Däremot konstaterade 

mötet att kompetensförsörjningsfrågorna är viktiga och att en nationell plattform behövs.  Man 

enades också om en fortsatt dialog samt att det nu finns en arbetsgrupp inom gröna näringar 

som kan ta frågan vidare. På delregional nivå har frågorna förankrats i ett samlat möte för de 

som arbetar med landsbygdsutveckling i Fyrbodal och ett par initiativ i föreningsform har satt 

frågan om behovet av vuxenutbildningssatsningar på agendan. 

Sammantaget kan utvärderingen konstatera att projektets arbete med gröna näringar gjort 

viktiga insatser och därmed också nått de syften som presenterats i ansökan. Möjligen hade 

delprojektet kunnat komma längre om det hade fått mer draghjälp från VGR (Västra 

Götalandsregionen) och naturbruksgymnasierna. En annan rimlig slutsats är nog att vidare 

spridning av exempelvis utbildningslösningar och det framtagna kommunikationskonceptet 

kräver en sammanhållande resurs som kan bidra till att frågorna drivs vidare i samlad form.  

 

Konceptet True Story/Good news 
Man kan först konstatera att en stor del av andemeningen med projektet har varit att utmana 

begränsningar och föreställningar vad gäller rekrytering, könsstereotyper och traditionella 

studie- och yrkesval. Inom Delprojekt 1 talade man om ett mer inkluderande college, ett nytt 

tilltal och mer anpassade sätt att kommunicera med berörda branscher och målgrupper. En stor 

del av dessa ambitioner har koncentrerats kring arbetet med kommunikationsverktyget True 

Story/Good News och samarbetet med konsultbyrån Lasso. Efter en utdragen start – till en del 

beroende på otydlig beställning och oklar projektledning – togs en prototyp till koncept fram. 

Den generella uppfattningen bland projektets aktörer, liksom hos oss som utvärderare, är att det 

är ett intressant koncept och att kommunikationsbyrån gjort ett gott arbete. De flesta ser 

potential och möjligheter för användning, exempelvis via lokala styrgrupper inom college, i 

samarbete med SYV och lärare samt för att skapa dialog på möten med ungdomar. Dock kan vi 
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konstatera att konceptet delvis är ofärdigt och att det under projekttiden endast testats vid ett 

begränsat antal tillfällen.  

Den stora svagheten i projektarbetet ligger inte i själva produkten som sådan utan i avsaknaden 

av en strategi för konceptets ägande, förvaltande och vidare utvecklingsmöjligheter. I 

beställningen till kommunikationsbyrån saknades resurser för att testköra verktyget i bredare 

format och från ansvarigt håll – projektägare och styrgrupp – verkar utvecklingsarbetet ha 

sjösatts utan en klar strategi för hur konceptet skulle ägas, spridas och implementeras. Det 

återstår alltså viktiga frågor – vem ska förvalta, vem äger databaserna och vem ges tillgång till 

dem? Den lösning som under våren 2018 diskuterats, att överlåta verktyget till Teknikcollege 

och Vård- och omsorgscollege på nationell nivå, måste bedömas som tämligen osäker och en 

åtgärd vidtagen ”fem i tolv”. 

Sammantaget konstaterar utvärderingen att konceptets möjligheter att vara en spjutspets för att 

utmana könsbarriärer och skapa ett attraktionstryck kring berörda branscher inte tillräckligt 

tagits tillvara och att bristen på en strategi för hur verktyget ska drivas och utvecklas riskerar att 

det hela faller. Ansvaret för detta måste huvudsakligen läggas på projektägaren och ansvariga i 

delregionerna.  

 

Arbetet med horisontella principer och processtödets funktion 
En av grundidéerna med projektet har varit att utsätta attityder kring könsstereotypa 

utbildnings- och yrkesval för förändringstryck. Projektets arbete med ett nytt 

kommunikationsverktyg har varit ett sätt att försöka hitta en formel för att påverka 

förställningar hos bransch, utbildningssystem och hos potentiella elevgrupper. Projektet har 

också haft ett specifikt processtöd från EDCS (regionalt resurscentrum för 

jämställdhetsutveckling i Västra Götaland) för att stärka det normkritiska arbetet. Processtödets 

uppdrag har varit att genomföra ett antal utbildningstillfällen/workshops med den samlade 

projektgruppen samt vara ett stöd till de projektaktiva i utvecklingsarbetet på hemmaplan. En 

tydlig inriktning i beställningen till processtödet var att huvudsakligen inrikta sitt stöd till 

projektledaren och delprojektledarna. 

Samtliga intervjuade har bekräftat att arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering har varit en viktig del av projektet och att området i sig är en central pusselbit för 

en bättre kompetensförsörjning. Det är också en generell uppfattning att det varit en tillgång 

med ett specifikt processtöd kopplat till projektet och flera har uttryckt behov av att kunna få 

stöd i hur dessa frågor ska hanteras på ett praktiskt plan.  

Processtödet har också till en del kunnat påverka och utveckla projektgruppens arbetssätt.  

Exempel som lyfts är idéer för hur handledarutbildningen kan läggas upp, formuleringar i 

inbjudningar, inspel i lokala ansökningar och bättre mötesupplägg. Den normkritiska ansats som 

processtödet utgått från har också hos flera bedömts som nyttig men också användbar i andra 

sammanhang. Dock har det funnits en del kritik mot hur processtödet lagts upp. I koncentrat kan 

kritiken sammanfattas i att det varit för mycket utbildningsfokus och för lite coachning, för 

mycket teori och för lite konkreta verktyg (exempelvis checklistor och genomgångar av 

utbildningsmaterial) samt behov av mer situationsanpassning och mindre av generell kunskap. 
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Utvärderingen gör också den bedömningen att projektverksamheten kunnat få ut mer av 

processtödet om det hade riktats mer mot problemlösning och mindre mot generell utbildning 

och genomgångar. Inriktningen mot ett mer behovsstyrt upplägg av processtödets insatser hade 

kunnat säkerställas genom en mer omfattande dialog i samband med projektstart mellan 

projektägare och projektets nyckelpersoner och EDCS. Överlag tror vi insatsen hade vunnit på 

att mer fokuseras på processledarna och därmed kunna vara ett tydligare stöd för hur de kan 

tänka i praktiska situationer. Beställningen till processtödet var i och för sig en uttalad idé om 

att stödet skulle gå via delprojektledarna och sedan vidare till processledarna, men detta har 

inte fungerat tillräckligt tillfredställande och hade rimligen kunnat korrigerats under projektets 

gång. 

 

APL och handledarutbildning 
Projektet har haft ett uttalat mål att höja kvaliteten på utbildningsverksamheten. De tydligaste 

delarna i detta har varit certifieringsprocessen och arbetet med att stärka APL i form av 

handledarutbildning och ambassadörskap. Till detta kommer arbetet med ämnesintegrering, 

vilket vi i stort får lämna då vi inte har haft möjlighet att närmare studera detta. Vi kan i det fallet 

bara konstatera att verksamheten som bedrivits av en utvecklingsledare i Marks kommun varit 

en uppskattad del av projektet men där vi också kan reflektera över hur denna resurs kommer 

att tas vidare och ges en större spridning. Insatsen har endast använts i begränsad omfattning 

och kunde rimligen ha breddats och tydligare kopplats till de skrivningar som gäller från 

Skolverket om att ämnesintegreringen ska vara en bärande tanke i utbildningen och vara 

föremål för ett sammanhållet utvecklingsarbete.  

Utvärderingen visar att en hel del arbete lagts ned på att utveckla handledningen. Arbetet i 

projektet har inte så mycket handlat om att formera nya handledarutbildningar, eftersom 

formatet redan finns i nationella modeller, utan mer att undersöka förutsättningarna för att få 

handledarutbildningen mer använd och få de koncept som finns implementerade i högre grad. 

På marginalen har det också handlat om att skruva på konceptet utifrån erfarenhetsutbyten och 

behovsdialog med bransch och företag. Ett exempel på ett sådant utvecklingsarbete är Vård- och 

omsorgscollege i Borås som genomförde tre heldagar där undersköterskor/handledare och VO-

lärare (sammanlagt runt 120 personer från de sex kommuner som ingår i regionalt college) satt 

tillsammans för att diskutera hur handledning och arbetsplatslärande kan utvecklas.  

I projektansökan är målet uttryckt som att handledarmodeller ska vara implementerade och 

redo för uppstart efter projektets slut – dock lite oklart i vilken omfattning och hos vilka. De 

resultat som visats i våra intervjuer är i huvudsak; att koncepten fått viss ökad spridning, att 

behovskartläggningar genomförts på företag, möjlighet för projektmedarbetare att delta i fler 

sammanhang och dialoger samt att vissa nya inslag i handledarutbildningen tillkommit utifrån 

kunskaper kring horisontella principer. 

Utvärderingens slutsatser här, viket vi delar med majoriteten av de vi intervjuat, är dock att 

mycket av arbetet som gjorts snarare varit en naturlig del av certifieringsprocesserna och det 

ordinarie arbetet i collegemiljöerna än en konsekvens av själva projektet. Vår bedömning är att 

det saknats en gemensam plan för ett mer samlat utvecklingsarbete kring handledning och 

ambassadörskap och uppfattningen från de flesta vi samtal med är att stödet från 

projektledningen i dessa delar varit otillräckligt.  
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När det gäller utbytet kring handledarmodeller mellan TC och VO har detta skett i relativt liten 

omfattning. Det finns få konkreta exempel, förutom de samtal som förts inom projektgruppen. 

Dock bör man här tillägga att delprojektet Gröna Näringar visat ett stort intresse för att ta del av 

olika handledarmodeller och där man också dragit slutsatsen att handledarutbildning för APL-

värdar i hög utsträckning är en fråga om att skapa inkluderande arbetsplatser och bra 

utbildningslösningar.  

 

Framtidsymposiet  
Ett av projektets delmål har handlat om att ta tempen på framtiden och bidra till att förnya 

bilden av arbetsmarknad och utvecklingsmöjligheter inom teknik och vård- och omsorg. Enligt 

projektansökan skulle projektet genomföra ett framtidssymposium och lägga grunden för att 

detta blir ett årligen återkommande inslag.  

I april 2018 genomfördes ett evenemang där tre orter deltog live och som också sändes på 

webben. Själva symposiet måste bedömas som en framgång. Ny teknik och genomtänkt 

interaktivitet visade på möjligheten av att skapa seminarielösningar som samtidigt kan 

involvera många deltagare och nå många platser. Själva konceptet är i sig inget nytt, men är ändå 

ett spännande alternativ till traditionella konferenser och ett sätt att skapa en gemensam dialog 

över stora geografiska avstånd. 

Frågan är dock hur framtiden för återkommande symposier ser ut. I dagsläget finns ingen 

naturlig ägare till liknande satsningar och kommunalförbunden i de tre delregionerna har inte 

tagit något beslut om att organisera för en fortsättning. Ett skäl till detta kan vara att lösningen 

är relativt dyr, kräver specialkompetens och förutsätter att inblandade lägger ner en hel del 

gemensam arbetstid. Projektledningen har på uppdrag av styrgruppen fört diskussioner med 

framförallt högskolan i Skövde om att vara motor i kommande satsningar, men utfallet av detta 

är högst osäkert. Slutsatsen för utvärderingens del måste bli att projektledningen gjort en bra 

insats, men att själva förankringen av en mer långsiktig satsningen inte varit tillräcklig och 

framförallt hade behövt säkras i uppstarten av projektet.  

 

Samverkan på operativ och strategisk nivå 
Collegesamverkan VG är ett tydligt samverkansprojekt. I projektansökan uttrycks målet som att 

man ska etablera en varaktig struktur mellan collegeaktörerna i Västsverige – både på strategisk 

och operativ nivå. Skrivningen kan tolkas som att samverkan mellan de operativt verksamma 

inom college, i första hand processledarna, ska ha funnit sin form och gemensamma 

utvecklingsfrågor. När det gäller strukturer på strategisk nivå uppfattar vi det som att 

kommunalförbunden ska organisera gemensamma utvecklingsytor för dialog med politiker och 

ansvariga chefer alternativt vitalisera dialogen kring college i redan befintliga kanaler. 

I våra samtal har samtliga intervjuade bedömt samverkan som viktig. De flesta menar att det 

ligger en potential i att framöver stärka utbytet mellan college, förutsatt att detta blir ett 

prioriterat område och att utvecklingsresurser kan skjutas till. De insatser som gjorts inom 

projektet har huvudsakligen skett utifrån lokala och delregionala initiativ, exempelvis genom 

gemensamma möten mellan branscherna och erfarenhetsutbyten mellan nyckelpersoner inom 

college. Ett intressant initiativ från projektledningen var inbjudan till en gemensam 
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samverkansdag inom Vård- och omsorgscollege för de tre delregionerna med medverkan också 

från den nationella nivån. Tyvärr ställdes den dagen in, enligt projektledningen på grund av lågt 

intresse. En bidragande orsak kan också varit att stora delar av collegeverksamheten var fullt 

upptagna med certifieringsarbetet. 

Sammantaget bedömer utvärderingen att mer kunde gjorts inom detta område samt att 

projektet som helhet till stor del saknat gemensamma satsningar och en plan för ett samlat 

utvecklingsarbete. Vi kan heller inte spåra några mer påtagliga resultat av den samverkan som 

skett med projektet College Väst eller de andra projekten som räknats upp i projektplan och 

projektansökan. Vi har svårt att uttala oss i vad mån grunderna är lagda för ett mer strukturerat 

samarbete kring college i Västra Götaland men vad gäller den operativa nivån har ändå 

relationer byggts och vissa gemensamma utvecklingsområden identifierats. Till det kommer det 

arbete som skett inom gröna näringar där viktiga initiativ tagits för att hitta former och en 

tänkbar utvecklingsagenda för berörda intressenter.   

När det gäller det strategiska samarbetet har de tre kommunalförbunden via projektet och 

andra pågående satsningarna getts nya möjligheter att hitta gemensamma utvecklingsfrågor och 

träna på projektutveckling tillsammans. För framtiden kan detta komma att spela en viktig roll 

för delregionernas möjligheter att stärka samarbetet kring utvecklingsfrågor. Det kan ändå 

betecknas som ett relativt svagt resultat i förhållande till de mer omfattande skrivningarna i 

ansökan där bland annat uttrycks att ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas som en 

integrerad del av projektverksamheten. Även om utvärderingen inte har haft möjlighet att följa 

den dialog som förts i de kanaler som kommunalförbunden verkar och även om de skrivningar 

som presenteras kan uppfattas som en slags stapelvara i projektsammanhang, kan vi dock 

konstatera att det strategiska arbetet inte gett några större avtryck i Collegesamverkan VG. De 

olika intervjuer vi genomfört med projektdeltagarna ger bilden av att projektägare, 

förbundsdirektörer och styrgrupp varit allt för passiva. Flera menar att de inte märk av något 

stöd eller om det pågått något strategiskt arbete. Kritiken som uttrycks gäller i första hand; 

brister i involvering av nyckelpersoner och de som ska driva det praktiska utvecklingsarbetet; 

brister i delaktighet och inhämtning av synpunkter vid förändringar; brister i att tydliggöra 

mandat, roller och projektmål. Vi vill återknyta till denna diskussion i nästa avsnitt.  

 

Analys 

Vakanser och personbyten 
Vi har under vårens intervjurundor (2018) ställt frågor om projektet i stort – blev det som du 

förväntade dig? Den sammantagna bilden ger ett nekande svar. Detta speglar väl de utmaningar 

och svårheter som Collegesamverkan VG haft att hantera. En uppenbar svårighet har varit de 

återkommande bytena av projektledare och vakanser hos nyckelpersoner. Detta har skapat 

problem vad gäller kontinuitet och en ryckighet i projektgenomförandet som både lett till 

osäkerhet i handling och behov av omtag i vissa delar av projektet. Naturligtvis har detta 

påverkat projektets resultat och skapat påfrestningar för samtliga berörda. Vi tror att den brist 

på samsyn i projektgruppen som uttalats vid olika tillfällen delvis kan förklaras utifrån detta. 

Man kan i det här sammanhanget ställa sig frågan om projektägaren kunde gjort mer för att 

behålla personal eller tydligare värnat om att försöka hålla projektledningen intakt. Åtminstone 
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har, som vi tidigare beskrivit i olika utvärderingsunderlag, flera i projektorganisationen 

efterfrågat en större grad av delaktighet och inhämtning av synpunkter i samband med de 

förändringar som gjorts. 

 

 

Komplext projekt med vaga målformuleringar 
En annan svårighet gäller projektets komplexitet och omfattande agenda. Många har tyckt det 

varit svårt att orientera sig i projektet och få en sammanhängande uppfattning om vad som 

förväntas och vad som ska göras. En samlad bild från utvärderingen är att både projektägaren 

och projektansökan tagit sig ”vatten över huvudet”. Omfattande målsättningar, geografiska 

avstånd samt viss underfinansiering av budgeten har skapat svårigheter att hålla ihop gruppen 

och att genomföra gemensamma aktiviteter.  Komplexiteten i projektet handlar dels om de 

många insatsområden som projektplanen anger men också, och troligen i än högre grad, om de 

oprecisa och generella målbeskrivningar som kännetecknar ansökan. Det handlar exempelvis 

om att man ska matcha lokala behov mot nationella kriterier, förstärka utbildningens relevans, 

bygga samverkansstrukturer, implementera handledarmodeller, skapa inkluderande college, 

samla in information om framtidens arbetsmarknad etc. Var och en av dessa insatsområden är 

till sin karaktär krävande och förutsätter, förutom ett omfattande förankringsarbete, också ett 

stort mått av konkretiseringar och avgränsningar. Vi kan konstatera att utvecklingsarbetet hade 

mått bra av en mer avgränsad projektambition och en mer konkretiserad målbeskrivning. 

 

De generella målbeskrivningarna och hur de påverkat projektet kan också kommenteras utifrån 

ett par andra aspekter. Vår första iakttagelse gäller den förändring som genomfördes hösten 

2017 i samband med tillträdet för den nya projektledningen. Utmaningen för dessa var att 

snabbt försöka växla upp projektets aktiviteter, se över vad som kunde åstadkommas inom 

given tidsram och ge arbetet en tydligare inriktning. Utvärderingens uppfattning är att den 

projektplan som senare togs fram och de avgränsningar som den nya projektledaren 

genomförde var betydligt mer verklighetsanpassad, realistisk och konkret. Den mer tydliga 

agendan för Collegesamverkan VG möjliggjorde också att utvärderingen kunde skaffa sig en 

bättre bild av vad som var utvärderingsbart i projektet.  

 

Utvecklingsprojekt eller produktionsprojekt? 
Den andra iakttagelsen gäller frågan om vad Collegesamverkan VG egentligen är för slags 

projekt. I flera sammanhang benämndes detta som ett pilotprojekt. Tanken med att tala om 

pilotprojekt är att signalera en mer försöksdriven verksamhet där delregionerna skulle prova på 

att bedriva större utvecklingssatsningar tillsammans och där projektet i sig skulle vara mer av 

en testverksamhet där olika utvecklingsspår kunde prövas, förädlas eller förkastas. 

Utvärderingen kan sympatisera med denna ansats då vi menar att den stora poängen med 

projektverksamhet är att pröva nya idéer och arbetssätt. Samtidigt kan vi konstatera att tanken 

om ett pilotprojekt inte överensstämmer med hur andemeningen i projektet kan uttolkas och 

vad som står i ansökan. Ansökan beskriver snarare ett stort antal målområden med relativt 

omfattande, om dock allmänt uttryckta, leveranser. Till del kan detta förklaras med den 

projektlogik och de krav på omfattande målbeskrivningar som följer av ESFs (Europeiska 

socialfonden) utlysningar och specifikationer. Kanske kan man säga att detta till viss del lockar 

projektägare att överlasta sina ansökningar med stora löften, orealistiska mål och en ibland 
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svårarbetad geografi. Men vi tror samtidigt att det kan vara en klok väg för en projektägare att 

inom ramarna för ESFs projektlogik krympa sina åtaganden och värna möjligheten att testa nya 

idéer och lösningar utan att lova för mycket. 

 

Projektorganisation 
Projektet tog tidigt fram en styrande projektplan. I den beskrivs relativt utförligt projektets olika 

målområden, samarbetspartners och angränsande projekt. I planen beskrivs också 

projektorganisationen, dess olika delar och hur det inre samarbetet är tänkt att fungera. För att 

illustrera hur ett aktivt ägarskap kan organiseras hänvisas bland annat i underlaget till en skrift 

som Apel ansvarat för – Från mötesproffs till utvecklingsmotor. Hur bedömer vi då att 

projektorganisationen fungerat? 

 

Projektet har haft en omfattande agenda för sin mötesverksamhet och hur återrapportering ska 

ske. På de möten där utvärderingen medverkat – i första hand möten med projektledningen, 

projektgruppen och styrgruppen – har vi också mött engagemang och intressanta diskussioner. 

Dock har den andemening kring projektorganisationens funktion och de ambitioner som i olika 

sammanhang kommit till uttryck, inte fungerat i alla delar. I den nulägesanalys som Apel 

presenterade i maj 2016 för styrgruppen beskrev vi några observanda som hade framkommit i 

intervjuer och andra samtal. Det handlade om; behov av att precisera målen och vad som ska 

levereras; osäkerhet kring förväntningar i roller och uppdrag, exempelvis från delprojektledare; 

projektledaren som för ensam i sitt uppdrag. Vår slutsats var då att det fanns anledning för 

projektägare och styrgrupp att försöka avgränsa och precisera målen, förtydliga roller och 

uppdrag samt minska det glapp som fanns mellan projektets ansvariga och den operativa 

projektledningen – i första hand mer stöd till projektledaren och att tydliggöra 

projektledningsgruppens/arbetsgruppens funktion som brygga mellan strategi och praktik.  

 

Utifrån bland annat uppföljningssamtal av nulägesanalysen och den avslutande workshoppen 19 

juni 2018 drog vi slutsatsen att flera av de problem som tidigare signalerats kvarstod. 

Visserligen skedde en uppstramning av projektet i samband med tillträdet av ny projektledning 

och de diskussioner som då fördes med styrgruppen, men vi menar att detta borde skett tidigare 

i en diskussion med samtliga berörda. Vi skulle gärna sett att motsvarande initiativ hade tagits 

av projektägare och styrgrupp när det gäller behovet av ett ökat stöd till projektledningen och 

hur projektets olika funktioner ska samverka. Dialogen kunde ha handlat om vilka förväntningar 

som ska finnas på olika funktioner, exempelvis delprojektledarna, eller hur 

projektledningsgruppen/arbetsgruppen kunde användas på bättre sätt. I intervjuerna och i 

dialogen med projektgruppen framkom också ett par mer konkreta insatser som styrgruppen 

hade kunnat vidta. Det första gällde processledarna. Endast två av processledarna var inskrivna i 

projektet medan de andra deltog när tid fanns. Detta skapade svårigheter för projektledningen 

att få kontinuitet i arbetet och hitta naturliga ingångar till berörda verksamheter och arenor. 

Säkert skapade det en del svårigheter för processledarna själva. Utifrån processledarnas 

centrala roll i projektupplägget drar vi slutsatsen att projektägaren och förbundsdirektörerna 

kunde gjort mer för att säkra deras möjligheter och förutsättningar att delta. Den andra åtgärden 

som kunde vidtagits gäller (delar av) projektledningens möjligheter att hitta naturliga vägar in 

till olika verksamheter och till de miljöer där projektet skulle verka. Det fanns en avsaknad av 

naturliga ingångar, inbjudningar och efterfrågan på gemensamma samtal. Här kunde 
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styrgruppen, framförallt förbundsdirektörerna i Fyrbodal och Boråsregionen, gått in och bättre 

krattat manegen.  

På ett styrgruppsmöte i slutet av mars 2018 presenterade vi våra iakttagelser och återkopplade 

också den intervjurunda som gjorts. I de intervjuerna hade också två av förbundsdirektörerna 

medverkat. Vi uppfattade styrgruppsdialogen som att man i stort sett delade den bild som hade 

framkommit och kunde föra ett intressant och delvis självkritiskt resonemang kring vissa delar 

av projektets konstruktion och genomförande. Detta hoppas vi och tror kommer att få bäring på 

andra pågående projekt och kommande projektsatsningar. 

 

Slutsatser och rekommendationer 
Projektet Collegesamverkan har uträttat ett antal bra saker. Flera college har startats och själva 

konceptet har blivit mer uppmärksammat och känt. Projektet har initierat ett antal träffar och 

möten, visserligen huvudsakligen i det lilla formatet, men som kan ha betydelse för det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Frågor om gröna näringar har lyfts och tydligare satts samman med 

kompetensförsörjning och behov av fler utbildningsinsatser för branschen. Projektet har också 

tagit sig an komplicerade frågeställningar kring normer och värderingar, ämnesintegrering, nya 

former för kommunikation och försökt föra en dialog om branschernas framtid. Till det kommer 

all den kunskap och erfarenhet som vunnits, allt från delregionernas olika förutsättningar till 

utmaningar kring samverkan och projektutveckling.  

 

I rapporten har vi också försökt beskriva det som har fungerat mindre bra och som rimligen kan 

göras bättre nästa gång. Våra huvudpunkter här har handlat om oklara målsättningar, bristande 

förankring, en överlastad projektlogik och en alltför passiv ägare och styrgrupp i relation till 

behovet av mer stöd kring förtydliganden av mål, roller och leveranser.  

 

Innan vi sammanfattar vår rapport i ett antal rekommendationer vill vi passa på att tacka för ett 

givande samarbete och många intressanta diskussioner. Ett speciellt tack till projektledare Klas 

som varit en trogen och kunnig samtalspartner.  

 

 

Rekommendationer 
• Lägg mer tid på förankring. Det gäller framförallt i mer omfattande utvecklingsprojekt 

som berör större geografier, flera nivåer, olika verksamheter och flera målgrupper. 

 

• Säkra större grad av samsyn. Projektet hade vunnit på att de tre kommunalförbunden 

mer tydligt pratat sig samman, koordinerat sina behov och funderat på konsekvenserna 

av sina respektive olikheter. I detta fall blev det svårt för delregionerna Fyrbodal och 

Boråsregionen att känna sig som bärare av projektet, alternativt att de intog en alltför 

passiv roll och överlämnade ansvaret till projektägaren Skaraborg. 
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• Klargör tydligare vad som är projektets karaktär och vad det ska leverera. Idealet är att 

kombinera tanken med idéutveckling med målbeskrivningar som är färre och mer 

konkreta.  

 

• Mindre top-down och mer bottom-up. Projekt som i för hög grad konstrueras utifrån 

skrivbordets horisont och av en begränsad skara människor riskerar att sakna den 

relevans och behovsförankring som måste till. I Collegesamverkan VG återkom frågan 

vid upprepade tillfällen; Vem är projektet till för? Vem har efterfrågat det?  

 

 

• Lägg tid på att tydliggöra roller och mandat. Projektorganisationen har haft en del 

svårigheter kopplade till vilka förväntningar och mandat som egentligen följer av det 

uppdrag man har i projektet. Detta gäller i varierande grad både projektledning, 

arbetsgruppen, hos processledarna men även i styrgruppen. Likaså hade det behövts en 

mer omfattande diskussion kring processtödets roll och hur återrapportering till 

styrgruppen bäst hade kunnat läggas upp. Även om det finns en projektplan med 

funktionsbeskrivningar behövs en återkommande dialog kring hur uppdraget ska tolkas 

och vem som egentligen gör vad. 

 

• Undvik i möjligaste mån parallellprocesser. Vi menar att Collegesamverkan VG har legat 

för långt från ordinarie strukturer, exempelvis kompetensplattformarna, 

skolchefsnätverken och styrgrupperna i college. Erfarenheten säger att det visserligen 

kan vara enklare att arbete i en separat projektvärld men att det straffar sig när 

implementeringen ska genomföras och resultaten tas om hand. 

 

 

• Inled tidigt en dialog med ansvariga och intressenter om hur projektets resultat och 

produkter ska förvaltas. 

 

• Satsa på att ta tillvara de människor, den kunskap och de erfarenheter som 

projektsatsningen gett.  
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