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Titel  

Eget företagande – en permanent verksamhet inom Sfi?  

En projektanalys av ”Eget företagande – egen försörjning” 

 
Self-employment – a permanent activity in Swedish for immigrants?  
A project analysis of “Eget företagande – egen försörjning” 
 

 

Sammanfattning 

Abstract 

This is a study of an experimental project called ”Eget företagande – egen försörjning”. The aim of this thesis is to 
explore if the course self-employment in Swedish for immigrants will become a permanent activity. The study is 
based on interviews with participants from the projects management team and the interviews has been analysed with 
methodological inspiration from Jonas Söderlunds project competence model. The focus lies in the participant’s 
perception of the project work and their thoughts about the permanent activity of self-employment in the future. 
The result of this thesis shows that this projects challenge is that the participants mean different things when talk 
about the project and its goal. This is why it’s very important to elucidate the projects formulation of goal in the 
beginning of project work. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack mina informanter som har intervjuats i denna studie. Utan er hade 

denna uppsats inte blivit genomförbar. Det har för mig varit en otroligt intressant upplevelse att 

få ta del av era tankar och åsikter under projektarbetets gång och det har varit väldigt inspirerande 

att se att det faktiskt går att påverka. Med detta vill jag rikta en eloge till er som arbetar med dessa 

frågor dagligen och jag hoppas och tror på att ert arbete kommer att bli framgångsrikt! 

 

Jag vill även tacka min handledare Zoran Slavnic för vägledning genom uppsatsens gång. Ett 

stort tack riktas även mot Emelie och Gustaf som under uppsatsens gång kommit med givande 

tankar och åsikter i det pågående arbetet.  

 

Efter fyra års studier står vi äntligen inför det vi, med både spänning och oro, väntat på: examen! 

Även här hoppas, och tror jag, att vi inte kommer göra annat än att lyckas i våra framtida (arbets-

)liv. Tack Anna och Emelie, ni har berikat mina studieår på allra bästa sätt! 

  
  
Stockholm den 15 maj 2009, 
  
Camilla Hellman 
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Inledning 

Nyföretagande har kommit att bli allt mer aktuellt emellertid har fokus på senare år skiftat från 

storföretagande till småföretagande. Enligt Nuteks1 studie Invandrares företagande från 2007 drivs 

vart åttonde småföretag av en person född utomlands och nästan vart sjätte nytt företag som 

startas har initieras av en person med utländsk bakgrund.2 Enligt Nuteks studie så är eget 

företagande generellt sett vanligare bland personer födda utomlands jämfört med personer födda 

i Sverige. Skillnaderna mellan nyföretagare födda utomlands och svenska nyföretagare är trots 

detta små. Det som skiljer dem åt är den tidigare sysselsättningen och motivet till att starta eget 

företag. Nyföretagare födda utomlands tenderar i högre grad att vara arbetslösa innan de väljer att 

starta företag och motivet är oftare någon form av arbetsmarknadsskäl.3 Nuteks studie visar att 

utlandsfödda stöter på fler hinder i uppstarten av det egna företaget. Utlandsfödda tenderar att ha 

svårare att få fram kapital för att finansiera företaget och de saknar kännedom om den rådgivning 

och information som står till deras förfogande. I och med denna studie överlämnade Nutek ett 

antal förslag till åtgärder till regeringen som ”syftade till att minska betydelsen av kulturella och 

språkliga barriärer, förbättra utlandsföddas finansieringssituation och förbättra aktörers kunskap 

om och attityder till invandrares företagande.”4 Nutek menar att det krävs ökade satsningar för att 

stödja och gynna företagande bland nyanlända invandrare.5  

    Martin Klinthäll, REMESO (Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society), 

Linköpings Universitet gjorde år 2008 en kartläggning av invandrarföretagande i Norrköping och 

Linköping på initiativ av kommunerna.  I kartläggningen ingår fakta såsom vilken typ av företag 

som drivs av invandrare och personer med utländsk bakgrund i kommunerna samt vad som 

kännetecknar företagarnas bakgrund.6 Faktorer som tas upp är bland annat sambandet mellan 

ursprung och sannolikheten för att vara företagare, vilka branscher utlandsfödda företagare 

befinner sig i samt ålder- och könsfördelning. Kartläggningen visar att andelen företagare totalt 

sätt var lägre i Norrköping och Linköping gentemot landet som helhet emellertid visade det sig 

att andelen utlandsfödda bland företagarna var större i Norrköping och Linköping jämfört med 

hela landet. Syftet med kartläggningen var att tillhandahålla ett underlag för kommunerna i dess 

arbete i att främja invandrares företagande i kommunerna.7 

    Solna var först ut i Sverige då de år 2004 startade utbildningen Svenska för företagare (Sff) i 

projektform på initiativ av Länsstyrelsen och ESF-rådet.8 Från och med augusti 2007 är det en 

permanent verksamhet som ges i Botkyrka kommun som sedan dess har huvudansvaret för 

                                                 
1 Nutek har i dagsläget upphört som myndighet och dess verksamhet har tagits över av Tillväxtverket. ”Tillväxtverket 
arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I 
Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets 
uppdrag kring kommersiell och offentlig service.” Se mer info: http://www.tillvaxtverket.se/ 
2 Nutek, Invandrares företagande, (2007, Stockholm), Inledning 
3 Nutek, Invandrares företagande, (2007, Stockholm), Sammanfattning 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Martin Klinthäll, Kartläggning av invandrarföretagande i Norrköping och Linköping, (2008, Norrköping), s. 2  
7 Ibid., s. 33 
8 Solna kommuns hemsida, http://www.solna.se, 2008-11-10, 15:28 

http://www.solna.se/templates/Page_solna____30080.aspx
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utbildningen.9 Sff i Botkyrka riktar sig till personer som ”har erfarenhet av att driva eget företag 

eller gärna vill starta eget i Sverige.”10 Enligt Botkyrka kommuns hemsida driver 66 % av 

deltagarna företag inom 2 år efter att de avslutat kursen Sff.11 Sff är en del av de Sfx-utbildningar, 

som är en samlingsbeteckning för de yrkesinriktade utbildningar som bedrivs inom Svenska för 

invandrare (Sfi). För att ta tillvara på kunskap och yrkeserfarenheter hos nyanlända invandrare 

har fler kommuner utvecklat yrkesinriktad Sfi.12 Detta är något även Statskontoret lyfter fram då 

Sfi-utbildningen de senaste åren fått utså mycket kritik.13 I rapporten Sfi – resultat, genomförande och 

lärarkompetens påvisar Statskontoret de brister som finns i utbildningen och lyfter fram aspekter 

för att förbättra den. Enligt rapporten är det viktigt att utgå från deltagarnas studiebakgrund och 

därför ges förslaget att deltagare bör erbjudas utbildning på både låg- och högutbildad nivå. 

Rapporten påvisar att språkinlärning sker lättsammare och leder snabbare till jobb i yrkesinriktad 

Sfi. Statskontoret efterlyser således bättre samarbete i och mellan de kommunala förvaltningarna i 

arbetet med yrkesinriktad Sfi samt föreslår att fler yrkesinriktade Sfi-utbildningar initieras.14   

    Under våren 2008 startades pilotprojektet Eget företagande – egen försörjning på Komvux i 

Norrköping. Jag har valt att titta på detta projekt för att det särskiljer sig från många andra 

projekt i den bemärkelsen att de aktörer som är involverade kommer både från den privata och 

den offentliga sektorn och dels för att projektet har både ett näringslivs- och ett 

integrationsperspektiv vilket jag finner väldigt intressant. Denna uppsats är skriven på uppdrag av 

Norrköpings kommun. 

 

Bakgrund 

Grunden för den regionala samverkan i Östergötland inom området gällande introduktionen för 

nyanlända flyktingar och andra invandrare lades år 2003. Överenskommelsen om regional 

utveckling för nyanländas etablering i Östergötland (RUNE) reviderades år 2008. De 

underskrivande parterna i överenskommelsen är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, samtliga 

kommuner i Östergötland, Landstinget i Östergötland, Regionförbundet Östsam samt 

Länsstyrelsen i Östergötland. Syftet med överenskommelsen är att de ansvariga aktörerna 

tillsammans ska förbättra introduktionen för nyanlända i regionen genom att utnyttja befintliga 

resurser på ett effektivare sätt. Målet med introduktionen är att alla ska kunna försörja sig och bli 

delaktiga i det svenska samhällslivet. Detta ska ske genom likvärdiga introduktionsmöjligheter 

oavsett boendekommun för att främja och driva fram etablering i samhället och på 

arbetsmarknaden. Regionförbundet Östsam samordnar arbetet i ledningsgruppen för RUNE 

                                                 
9 Botkyrka kommuns hemsida, http://www.botkyrka.se, 2008-12-26, 15:25 
10 Rekryteringsbazarens hemsida, http://www.rekryteringsbazar.nu, 2008-12-24, 11:34 
11 Botkyrka kommuns hemsida, http://www.botkyrka.se/, 2009-04-02, 09:05 
12 Länsstyrelsen i Stockholms län/Kommunförbundet Stockholms län, Sfx: Svenska för yrkesutbildningar i Stockholms län 
13 Se bl. a. Christer Hallerbys artikel ”Alltför många tillbringar alltför lång tid i sfi”, Svenska Dagbladets hemsida, 
http://www.svd.se/, 2009-03-24, 11:50 & Maciej Zarembas artikelserie ”I väntan på Sverige”, Dagens Nyheters 
hemsida, http://www.dn.se/, 2009-03-24, 12:02 
14 Statskontoret, Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens: En utvärdering av svenska för invandrare, 2009:2 

http://www.botkyrka.se/
http://www.rekryteringsbazar.nu/
http://www.botkyrka.se/
http://www.dn.se/
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medan ordförandeskapet roterar mellan de involverade parterna.15 I överenskommelsen framgår 

detta gällande Sfi-utbildningen: 

 

Hela länets sfi-utbud skall vara tillgängligt utifrån individuella förutsättningar och behov för 

alla oavsett boendekommun. Yrkessvenska ska erbjudas vid behov. SFI skall bedrivas under 

hela året, minst 15 timmar per vecka, med uppehåll endast för motsvarande semester. Berörda 

parter ska underlätta för nyanlända att ta del av övrigt utbildningsutbud, praktik, 

arbetsmarknadsinsatser samt arbete parallellt med SFI-studier.16 

 

Dessa insatser innebär dock inte fritt sökande utifrån individens egna önskningar utan ska utgå 

ifrån dennes förutsättningar och behov. I överenskommelsen framgår det även att ”… 

möjligheten att ta del av utbud i en annan kommun än hemkommunen kan därmed, om behov 

föreligger, vara av central betydelse för att den nyanländes väg till försörjning ska underlättas.”17 

    Näringslivskontoret sammanställde år 2006 rapporten Norrköping – en etnisk kompetent kommun 

där förslaget om Företagarskolan, som var tänkt att tillhöra den kommunala vuxenutbildningen, 

belystes. Behovet av yrkesinriktningen Svenska för företagare var även något som togs upp och 

det konstaterades då att flera kommuner och Östsam för tillfället arbetade med frågan.18 

 

Pilotprojektet Eget företagande – egen försörjning 

Den 10 mars 2008 utformades projektansökan av Näringslivskontoret i Norrköpings kommun. 

Bakgrunden till projektet är följande: 

 

I Östergötland inventerade man år 2007 1500 nyanlända invandrare, som nyligen hade fått 

permanent uppehållstillstånd och blivit placerade i våra östgötska kommuner. Bland de har ca 

200 personer någon form av yrkeskompetens som efterfrågas och som efter språkutbildning 

har en större chans på arbetsmarknaden. Sedan VT-03 har Komvux Norrköping bedrivit Sfi 

(Svenska för invandrare) med yrkesinriktning inom ordinarie verksamhet. Språkundervisningen 

varvas med yrkesspråk och praktik, vilket underlättar integrationen. Detta har varit ett 

framgångsrikt arbetssätt för att få ut många invandrare ut i arbete. Ett viktigt mål för 

integrationen är att nyanlända invandrare snabbt kommer ut i arbete och egenförsörjning.19 

 

Enligt projektansökan framgår det att Näringslivskontoret är projektägare och projektledare, 

Komvux är projektutförare och bistår även med projektledare.20 Ansökan innehåller 

projektbeskrivning, tids- och aktivitetsplan, budget samt finansiering. Projektets mål är att: 

 

[…] starta ett pilotprojekt där nyanlända invandrare erbjuds en ”tillvalskurs” i Eget 

företagande. Vi vill också under projekttiden undersöka underlaget för att ht-09 starta en 

                                                 
15 Regionförbundet Östsam, RUNE: Överenskommelse om regional utveckling för nyanländas etablering i Östergötland, VT 2008 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Näringslivskontoret, Norrköping – en etnisk kompetent kommun 
19 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
 



 4 

heltidsutbildning Svenska för företagare (SFF). I Norrköping och regionen pågår nu olika insatser 

riktade till såväl nyanlända som till arbetsgivare, för att öka och underlätta vägen till arbete och 

egen försörjning. Att starta eget företag är en möjlighet till egen försörjning, framför allt för att 

många invandrare har erfarenhet av företagande från sina länder och många av dem har ett 

intresse av att bli egen företagare. Grundläggande kunskaper om företagandets villkor är en 

viktig kunskap i de flesta yrken och arbeten. För att lyckas måste ett samarbete med företag 

och organisationer inledas.21 

 

Syftet är att under vårterminen 2009 arbeta fram metoder och arbetssätt för kursens 

genomförande och innehåll samt informera och samordna med andra kommuner i regionen. Om 

underlag och förutsättningarna finns är målet att starta heltidsutbildningen under sen vår eller 

höst 2009. Målgruppen är nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som är placerade i någon 

av kommunerna i Östergötland. Med nyanländ menas ”utrikesfödda vars vistelsetid i Sverige i 

normalfallet inte överstiger tre år efter erhållet uppehållstillstånd”.22 Personer från andra 

kommuner i Östergötland är välkomna att delta i projektet.23 

    Eget företagande – egen försörjning är uppdelat i tre moment, del ett är den obligatoriska 

informationsträffen om eget företagande i starten av Flykting- och Invandrarkontorets 

Flyktingintroduktion som sker 2 – 3 gånger per termin i samverkan med ALMI/IFS.24 På dessa 

informationstillfällen finns det även tolkar till förfogande. Enligt projektansökan är det på dessa 

informationsträffar rekrytering av deltagare ska ske. Del två är tillvalskursen i Sfi i eget 

företagande som nyanlända invandrare erbjuds. Tillvalskursen låg under våren 2008 på 1,5 – 3 

timmar/vecka med informationsföreläsningar i 10 veckor för intresserade från B-nivå i Sfi-

svenska. Under höstterminen 2008 gick kursen enligt ovanstående. Under vårterminen 2009 ska 

underlaget för att lägga upp det tredje momentet undersökas – den framtida heltidsutbildningen 

Svenska för företagare. Dokumentation ska ske under projektets gång och delrapporter ska 

redovisas under augusti 2008, januari 2009 och i juni 2009. En rapport där förutsättningarna för 

en start av helhetsutbildningen ska presenteras i januari – februari 2009.25  

    Regionförbundet Östsam beslutade 25 mars 2008 att bevilja medel till projektet med 

motiveringen: 

 

Det är av stor betydelse för utvecklingen av Östergötlands näringsliv att man tar tillvara på den 

kompetens som finns bland befolkningen. Inte minst bland nyanlända som ju innebär ett direkt 

tillskott av kompetens till regionen. […] Viktigt är att deltagare från andra kommuner är 

välkomna att delta i projektet samt att resultatet av utvecklingsarbetet blir ett underslag som kan 

användas av samtliga kommuner i Östergötland när de ska planera SFF-utbildningar. 

Norrköping kommun tydliggör detta i sin ansökan.26 

 

                                                 
21 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Se utförliga beskrivning av ALMI/IFS i avsnittet ”De olika aktörernas verksamhet” på sida 7 
25 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
26 Regionförbundet Östsam, Delegationsbeslut: Stöd till utveckling av utbildning i Svenska För Företagare i Östergötland 
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Länsstyrelsen i Östergötland beviljade 10 juni 2008 bidrag med motiveringen att ”det är ett bra 

initiativ till att utveckla SFI-undervisningen så att det passar även personer som har intresse av att 

driva företag.”27 Även Näringslivskontoret, Norrköpings kommun och Komvux i Norrköping 

har bistått med medel till projektet samt även ALMI/IFS i form av föreläsningar. Länsstyrelsen i 

Östergötland tog i sitt beslut även fram särskilda villkor om att de ville att uppgifter såsom 

fördelning på kommun, kön och ålder skulle ingå i redovisningen av projektet. Länsstyrelsen lyfte 

även fram vikten av att sammanställa information om genomförandet och att resultatet sprids. 

Kontroll för att bidraget utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med intentionerna 

ska ske genom läges- och slutrapporter samt genom en årlig uppföljning.28 

 

Syfte och frågeställningar 

Jag har som syfte att titta på hur de involverade representanterna har arbetat med projektet, hur 

samverkan mellan de olika representanterna i styrgruppen har fungerat samt deras tankar om 

projektet Eget företagande – egen försörjning. Jag vill även ta reda på bakgrunden till projektet 

och hur arbetet har organiserats. Fokus i min uppsats kommer att ligga på de olika 

representanterna som är från Näringslivskontoret/Norrköpings kommun, Komvux, ALMI/IFS, 

Regionförbundet Östsam, Länsstyrelsen i Östergötland och Östsvenska Handelskammaren. Min 

uppsats är centrerad kring moment två i projektet med andra ord tillvalskursen i eget företagande 

som nyanlända invandrare erbjuds. Jag har även för avsikt att se om det finns ett underlag för 

moment tre – den framtida heltidsutbildningen Svenska för företagare. De frågeställningar jag 

utgår från är enligt följande: 

 

 Vad är bakgrunden till projektet? 

 

 Hur har arbetet kring projektet organiserats? 

 

 Hur har styrningen och ledarskapet av projektet fungerat? 

 

 Hur har samverkan mellan aktörerna fungerat? 

 

 Finns underlaget till att starta heltidsutbildningen? 

 

Tanken med min studie är att de involverade aktörerna ska få en enhetlig bild av hur arbetet i 

projektet har fungerat och att sammanställa representanternas tankar inför heltidsutbildningen 

Sff. Jag avser att belysa de tankar och åsikter som för de olika aktörerna samman och vad som 

                                                 
27 Länsstyrelsen i Östergötland, BESLUT om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. SFS 2003: 596, 2008-
06-10 
28 Ibid 
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skiljer dem åt i arbetet med projektet. Detta för att aktörerna ska kunna ta med sig de lärdomar 

som dragits i det fortsatta arbetet och inför den eventuella heltidsutbildningen. 

 

Tidigare forskning 

Magisteruppsatsen Förtroende i projektarbete – En inblick i det temporära och heterogena projektets 

förtroendeprocess belyser vikten av förtroende inte bara i ett samhällsperspektiv utan även på 

företagsnivå. Författarna menar att det är viktigt att upprätthålla och stärka förtroende vilket görs 

genom en förståelse för vad förståelse verkligen är och hur den förtroendeskapande processen 

ser ut. De kommer i sin slutsats fram till att det är den faktiska kompetensen, lyhördhet och 

tydlighet som ligger till grund för ett gott organisatoriskt projektarbete.29 I kandidatuppsatsen 

”Samverkan är inte en frivillighetsgrej, utan det ingår i vårt arbete helt enkelt” har författarna tittat på om 

Socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet ger de förutsättningar en blivande 

socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen bör ha för att uppfylla sitt samverkanskrav 

gentemot andra professioner. Enligt deras slutsatser så ger Socionomprogrammet bra 

förutsättningar för samverkan i form av kunskap om kommunikation och processer i möten 

mellan människor. Dock saknas praktisk kunskap om samverkan utöver praktiken och den 

samverkanskunskap man tillhandahåller då är beroende på vilken praktikplats studenten är på.30 

 

Uppsatsens avgränsning 

I min uppsats har jag gjort avgränsningar både empiriskt och tidsmässigt. Jag har exempelvis valt 

att begränsa mig och endast titta på projektet Eget företagande – egen försörjning. Det hade 

emellertid varit intressant att titta på kursen Sff i Botkyrka och jämfört med tillvalskursen i 

Norrköping men detta fokus har jag emellertid valt att inte gå vidare med. Jag skulle även tycka 

att det vore intressant att intervjua och ta reda på representanternas tankar och åsikter om 

projektet då det är avklarat när de kan titta tillbaka och se hur det har gått. Det finns många 

infallsvinklar att belysa ett projekt som detta då det är ett regionalt projekt med både tt 

integrations- och ett näringslivsperspektiv. En intressant tanke vore även att återkomma om cirka 

ett år om verksamheten har blivit permanent och då bredda studien och ta reda på tankar och 

åsikter om projektet och kursen hos andra kommunerna i regionen. Projektet Eget företagande – 

egen försörjning är uppdelat i tre moment: informationsträffen, tillvalskursen och den framtida 

heltidskursen. I detta avseende har jag fokuserat på tillvalskursen och underlaget för 

heltidskursen. Jag har valt att lägga tonvikten på projektarbetet och samverkan mellan de 

involverade aktörerna. Med hjälp av den utsedda analysmodellen och de valda teorier har jag för 

avsikt att rama in hur arbetet kring projektet har fungerat i praktiken. Det empiriska material som 

                                                 
29 Mikaela Andersson & Michéle Kugelberg & Sofia Lindqvist, Förtroende i projektarbete, (2008, Lund), Lunds 
Universitet 
30 Emma Mellquist & Jessica Kraft & Marie Mårtensson, ”Samverkan är inte en frivillighetsgrej, utan det ingår i vårt arbete 
helt enkelt”, (2008, Göteborg) Göteborgs Universitet 
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ligger till grund för min studie består dels av intervjuer, som är den viktigaste informationskällan, 

dels av dokumentation som finns över projektet i form av projektansökan och beslut. Jag har 

även använt mig av minnesanteckningar från möten med styrgruppen och en delrapport om 

projektet. Studien är även avgränsad tidsmässigt då projektet i skrivande stund ännu ej är avslutat. 

Då projektet är i dess slutskede är det emellertid vissa saker som i skrivande stund är oklara och 

ännu ej fastställda inför framtiden vilket gör att när denna uppsats är färdigskriven så kan viss 

information ha kommit att ändrats. Jag har valt att avgränsa det empiriska materialet tidsmässigt 

till och med minnesanteckningarna från det sista styrgruppsmötet som hölls den 14 april 2009.  

 

Disposition  

I nästföljande avsnitt kommer jag att behandla de involverade aktörerna i projektet och deras 

verksamhet. Därefter följer mina metodologiska utgångspunkter och en redogörelse för mitt 

arbetssätt samt etiska reflektioner. Efter det beskriver jag mina teoretiska utgångspunkter gällande 

språk, projektarbete, samverkan och samspel, organisationsskultur och ledarskap. I det sista 

avsnittet redogör jag för mitt empiriska material och min analys som jag styrker med hjälp av 

mina teorier och för dem samman i Söderlunds projektkompetensmodell som jag använt som 

metodologisk ram för min analys. Avslutar gör jag med mina slutsatser och en sammanfattning av 

studien. 

 

De olika aktörernas verksamhet  

I styrgruppen till projektet Eget företagande – egen försörjning sitter representanter från 

Näringslivskontoret i Norrköpings kommun, Komvux i Norrköping, Regionförbundet Östsam, 

Länsstyrelsen i Östergötland, ALMI/IFS samt Östsvenska Handelskammaren. 

Näringslivskontoret i Norrköping arbetar med att främja näringslivet i kommunen.31 Komvux i 

Norrköping ansvarar för Sfi-utbildningen i kommunen och för att ha rätt att delta i projektet 

krävs det att deltagaren är bosatt i kommunen och saknar grundläggande kunskaper i svenska 

motsvarande slutbetyg från kurs D.32 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för 

Östgötaregionens utveckling och bildades av de tretton kommunerna och landstingen. Östsam 

styrs av en politisk ledning där kommunerna och landstingen finns representerade.33 

Länsstyrelsen i Östergötland är den statliga myndighet som arbetar med att realisera regeringens 

politik på länsnivå.34 ALMI Företagspartner Östergötland är en organisation som ger rådgivning 

och service till nya och etablerade företag i kommunen. IFS Företagsrådgivning Öst har i uppgift 

att främja företagande hos personer med utländsk bakgrund genom bland annat 

                                                 
31 Norrköpings kommuns hemsida; http://www.norrkoping.se, 2009-03-13, 13:00 
32 Komvux i Norrköpings hemsida, http://www.komvux.norrkoping.se, 2009-03-13, 13:05 
33 Regionförbundet Östsams hemsida, http://www.ostsam.se/, 2009-03-13, 13:13 
34 Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida, http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland, 2009-03-13, 13:19 

http://www.norrkoping.se/
http://www.komvux.norrkoping.se/
http://www.ostsam.se/
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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kompetensutveckling och opinionsbildning.35 Östsvenska Handelskammaren är en privat 

näringslivsorganisation i Östergötland, Sörmland och Gotland vars huvuduppgift är att göra 

Östsverige till en bättre plats för företagen. Östsvenska Handelskammaren styrs och ägs av 

medlemsföretagen.36 

 

Metodologiska utgångspunkter 

Kvalitativ forskning 

Jan Hartman menar att kvalitativ i kvalitativ undersökning står för att ta reda på hur ”något är 

beskaffat”.37
 Med detta menar Hartman att det som studeras i kvalitativ forskning är människors 

livsvärld och vilken mening de knyter samman med livsvärlden. Kunskap om denna mening får vi 

genom tolkningar av observationer om hur människan upplever sin situation genom.38  

    Juliet Corbin och Anselm Strauss menar att kvalitativa forskare ansluter sig till kvalitativa 

metoder för att de har en dragning åt de mer flödande, utvecklande och dynamiska naturen i 

förhållande till de mer strikta och strukturerade kvantitativa metoderna. Kvalitativa forskare styrs 

mer av en naturlig nyfikenhet som får dem att studera miljöer som intresserar dem och som de 

annars kanske inte skulle haft tillträde till.39 Corbin och Strauss menar att det är ”learning by 

doing” gällande kvalitativa studier med andra ord är det något som forskaren lär sig genom att 

göra.40 Önskan att komma bakom det synliga för att ta del av informanternas värld med 

avseendet att se världen ur dennes perspektiv hävdar Corbin och Strauss är den viktigaste 

anledningen till att man väljer att göra en kvalitativ studie. Genom kvalitativa studier görs nya 

upptäckter som bidrar till utvecklandet av den empiriska kunskapen.41  

    Kvalitativa metoder används i de kontexter som kvantitativa metoder ej går att applicera med 

andra ord där syftet är att nå en djupare förståelse ur ett annat perspektiv gällande exempelvis 

sociala sammanhang.42 

 

Konsten att intervjua 

Jan Krag Jacobsen menar att en intervju är en konversation mellan tre parter – en intervjuare, en 

respondent och en åskådare.43 En intervju förmedlar ”kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, 

attityder, värderingar och annat från en intervjupersons sida till en åskådare med intervjuaren som 

                                                 
35 Norrköpings kommuns hemsida, http://www.norrkoping.se/, 2009-03-13, 13:37 
36 Östsvenska Handelskammarens hemsida, http://www.east.cci.se/, 2009-03-13, 13:42 
37 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande, (1998, Lund), s. 238 
38 Ibid. s. 239 
39 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research, (2008, Thousand Oaks), s. 13 
40 Ibid. s. 19 
41 Ibid. s. 16 
42 Carl Martin Allwood (red.), Perspektiv på kvalitativ metod, (2004, Lund), s. 58 
43 Jan Krag Jacobsen, Intervju: Konsten att lyssna och fråga, (1993, Lund), s. 10 

http://www.norrkoping.se/
http://www.east.cci.se/
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mellanled.”44 Det är först i åskådarens möte med den slutliga intervjun som en intervju får en 

mening. För att intervjun ska få mening för åskådaren krävs det att intervjun är autentisk och 

trovärdig, att åskådaren känner att den är på plats vid intervjusamtalet.45 Det ställs högre krav på 

en forskningsintervju jämfört med exempelvis en mediaintervju och då särskilt gällande kritisk 

reflektion över den valda metoden. Stor vikt läggs även vid transparenthet och kravet att 

författaren redogör för hur han eller hon har gått tillväga i sitt arbetssätt och vad som är ens egna 

tolkningar för att studien ska vara välgrundad.46 Krag Jacobsen lyfter även fram vikten av att 

intervjuaren och respondenten bör vara införstådda och överens gällande referensramar och 

koder för att överhuvudtaget förstå och kunna kommunicera med varandra.47 

 

Tolkning, reflektion och reflexivitet 

Billy Ehn och Barbro Klein menar att det är svårare för en forskare som studerar sin egen kultur 

och samtid att pendla psykiskt och kulturellt då det är svårt för forskaren att distanserar sig från 

de studerande och att inte se dem som medmänniskor. På grund av detta menar Ehn och Klein 

skriver att forskare som studerar sin egen kultur och samtid därför har en fallenhet att bli mer 

reflexiva i sitt arbete. De menar att man i studien av den egna kulturen blir mer medveten om den 

egna kulturen och sig själv samt även den egna forskningsvärlden.48 Ett fältarbete är, enligt Lars 

Kaijser, i högsta grad en social verksamhet vilket innebär att det inte bara gäller att lära känna sitt 

fält utan också att låta fältet lära känna en själv.49 Kaijser menar även att vi tillskrivs olika roller i 

fältet och att dessa roller påverkar vilken information, och särskilt prägeln på informationen, som 

forskaren får ta del av. Därför är det viktigt att vara medveten om sin roll som forskare då det 

både underlättar att definiera det insamlade materialet och även ökar validiteten hos de 

resonemang och analyser som presenteras.50 Oscar Pripp tar likaså upp vikten av att vara 

medveten om sin egen inverkan på de relationer som uppstår inom fältet.51 Pripp menar att som 

forskare måste reflektera över och ifrågasätta sin egen förförståelse både innan och under 

fältarbetet.52 Även förmågan att distansera sig till sitt fält och lägga sina egna och andras 

förväntningar åt sidan lyfts fram som viktigt i arbetet.53 Martyn Hammersley och Paul Atkinson 

benämner denna distansering som reflexivitet och hävdar att den är av stor betydelse inom den 

sociala forskningen. De menar att då forskaren tillhör den värld som studeras kan forskaren inte 

undgå att påverkas eller att påverka.54 De menar även att effekten av forskarens roll borde 

                                                 
44 Jan Krag Jacobsen, Intervju: Konsten att lyssna och fråga, (1993, Lund), s. 10 
45 Ibid. s. 13 
46 Ibid. s. 17f 
47 Ibid. s. 73 
48 Billy Ehn & Barbro Klein, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet, (1999, Stockholm), s. 74f 
49 Lars Kaijser, “Fältarbete”, i Etnologiskt Fältarbete, (red.) Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 34 ff 
50 Ibid. s. 35 
51 Oscar Pripp, “Reflektion och etik” i Etnologiskt Fältarbete, (red.) Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 
43 
52 Ibid. s. 45 
53 Ibid. s. 46 
54 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s. 17 
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försöka förstås istället för att försöka göra den mindre eller att bortse från den.55 Detta är även 

något Ehn och Klein problematiserar och de menar att man som forskare till och med är med 

och skapar sitt studieobjekt. Ehn och Klein menar emellertid att detta problem går att lösa med 

hjälp av reflexivitet, som de menar innebär tänkandet om sitt eget tänkande med andra ord att 

man som forskare är medveten om sin egen medvetenhet. De betonar även att det inte enbart är 

forskaren som tolkar och reflekterar över sitt studieobjekt utan de framhäver samspelet mellan 

forskaren och studieobjektet.56 För att bedriva trovärdig forskning är det viktigt att inte bara 

redovisa sina metoder och teoretiska perspektiv. Det viktigaste och mest svåraste arbetet för en 

forskare är att få läsaren att känna sig som en medverkande aktör i studien, att förmedla känslan 

av att vara närvarande i studien.57 När det gäller forskarens reflexivitet och tolkning menar 

Alvesson och Sköldberg att den har en tendens att avstanna i samband i och med 

datainsamlandet. För att bedriva god forskning krävs det ett reflexivt förhållningssätt genom hela 

forskningsprocessen. Detta ställer emellertid höga krav på att forskaren har en 

problemmedvetenhet under hela arbetets gång. 

 

Projektkompetensmodellen 

Då jag har för avsikt att ta reda på bakgrunden till projektet och se hur projektet har organiserats 

samt projektets ledarskap och samverkan har jag inspirerats av Jonas Söderlunds 

projektkompetensmodell som ”syftar till att beskriva hur kompetensperspektivet kan användas 

för att analysera och förstå viktiga delar av ett företags projektverksamhet”58. Modellen bygger på 

fyra olika utvecklingsetapper som projektverksamhet går igenom: projektgenerering, 

projektorganisering, projektledarskap och teamarbete.59  

    Projektgenerering syftar till att skapa möjligheter till att nyttja befintlig kunskap eller generera ny 

kunskap. Att se till kundernas behov och hur medarbetarna upplever projektet är av vikt.60 

Gällande projektgenerering utgår Söderlund från tre aspekter – dominerande idéer, projektepoker och 

signifikanta aktörer. Dominerande idéer rör vilka projekt som prioriteras samt företagets generella 

syn på projekt. Projektepoken syftar till små och stora förändringar och utmaningar som ett 

projekt ställs inför under en viss tidsperiod.61 Signifikanta aktörer är de personer som har en 

avgörande betydelse under projektarbetets gång. De signifikanta aktörerna behöver inte endast 

finnas inom det egna företaget utan i organisationer som av olika anledningar har en central 

betydelse för genomförandet av projektet.62 Söderlund menar att det borde finnas en 

                                                 
55 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s. 18 
56 Billy Ehn & Barbro Klein, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet, (1999, Stockholm), s. 10 
57 Ibid. s. 43 
58 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. 160 
59 Ibid. s. 175ff 
60 Ibid. s. 216 
61 Ibid. s. 221f 
62 Ibid. s. 238 
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samstämmighet mellan dessa tre aspekter för att projektgenereringen ska lyckas.63 Dessa tre 

aspekter har även en central roll för kunskapsintegrationen i projekt.64  

    I projektorganisering ingår framförallt utförandet av själva projektet alltså tillämpningen av 

projektets idé samt samordning och uppdelning av arbetet.65 Detta görs enligt Söderlund genom 

hur projektet struktureras, hur de olika grupperna och team är kopplade till varandra.66 Hur själva 

arbetet bedrivs och hur kommunikationen fungerar inom projektet ingår även i 

projektorganiseringen. Fokus i projektorganiseringen är med andra ord genomförandet av 

projektet.67 

    Projektledarskapet omfattar enligt Söderlund inte bara relationen mellan ledaren och de ledda 

utan även de signifikanta aktörerna som i sig även utför ett ledarskap i projektet.68 Ledarskapet 

ligger i den bemärkelsen inte på en person utan ses som en funktion som en grupp individer 

utövar samspelt med varandra.69 Söderlund poängterar tre utmaningar i ledarskap i temporära 

organisationer: osäkerhetsproblematiken som innebär att det råder osäkerhet i vad och hur saker ska 

göras. I tidsbegränsningsproblematiken är det just tidsbegränsningen, tidspress samt upplösningen 

som ligger bakom problematiken.70 I sammansättningen av projektgruppen ligger kompetensen 

hos medarbetarna i fokus vilket resulterar i att det ofta blir personer som tidigare inte arbetat 

tillsammans vilket i sin tur kan leda till okändhetsproblematiken.71 

    I teamarbetet är det de inblandade individerna och deras samverkan som står i centrum. I 

projektarbete ingår ofta medarbetare med olika bakgrund och olika professioner. I ett team 

arbetar alla mot ett gemensamt mål och är därför beroende av varandras insatser.72 För att 

teamarbete ska fungerar krävs det att medarbetarna kan kommunicera och samverka.73 

Gemensamma upplevelser kan styrka arbetet i en grupp och därmed är de aktiviteter och initiativ 

som tas i början av ett projekt av stor betydelse för hur det framtida arbetet kommer att gå. Att 

utveckla en gemensam ”kultur” inom gruppen stimulerar det gemensamma arbetet.74 Hur 

samverkan och hur arbetet organiseras ligger ofta till grund för om arbetet blir framgångsrikt eller 

ej.75  

 

                                                 
63 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. 223  
64 Ibid. s. 240 
65 Ibid. s. 176 
66 Ibid. s. 244 
67 Ibid. s. 176 
68 Ibid. s. 260 
69 Ibid. s. 261 
70 Ibid. s. 262f 
71 Ibid. s. 263 
72 Ibid. s. 279f 
73 Ibid. s. 281 
74 Ibid. s. 290 
75 Ibid. s. 176f 
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Mitt arbetssätt 

Min studie är av en sluten miljö och jag har haft en öppen roll som forskare med andra ord så har 

informanterna hela tiden varit medvetna om avsikten med min närvaro. Jag har utfört individuella 

intervjuer i den meningen att jag har intervjuat informanterna en och en för att de ska ha 

möjlighet att känna sig trygga och därmed förhoppningsvis har större möjligheter att uttrycka sina 

tankar än vid exempelvis gruppintervjuer. Emellertid har jag utfört tre intervjuer tillsammans med 

en annan student som även tittat på detta projekt då vi har haft snarlika frågor och då för att 

underlätta för informanterna så att de slipper svara på liknande frågor flera gånger. Jag har utgått 

ifrån en intervjuguide och har därmed gjort semi-strukturerade intervjuer där frågornas 

ordningsföljd har varierats. Det finns även utrymme för uppföljningsfrågor som uppmuntrar 

informanterna att själva berätta om sina erfarenheter och tankar.76 Intervjuguiden har varit 

uppdelad så att den påbörjas med inledande frågor för att sedan avslutas med mer direkta frågor 

vilket gör att informanten känner sig trygg och därmed kan öppna sig mer under intervjuns 

gång.77 Intervjuguiden har även reviderats så gott som efter varje intervju då nya frågor dykt upp 

under intervjuernas gång samt att jag har omformulerat vissa frågor för att tydliggöra vad jag 

faktiskt menar. Intervjuprocessen har varit flexibel i den meningen att tonvikten har legat på 

informanten och dennes förklaringar och förståelse av olika skeenden.78 Min roll som intervjuare 

och forskare har därmed varit att få informanten att med egna ord berätta om sina erfarenheter 

och tankar. Jag har även varit närvarande på tre styrgruppsmöten där jag har fått en tydligare bild 

av hur samverkan har visat sig i det reella arbetet i projektet. I min studie är respondenterna i 

intervjuerna även åskådarna, de som ska ta del av den slutliga rapporten. Jag har gjort intervjuerna 

på respektive representants arbetsplats i olika konferensrum eller deras egna arbetsrum för att 

slippa störande moment.     

    I insamlandet av material och sättet att analysera har jag inspirerats av analytisk induktion som 

innebär att jag först har samlat in mitt material och först därefter påbörja det teoretiska avsnittet. 

Detta för att jag ville minimera risken för att, medvetet eller omedvetet, påverka mina 

informanter i någon specifik riktning. 79 Med andra ord så var det först efter att det empiriska 

materialet var insamlat som jag analyserade materialet och därefter tog del av valda teorier.  De 

valda teoretiska utgångspunkterna har således växt fram ur mitt empiriska material. Under mina 

intervjuer har det framkommit åsikter och tankar om just hur man arbetar i projekt, språklig 

inverkan, samverkan, ledarskap och kultur. Det finns emellertid en uppsjö av teorier och 

teoretiker inom dessa områden och jag har valt ut några som jag anser belyser de tankar och 

åsikter som representanterna har lyft fram och som därmed är applicerbara på min studie.   

     Jag har därefter kodat och kategoriserat materialet med inspiration av beståndsdelarna i 

Söderlunds projektkompetensmodell – projektgenerering, projektorganisering, projektledarskap 

och teamarbete. Emellertid vill jag uppmärksamma läsaren om att projektmodellen i grunden 

                                                 
76 Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002, Malmö), s. 127 
77 Ibid. s. 307 
78 Ibid. s. 301 
79 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande, (1998, Lund), s. 241 
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används för att ta reda på och koppla samman de olika delarna i ett företags projektverksamhet.80 

Modellen är därmed framtagen för att främst analysera projekt inom ett företags verksamhet. 

Projektet Eget företagande – egen försörjning sträcker sig emellertid över ett flertal verksamheter 

och av den anledningen kan det vara en rad andra faktorer som har påverkat projektets arbete 

eller att de påverkar på ett annat sätt än vad som innefattas av denna modell. Detta är en aspekt 

jag är medveten om men jag har emellertid tagit ut de delar ur modellen jag ansett varit 

applicerbara på detta projekt för att på så sätt analysera projektarbetet. I min analys av 

projektgenereringen är de signifikanta aktörerna centrala. Gällande projektorganiseringen har jag 

fokuserat på själva genomförandet av projektet. Projektledarskapet och teamarbetet anser jag går 

hand i hand då ledarskapet, enligt Söderlunds benämning, ses som en funktion en grupp individer 

utövar gemensamt och jag har därför valt att föra samman dessa två beståndsdelar i min analys. 

    Jag har därmed använt projektkompetensmodellen som ram för min analys av projektet Eget 

företagande – egen försörjning för att ta reda på hur arbetet har fungerat i projektet. Därtill har 

jag använt mig av utvalda teorier för att stärka mina tolkningar av det empiriska materialet. Jag 

strävar att i så hög utsträckning som möjligt få läsaren att känna sig närvarande i analysen för att 

förstå mina tolkningar. Därför kommer jag att först redogöra för de utvalda citaten och därefter 

följer min egen tolkning som jag styrker med hjälp av valda teorier vilket möjliggör för läsaren att 

bilda sig en egen uppfattning och tolkning av kontexten. 

 

Urval 

Då mitt syfte är att titta på hur arbetet i ett specifikt projekt, Eget företagande – egen försörjning, 

har fungerat har jag valt att intervjua de som ingår i projektets styrgrupp. I styrgruppen ingår en 

representant från samtliga aktörer förutom Komvux som i dagsläget har två representanter i 

styrgruppen. Jag har emellertid intervjuat två personer från Näringslivskontoret/Norrköpings 

kommun då den förre projektledaren avslutat sin tjänst under projektets gång. Tidigare var det 

även tre representanter från Komvux representerade i styrgruppen men även en av dem har 

avslutat sitt uppdrag i projektet i och med avslutad tjänst. Jag har valt att även intervjua de 

representanter som avslutat sina tjänster då jag anser att deras kunskap och tankar kring projektet 

är högst relevanta då de varit med i projektet sen början och där med besitter viktiga tankar kring 

projektet.  

 

Etiska reflektioner 

Jag har innan intervjuerna givit mina informanter information där det framgår att jag är student 

från Linköpings Universitet och syftet med mitt arbete samt att deras deltagande är frivilligt och 

att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Detta är de grundläggande reglerna i 

                                                 
80 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. 160 
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Forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet som jag har informerat mina informanter om 

innan varje intervjutillfälle. De Forskningsetiska principerna innehåller fyra etiska huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.81  

    Då jag skriver min uppsats på uppdrag av Norrköpings Kommun har jag ett ansvar gentemot 

dem som beställare av studien men detta är inget jag anser har påverkat arbetet i någon mening 

då jag kommer att presentera mitt resultat oberoende andras intressen och förväntningar. 

Emellertid är det viktigt att mitt ansvar gentemot informanterna framkommit tydligt så att de har 

känt sig trygga i intervjusituationen. Alla informanter har hela tiden varit medvetna om syftet med 

min studie och jag har även redogjort för deras rättigheter som informanter. Jag har vid varje 

intervjutillfälle betonat vad mitt resultat ska användas till samt att informanterna kommer fingeras 

i texten. I analysen har jag även omformulerat vissa citat för att försvåra identifiering på grund av 

exempelvis dialektiska uttryck och liknande. Informanterna är alla representanter för olika aktörer 

som har olika roller i projektet men fokus i mitt arbete ligger ej på vilken informant respektive 

aktör åsikt besitter. Den enskilde informanten kommer således ej att lyftas fram men de aktörer 

informanterna talar om kommer att benämnas. Fokus i mitt arbete är att lyfta fram hur 

samverkan och organiseringen av projektet har fungerat och hur detta belyses från olika håll av 

informanterna själva vikten ligger dock ej i vilken aktör som besitter vilken åsikt. Dock kan det 

tänkas att representanterna som ingår i studien har möjlighet att identifiera varandra i 

intervjucitaten då de känner varandra och har arbetat tillsammans. I denna mening kan det vara 

svårt att uppfylla konfidentialitetskravet men jag har för avsikt att avidentifierar utan att det 

påverkar informanternas svar. Emellertid syftar jag till att avidentifiera informanterna i största 

möjliga mån för utomstående personer.  

    Analysen baseras på min tolkning av hur arbetet och samarbetet i styrgruppen har fungerat och 

då det i dagsläget ej är avslutat har jag avgränsat min analys tidsmässigt.82 Jag vill även poängtera 

att intervjuerna är gjorda i olika skeden i projektarbetet och kan därför även skilja sig åt 

faktamässigt av den anledningen. Vissa saker kanske inte var helt klara eller bestämda vid 

intervjutillfället eller något kanske kom att ändras i ett senare skede i projektarbetet.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Då jag har valt att studera arbetet i ett projekt kommer jag att använda mig av teorier som berör 

arbete i projektform. Jag kommer även att ta upp språkets betydelse, kultur samt samspel och 

samverkan mellan de olika aktörerna i projektet. Jag tar även upp ledarskapets roll i 

projektarbetet. 

 

                                                 
81 Vetenskapsrådets hemsida, http://www.vr.se, 2008-12-27, 12:23 
82 Se tidigare avsnitt ”Uppsatsens avgränsning” på sida 6 

http://www.vr.se/
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Språk och kommunikation 

Språket har på senare tid fått ett stort inflytande inom samhällsforskningen. För att vi ska kunna 

kommunicera med varandra och förstå varandra är språket av stor betydelse. När vi kan 

kommunicera med varandra kan vi ta reda på om vi delar samma åsikter och utgångspunkt. 

Således har vår definition och vår värdering i ord och begrepp stor betydelse för att vi ska kunna 

förstå varandra.83 Det gäller med andra ord att vi talar samma språk som Irving J. Lee skriver. 

Folk tenderar dock att ta för givet att de förstår varandra när de kommunicerar vilket kan leda till 

att man pratar förbi varandra.84 Lee menar att det är både talarens och lyssnarens ansvar att se till 

att de båda förstår varandra korrekt då ”det krävs två parter för att skapa samförstånd”.85 Mats 

Alvesson och Dan Kärreman tittar på både ”språket i sig, språket som det används och skapandet 

av forskningstexter.”86 Med detta menar de att språket i sig inte bara är mångfacetterat och 

symboliskt utan även kontextberoende och föränderligt till sin natur. Språket ses som ett 

empiriskt fenomen som är tillgängligt för alla som behärskar språket det och är bundet till hur det 

används. I själva forskningsprocessen och framställningen av texter står även 

”forskningsrapporten i ett tvetydligt förhållande till varje iakttagelse eller erfarenhet av den sociala 

verkligheten som görs av forskaren.”87 

 

Att arbeta i projekt 

Projekt kan te sig på olika sätt och vara både stora och små. Ulla Holmberg och Lars-Olof 

Næssén definierar projekt som:  

 

avgränsat i tiden, har ett bestämt mål och är unikt. Det engagerar vanligen flera människor med klart 

definierade arbetsuppgifter och ansvar. Det kräver en projektorganisation som står vid sidan av den 

ordinarie organisationen. Ett projekt syftar i regel till förändringar.88  

 

Enligt Ingemar Ander och Rune Karlsson finns det vissa saker som är gemensamt för olika 

former av projektarbete. De menar att ett projekt ofta startas med anledning av en idé eller ett 

problem som måste lösas. En projektgrupp initieras för att samverka de personer som arbetar 

kring projektet. Projektarbete generellt är begränsat i den meningen att det är en specifik uppgift 

som ska lösas med den tid och resurser som är avsatt. I efterhand bedöms även resultatet med 

projektet för att se om målen har uppfyllts. I de flesta fall finns det även intressenter som är 

                                                 
83 Irving J. Lee, Att tala samma språk: Semantik till vardags, (1963, Halmstad), s. 25 
84 Ibid. s. 18 
85 Ibid. s. 23 
86 Mats Alvesson & Dan Kärreman, ” Den språkliga vändningen inom samhällsvetenskapen” i Carl Martin Allwood 
(red.), Perspektiv på kvalitativ metod, (2004, Lund), s. 103 
87 Ibid. s. 104 
88 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 10 
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involverade i projektarbetet som på ett eller annat sätt är och blir påverkade av projektet och dess 

resultat.89 

    Holmberg & Næssén menar att det finns tre olika upphov till projektarbete. Antingen kan det 

vara ett utvecklings- och förändringsprojekt vars syfte är att förändra någon aspekt. Grunden till ett 

projekt kan vara att någon i organisationen har fått en idé eller så kan det vara krav utifrån andra 

aktörer såsom kunder, leverantörer eller andra intressenter som resulterar i ett projekt.90 Alla dessa 

typer av projekt genomgår, enligt Holmberg & Næssén, emellertid ett antal faser. I idé- och 

värderingsfasen läggs grunden för vad som är utgångspunkten i projektet.91 I planeringsarbetet ingår 

vad det är som ska utföras, vem eller vilka som ska vara med i projektet och i dess olika faser 

samt när och hur arbetet ska utföras.92 Ander och Karlsson menar att planeringen av projektet är 

den viktigaste delen i hela projektarbetet. Utan bra planering är det lätt att komma på avvägar 

vilket förbrukar onödig tid och resurser. En projektplan ska enligt Ander och Karlsson visa vad 

som ska åstadkommas med projektet, beskriva de huvudsakliga åtgärderna för att nå fram till 

resultatet, tidsplanering samt uppskattning av resurser. Projektplanen är även ett hjälpmedel 

under projektets gång för att kontrollera att arbetet fortgår som planerat.93 Det är även av vikt att 

noga formulera projektets syfte och mål så att det är klart och tydligt vad projektet förväntas 

uppnå.94 Projekt tenderar att ha fler än ett mål och det är därför av vikt att definiera vad som är 

huvudmålet och vilka delmålen är.95 Det är även viktigt att från början ta reda på vilka 

informationsbehov som finns. Enligt Ander och Karlsson bör man i ett tidigt skede göra klart för 

vilka som ska informeras och vad det är för information de ska få. Även vid vilken tidpunkt i 

projektet dessa personer behöver ha denna information och hur de ska tillhandahålla 

informationen är något som behöver fastställas. Information måste nå rätt personer vid rätt 

tidpunkt och det är även viktigt att den är utformade på ett lättillgängligt och överskådligt sätt 

och inbjuder till respons. Anders och Karlsson hävdar att informationen på ett sätt måste vara 

”säljande” i den meningen att den bör vara engagerande och motiverande. För att lyckas med 

detta gäller det att avsändaren fundera på varför mottagaren ska ”köpa” denna information.96 I 

själva projektarbetet ska alla som är involverade i projektgruppen vara aktiva och verksamma och 

arbeta mot ett gemensamt mål. Om arbetet blir lyckat eller ej ligger ofta till grund i hur bra 

arbetsklimatet är i gruppen. Generellt sätt så resulterar ett projektarbete i någon form av 

förändring. Denna förändring kan realiseras av en redan befintlig del i organisationen, en ny 

enhet där projektgruppen ofta ingår eller av projektet självt.97 Uppföljning är något som bör ske 

kontinuerligt under projektarbetets gång och under avslutningsfasen är det av vikt att göra en 

                                                 
89 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 9f 
90 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 20 
91 Ibid. s. 13 
92 Ibid. s. 14 
93 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 13 
94 Ibid. s. 21 
95 Ibid. s. 24 
96 Ibid. s. 35 
97 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 15 
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utvärdering både för att bedöma om målen är uppfyllda men även för att dra lärdomar inför 

framtiden samt för att omgivningen ska få ta del av projektet.98 

    En styrgrupps uppgift är att fastställa mål, bedöma förslag och ta beslut. En referensgrupp 

består av personer med synpunkter och förslag som anses vara värdefulla. Projektmedlemmarna 

är de som utför själva projektarbetet och därför bör man se till vilka kompetenser medlemmarna 

tillsammans bör ha exempelvis sakkunskap, kreativitet, kontaktnät och så vidare.99 

     

Kultur 

Holm-Löfgren definierar kultur som det vi tänker och det vi gör och producerar – kultur som 

livsform. På alla arbetsplatser finns det en specifik form av arbets- eller kontorskultur. Denna 

kultur innebär ”ett fast mönster, där normer, regler och beteenden är fastställda och godkända sedan 

lång tid tillbaka.”100 Det som är av störst vikt är det informella det så kallade osynliga spelet, det 

som inte är uttalat utan som man lär sig först efter att ha tillhört arbetsplatsen en viss tid.101 

    Alvesson menar att kultur inte handlar om beteenden i sig utan vad som ligger bakom och 

visar vägen för dessa beteenden.102 Enligt Alvesson finns det olika former av uttryckssymboler för 

kultur och nämner språk, handling och material. Språk är det primära när det gäller kommunikation. 

Språkbruket på arbetsplatsen har som funktion att bringa ljus i föreställningar och värderingar. 

Om ord eller begrepp har en positiv eller negativ värdeladdning säger oerhört mycket om 

kulturen på den angivna organisationen. Handlingar kan ses som det avgörande i 

organisationssammanhang och ligger även till grund för hur språket används. När det gäller det 

materian så fyller även både byggnader och det som produceras en kulturell funktion. Detta i den 

meningen hur utformning av kontor, design och lokalisering uppfattas och tolkas.103 

 

Samverkan 

Ander och Karlsson menar att nyckelfaktorn i projektarbete ”är människorna, deras erfarenheter 

och kunnande, deras förmåga att skapa idéer och lösa problem – enskilt och tillsammans.”104 

Berth Danermark menar att ordet samverkan väcker många känslor såsom förhoppning och 

förväntning men även mer negativa känslor såsom motvilja. De som arbetat med att samverka 

brukar lyfta fram följande som positivt: ”att få lära sig nya saker, att få ge andra del av sina egna 

kunskaper och erfarenheter och att få se verksamheten utvecklas.”105 Det som emellertid lyfts 

fram som negativt är att det ofta innebär en radikal förändring av arbetet. Det är till en början 

                                                 
98 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 15 
99 Ibid. s. 33f 
100 Barbro Holm-Löfgren, Kulturuppvaknande, (1995, Lund), s. 28  
101 Ibid. s. 28 
102 Mats Alvesson, ”Företagskultur och organisationsidentitet – stödjande normsystem eller hjärntvätt?” i Mats 
Alvesson & Stefan Sveningsson, Organisationer, ledning och processer, (2007, Lund), s. 181 
103 Ibid. s. 190 
104 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund s. 11 
105 Danermark, Berth, Samverkan – himmel eller helvete?, (2000, Stockholm), s. 8f 
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svårt att veta resultatet av arbetet och denna osäkerhet kan även stärkas av oklara uppgifter och 

mandat vilket kan leda till oro och irritation för de involverade.106 Att samverka tar även tid och 

det hör inte till ovanligheterna att det råder skillnad i makt och inflytande mellan de samverkande. 

Denna skillnad kan bland annat bero på utbildning, position, kön och så vidare.107 Detta 

benämner Danermark som kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer som är en av tre specifika 

faktorer som, enligt Danermark, påverkar en samverkansprocess.  Den andra faktorn är de 

formella och informella regler som innefattar regelverk i form av lagstiftning, regelsystem, anvisningar 

och avtal som ofta ser ofta olika ut för olika personalkategorier på samma arbetsplats. Den tredje 

faktorn har med organisationen att göra och den organisatoriska situationen.108 Ofta innebär 

samverkan att personer från olika organisationer är involverade i det gemensamma arbetet vilket 

gör att dessa aspekter blir ännu mer tydliga och viktigare för samverkans utgång.109 

    Ander och Karlsson menar även att för samverkan ska fungera krävs väl fungerande 

kommunikation – att man ”talar samma språk” och därmed förstår varandra.110 Danermark och 

Kullberg pekar även på ett antal faktorer som hämmar samverkan och några som främjar 

samverkan. Faktorer de menar hindrar samverkan är vagt formulerade mål, olika 

kunskapstraditioner och professionella mål, skilda organisatoriska strukturer samt oklar 

ansvarsfördelning.111 Faktorer som istället gagnar samverkan är att verksamheterna är 

organiserade i gemensamma distrikt, att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som 

samverkar och att man skapar ett lagarbete vilket alla involverade organisationer är engagerade 

i.112 

 

Styrning och ledarskap 

För att ett projekt ska lyckas måste det drivas framåt och detta görs av alla involverade deltagare. 

Emellertid, framhåller Ander och Karlsson, att det även kärvs styrning för att nå projektmålet.113 

Enligt Dan Kärrman och Jens Rennstam finns det tre typer av ledningsstyrning: beteendestyrning, 

resultatstyrning och normativ styrning.114 Beteendestyrning handlar om att utforma och övervaka 

arbetsprocesser som sker genom olika metoder.115 I en resultatstyrd ledning föreskrivs resultatet 

som förväntas uppnås. Kärrman och Rennstam menar att ”snarare än att försöka styra stora 

organisationer genom omfattande planer och policys, ger man mindre enheter befogenhet att 

bestämma kurs själva så länge de levererar vissa förutbestämda resultat.116 I den normativa 

                                                 
106 Danermark, Berth, Samverkan – himmel eller helvete?, (2000, Stockholm), s. 9 
107 Ibid. s. 10 
108 Ibid. s. 12 
109 Ibid. s. 12f 
110 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 74 
111 Ibid. s. 55 
112 Ibid. s. 56 
113 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 84 
114 Dan Kärrman och Jens Rennstam, ”Styrning – beteenden, resultat och normer” i Mats Alvesson & Stefan 
Sveningsson, Organisationer, ledning och processer, (2007, Lund), s. 155 
115 Ibid. s. 156 
116 Ibid. s. 160  
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styrningen riktas styrningen mot organisationsmedlemmarnas verklighetsuppfattning.117 Enligt 

Kärrman och Rennstam så samexisterar de olika styrningstyperna i det reella arbetet.118  

    Huvudansvaret för att styra ett projektarbete har projektledaren som enligt Ander och 

Karlsson är projektets nyckelperson. Projektledarens uppgift är bland annat att: ”se till att 

personer gör ”rätt saker”, samordna och driva på, lösa problem och konflikter, föra samman olika 

intressen, vara idégivare, informera och sälja idéer.”119 En projektledare ska kunna inrikta arbetet 

mot de mål som ställts upp och se till att beslut fattas både vid rätt tid och på rätt nivå. 

Projektledaren har även ansvaret att motivera projektarbetets medlemmar och att revidera, 

fördela om och ställa nya krav. Det är även projektledarens ansvar att följa upp genomförandet 

samt att redovisa resultat.120  

 

Analys 

Analysen kommer att ske runt de fyra beståndsdelarna i Söderlunds projektkompetensmodell 

som förklarats utförligare i metodavsnittet. Beståndsdelarna är projektgenerering, 

projektorganisering, projektledarskap och teamarbete. Jag kommer att styrka mina tolkningar och 

resonemang med hjälp av de teorier som har behandlats i teoriavsnittet.  

 

Projektgenerering 

Dominerande idéer blir till verklighet 

Det var många av aktörerna i styrgruppen som var involverade redan i den så kallade idé- och 

värderingsfasen121 som mynnade ut i projektet Eget företagande – egen försörjning. En representant 

säger så här om bakgrunden och uppstarten av projektet:  

så vi började prata om, för jag har gjort, fem kartläggningar i Norrköping då med etnicitet och 

företagande och under en del som vi kallade ”Norrköping är en etnisk kompetent kommun” så 

kom vi fram till saker som saknades. Och då var det just det här med att ha en utbildning för 

företagare med invandrarbakgrund. Och precis samma tanke kom också ALMI/IFS upp med, 

och det är inte så konstigt för IFS centralt har jobbat lite med de här frågorna. I november 

någon gång 2007 hade vi diskussioner om det här att det skulle vara en idé att testa i 

Östergötland, och Almi sa att ”mmm” de var intresserade med de ville inte köra projektet, och 

de ville ha en väldigt speciell struktur på det, som inte var negativ, men det var väldigt riktat 

utifrån deras egen organisation och jag sa att jag vill ha en mer allmän del och då bjöd jag in 

Komvux/Sfi här då, jag tror den var 11 december 2007, och sen hade vi skrivit en ansökan 

januari/februari 2008 och fick den beviljad i mars. 

                                                 
117 Dan Kärrman och Jens Rennstam, ”Styrning – beteenden, resultat och normer” i Mats Alvesson & Stefan 
Sveningsson, Organisationer, ledning och processer, (2007, Lund), s. 164 
118 Ibid. s. 170 
119 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 33 
120 Ibid. s. 85 
121 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 13 
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I Norrköpings kommun hade man arbetat med kartläggningar gällande etnicitet och företagande 

där det framkom att en utbildning för företagare med invandrarbakgrund saknades. Detta var 

även en tanke som slagit ALMI/IFS som arbetar med dessa frågor men de såg gärna att någon 

annan representant framförde projektet och i och med detta blev Komvux involverade. 

Representanter från Komvux var i Botkyrka på besök under hösten 2007 och upptäckte då 

kursen Svenska för företagare.  

[…] då väckte det vårt intresse, det var framförallt jag och XXX som tände på alla cylindrar där 

och sa att det här är något som vi måste starta. Så då kom vi hem och berättade det att vi hade 

sett att de hade det och att vi tyckte att det låg i tiden att vi behövde utöka yrkes-Sfi med något 

nytt och i samma veva fick vi höra att kommunen var inne på precis samma tankar. Så det var, 

för en gång skull så var det bara såhär [klappar ihop händerna] och det var väl också en 

anledning till att det gick så fort att komma igång. 

[…] 

[…] 19 december så kom vi dit och [representanten från ALMI/IFS] beskrev det här som de 

hade fått i uppgift att dra igång, nåt projekt till invandrare och företagare men mot slutet, av 

hans beskrivning där, tyckte de att de som organisation inte skulle göra allt det här jobbet då, 

alltså slitet och släpet och skriva projektansökan och söka pengar och sådär. Och då bjöd de in 

oss och vi var ju på Näringslivskontoret där och det var ju bara självklart, det här fixar vi, det är 

inga problem, det gör vi väl!  

 

Representanter från Komvux påvisar här att det var just på grund av att samma tankar 

sammanstrålades från olika aktörer som genererandet av projektet gick så snabbt. Svenska för 

företagare startades i Solna år 2004 och de var först ut i landet med att starta utbildningen som 

numera finns i Botkyrka. När Komvux i Norrköping lade grunden för upplägget till tillvalet 

tittade de på upplägget av Sff i Botkyrka: 

Jo, det är väl mera som än så länge i den här fasen som inspirationskälla, oj vad gör de där, 

[…]hur de hade lagt upp det med plus och minus och sånt där då. […]och ska man aldrig 

kopiera någonting utan göra det till sin modell. Titta och få idéer och inspiration och, vi är ju 

inte framme där än vid Sff utan mera som inspirationskälla för att starta överhuvudtaget. 

 

Komvux i Norrköping använde Sff i Botkyrka som en inspirationskälla men har valt att inte 

kopiera upplägget rakt av utan har lagt till och tagit bort och gjort en egen modell. Som 

ovanstående representant påpekar så skiljer sig dessa kurser åt. En annan representant förtydligar 

detta: 

[…] vände sig mest till de som kommer att starta inom en snar framtid eller som håller på att 

starta och då behöver man en ganska stor kundbas, för att kunna göra rätt [tillval] […] då 

tänkte vi att man kan modifiera projektidén lite grann, för det finns ett behov, speciellt med 

tanke på att det är jättemånga som kommit de senaste åren till Sverige och då tänkte vi det 

skulle vara enkelt att i de undervisningar som finns på Komvux, bara utöka med ett ämne, 

starta eget. Och då inspirerades man av det projektet i Botkyrka som heter då Svenska för 

företagare. 
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Som ovanstående citat poängterar så vänder sig Sff i Botkyrka till deltagare som redan håller på 

att starta eget företag eller har som mål att göra det inom en snar framtid. Detta är inget Komvux 

i Norrköping har valt att gå vidare med utan har utökat Sfi:n med ämnet starta eget för att 

anpassa det specifika behov som uttryckts i regionen enligt de kartläggningar som tidigare gjorts. 

 

Projektorganisering 

Genomförandet av projektet 

I projektorganiseringen ingår själva utförandet av projektet med andra ord realiseringen av projektets 

idé samt samordning och uppdelning av arbetet.122 I projektarbetet ska alla som är involverade i 

styrgruppen vara aktiva och verksamma och arbeta mot det gemensamma målet.123 Gällande 

projektorganisering är det viktigt att se till beroendeförhållandet och samordningen mellan de 

signifikanta aktörerna samt relationen mellan de olika faserna ett projekt går igenom.124  

    Vad som skulle utföras, vilka som skulle vara med i projektet samt när och hur det skulle 

utföras, det vill säga planeringsarbetet125 av projektet, påbörjades i samband med att 

projektansökan formulerades 10 mars 2008.  

 

[…] i och med ansökan så har man ju fått redogöra för vilka som svarar för det, vilka som ska 

rapportera och hur mycket pengar det rör sig om, vilka som svarar för pengarna och vem som 

hanterar dem.  

 

I och med projektansökan redovisas det för vilka som svarar för projektet, vilka som ska 

rapportera samt vilka medfinansiärerna är och de som ansvarar för hanteringen av budgeten. 

Finansiering söktes och Östsam beviljade medel 25 mars 2008126 och Länsstyrelsen 10 juni 

2008127. Enligt projektansökan är Näringslivskontoret, Norrköpings Kommun projektägare vilket 

gör att det är de som ansvarar för budgeten och de har även projektledarrollen. Några 

representanter framhäver här vikten av att Näringslivskontoret står som projektägare: 

Näringslivskontoret är ju de som står för projektansökan och som projektägare det tycker jag 

att det är bra för att vi behöver en mer koppling till rätta aktörerna att det inte bara är Komvux 

som driver Sfi utan att Näringslivskontoret ser det som viktigt i kommunens strävan att starta 

mer företag.  

[…] 

                                                 
122 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. 176 
123 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 15 
124 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. s. 246 
125 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 14 
126 Östsam – delegationsbeslut, Stöd till utveckling av utbildning i Svenska För Företagare i Östergötland 
127 Länsstyrelsen i Östergötland, BESLUT om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. SFS 2003: 596, 2008-
06-10 
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[…] utan det kan ju jag känna är styrkan i det här projektet, det är inte en slump att jag/vi 

föreslagit att de är projektägare, det finns något väldigt bra i det. Men det var ju mera, det var 

ju, jag vet inte om det var jag, men det var vi i Komvux som kämpade för att vi inte skulle ha 

hela projektet, utan det är nog bra att ni tar det, tidigare projekt har vi liksom tagit hand om 

helt och hållet och då får man ju allt jobb så här var det ett mycket viktigt symbolvärde tycker 

jag, att i en sån här fråga om företagande ska faktiskt de vara med. Det är rätt tänkt tror jag, de 

har sitt kontaktnät alltså, vi är bra på vissa grejer och de är bra på andra saker. […] Man får 

också status, det är ett symbolvärde utåt när det är de som är ägare. 

Här framhäver några representanter vikten av Näringslivskontorets roll i projektet då det för att 

bli ett lyckat projekt krävs en koppling till de rätta aktörerna och att de därmed kan bistå med sitt 

kontaktnät och har viss sakkunskap. Den sista representanten lyfter även fram symbolvärdet i att 

Näringslivskontoret står som projektägare, att de inger status utåt sett.  

    Komvux är enligt ansökan projektutförare men tillhandahåller även de med projektledare.128 

Komvux arbetade själva fram upplägget och det första tillvalet startade våren 2008. Östsvenska 

Handelskammaren blev inbjudna att medverka i styrgruppen i augusti 2008 med motiveringen: 

Handelskammaren är ju inte med som någon medfinansiär men jag ville väldigt gärna ha med 

dem i styrgruppen därför att Handelskammaren har ett väldigt stort nätverk med företag i 

Östergötland och Sörmland och har jobbat jättemycket med integration och praktik för 

personer med annan etnisk bakgrund som har akademisk utbildning eller som har en 

efterfrågad yrkesutbildning men inte kommer ut och får jobb på grund av de har annan etnisk 

bakgrund.  

 

Östsvenska Handelskammaren bistår därmed projektet med sin sakkunskap och sitt nätverk med 

företag. Med denna bakgrund till projektet anser jag att upphovet till Eget företagande – egen 

försörjning är en blandning av ett utvecklings- och förändringsprojekt, idéprojekt samt att det 

även funnits krav utifrån andra aktörer.129 Jag anser att det är ett utvecklings- och 

förändringsprojekt i den meningen att syftet med projektet är att ”öka och underlätta vägen till 

arbete och egen försörjning”130 vilket syftar till utvecklandet av en ny yrkesinriktad Sfi som i sin 

tur har som mål att förändra genom att göra det lättare att få arbete och utvidga vägarna till 

arbete för deltagarna. Idén till projektet kom i detta fall samtidigt från både kommunens sida, 

ALMI/IFS och Komvux och faller därmed även under definitionen som idéprojekt. Det kan 

även ses som ett krav från andra aktörer då det var flera aktörer som initierade projektet samt för 

att elever inom den vanliga Sfi-verksamheten uttryckt ett behov av en sådan kurs. 

    De signifikanta aktörerna131 i detta projekt anser jag är de aktörer som är representerade i 

styrgruppen vilka är Näringslivskontoret/Norrköpings Kommun, Komvux i Norrköping, 

Länsstyrelsen i Östergötland, Regionförbundet Östsam, ALMI/IFS samt Östsvenska 

                                                 
128 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
129 Ulla Holmberg & Lars-Olof Næssén, Projektarbetes grunder, (1995, Uppsala), s. 20 
130 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
131 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. 238 
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Handelskammaren. Dessa representanter har en avgörande betydelse för projektarbetets gång132 

då de alla sitter med i projektets styrgrupp. De signifikanta aktörerna i projektet har även valts ut 

därför att de tillsammans utgör en bra grund gällande bland annat sakkunskap, kreativitet, 

kontaktnät för just detta projekt. Ander och Karlsson menar att det är viktigt att man ser just till 

de kompetenser projektmedlemmarna har tillsammans så att de kan utföra ett bra 

projektarbete.133 Styrgruppen har endast träffats gemensamt i sin helhet under de fåtal möten, 

ungefär sex stycken, som har varit under projektets gång. Mötena har ägt rum antingen på 

Näringslivskontoret i Norrköping eller på Komvux i Norrköping.  

    Projektet Eget företagande – egen försörjning är uppdelat i tre moment där del ett är den 

informationsträff som sker 2 – 3 gånger per termin, del två är tillvalskursen i Sfi i eget 

företagande som nyanlända invandrare erbjuds och del tre är den framtida heltidsutbildningen 

Svenska för företagare.134 Under våren och hösten 2008 anordnades tre informationsträffar där 

nyanlända invandrare har fått ta del av information om att starta eget där tolkar har närvarat. 

Representanten från ALMI/IFS har vid dessa tillfällen informerat om möjligheten att starta eget 

företag som en väg till egen försörjning. Vid det första tillfället deltog 25 personer och 3 tolkar 

medverkade, vid den andra informationsträffen närvarade 25 personer varav 14 kom från andra 

kommuner och 3 tolkar medverkade. Vid det tredje tillfället deltog 15 personer varav 2 personer 

kom från andra kommuner och 4 tolkar medverkade.135  

   Den första tillvalskursen gick under våren 2008. Sedan dess har det till skrivande stund gått fem 

till kurser. Kursen har varierat mellan att ha legat på 1,5 – 3 timmar fördelat på mellan 5 – 9 

tillfällen. Deltagarantalet har legat på mellan 10 – 19 personer varav deltagare från annan 

kommun har legat på mellan 0 – 3 deltagare.136 

    I samtliga kurser har det ingått information från ALMI/IFS, Skatteverket och 

Arbetsförmedlingen. I den första kursen gästföreläste en företagare med invandrarbakgrund om 

sin väg till eget företag. Därefter har det varit svårt att hitta företagare med invandrarbakgrund 

som har kunnat medverka. Kursen har i övrigt bestått av diskussioner kring marknaden, kunder, 

konkurrenter, marknadsföring och innehållet och vikten av att göra en affärsplan.137 Vid den 

senaste kursen medverkade även en revisor med stor framgång.138 Under våren diskuterades 

planerna på att starta heltidskursen Sff redan under våren 2009 emellertid höll inte budgeten för 

uppstart av heltidskursen inom projektet. Planerna fortsätter därmed enligt projektansökan där 

underlaget för att starta heltidskursen under höst 2009 undersöks projekttiden ut. 

 

                                                 
132 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. 238 
133 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 33f 
134 Komvux Norrköping, Delrapport mars - dec 2008, Projektet ”Eget företagande – egen försörjning” 
135 Ibid 
136 Komvux Norrköping, Kortfattad redovisning av projektet ”Starta eget – en väg till egen försörjning” 
137 Komvux Norrköping, Delrapport mars - dec 2008, Projektet ”Eget företagande – egen försörjning” 
138 Minnesanteckningar från projektet ”Eget företagande – egen försörjning”, styrgruppsmöte 2009-04-14 
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Målformuleringar 

Enligt projektansökan är målet med Eget företagande – egen försörjning ”att starta ett 

pilotprojekt där nyanlända invandrare erbjuds en ”tillvalskurs” i Eget företagande. Vi vill också 

under projekttiden undersöka underlaget för att ht-09 starta en heltidsutbildning Svenska för 

företagare (SFF).”139 Detta för att det: 

I Norrköping och regionen pågår nu olika insatser riktade såväl till nyanlända som till 

arbetsgivare, för att öka och underlätta vägen till arbete och egen försörjning. Att starta eget 

företag är en möjlighet till egen försörjning, framförallt för att många invandrare har erfarenhet 

av företagande från sina länder och många av dem har ett intresse av att bli egen företagare. 

Grundläggande kunskaper om företagandets villkor är en viktig kunskap i de flesta yrken och 

arbeten. För att lyckas måste ett samarbete med företag och organisationer inledas.140 

Detta anser jag definieras som projektets huvudmål. Emellertid finns det, som oftast i projekt, en 

rad olika delmål. Ander och Karlsson lyfter fram vikten av att klart och tydligt definiera vad som 

är projektets huvudmål och vilka delmålen då projekt i allmänhet tenderar att ha fler mål.141 När 

Östsam och Länsstyrelsen beviljade medel till projektet uttryckte de både särskilda krav på 

utförandet av projektet som jag anser kan ses som projektets delmål. Östsam påpekade vikten av 

att:  

Deltagare från andra kommuner är välkomna att delta i projektet samt att resultatet av 

utvecklingsarbetet blir ett underlag som kan användas av samtliga kommuner i Östergötland 

när de ska planera SFF-utbildningar.142  

Här framgår det att Östsam har som krav att andra kommuner ska få vara delaktiga i projektet 

och att de ska ges möjlighet att få ta del av projektets resultat. Länsstyrelsen hade som särskilda 

villkor att: 

I redovisningen ska ingå uppgifter om deltagarnas fördelning på kommun, kön och ålder. 

Eftersom projektet är ett intressant pilotprojekt är det viktigt att information om 

genomförandet och resultat sprids allmänt.143 

Länsstyrelsen har därmed som krav att redovisning av deltagarnas fördelning på ett antal faktorer 

ska ske under projektets gångs samt att information om projektet och dess resultat förs vidare. 

Östsams och Länsstyrelsens villkor anser jag är projektets formella delmål. Emellertid så anser jag 

att det även går att urskilja och benämna de alla de involverade aktörernas specifika perspektiv på 

projektet som informella delmål för projektet. En representant påvisar detta i samband med de 

olika aktörernas roller i projektet: 

                                                 
139 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
140 Ibid. 
141 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 24 
142 Östsam – delegationsbeslut, Stöd till utveckling av utbildning i Svenska För Företagare i Östergötland 
143 Länsstyrelsen i Östergötland, BESLUT om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. SFS 2003: 596, 2008-
06-10  
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Komvux som har den genomförande rollen så är det ju så att de andra aktörerna är ju där för 

att följa det och för att se att det utvecklas åt det håll som man hade förväntningar att det 

skulle göra utifrån sina perspektiv. Östsam gör det utifrån perspektivet: går det här att göra till 

en regional satsning? Länsstyrelsen gör det utifrån perspektivet: kan det här bidra till en ökad 

integration? Östsvenska Handelskammaren gör det väl möjligen utifrån perspektivet hur kan vi 

stödja företagare precis som samma perspektiv som vi har, ALMI/IFS har det utifrån 

perspektivet: hur kan vi hjälpa företagare som har speciella språkproblem. Alla gör de utifrån 

sina respektive utgångspunkter.  

Som representanten redogör för har de signifikanta aktörerna olika roller i projektet. Komvux har 

den genomförande rollen då de är de som driver tillvalskursen. De andra aktörerna är involverade 

och kan sägas arbeta i projektet utifrån sitt egna perspektiv. Östsam arbetar för att projektet ska 

regionaliseras, Länsstyrelsen arbetar utifrån ett integrationsperspektiv, Östsvenska 

Handelskammaren arbetar utifrån ett företagsstödjande perspektiv och ALMI/IFS utifrån 

perspektivet att hjälpa invandrarföretagande. Dessa perspektiv anser jag går att tolka som 

projektets delmål, med andra ord mål som uppfylls genom projektets gång. Jag hävdar även att 

dessa delmål inte påverkar eller hindrar projektet att nå sitt huvudmål i någon omfattning utan 

egentligen stärker och hjälper projektet att nå sitt huvudmål. Med andra ord ser jag det som att 

det finns ett syfte med att just dessa aktörer är involverade i detta projekt och det är just på grund 

av dess sakfråga, deras aktörs specifika kunskap och perspektiv som hjälper projektet framåt 

vilket jag tolkar som projektets informella delmål. Jag menar därmed att om alla representanter 

lyfter fram och arbetar för sin aktörs perspektiv så arbetar de för att föra projektet Eget 

företagande – egen försörjning framåt. 

 

Språkliga tolkningsskillnader 

I projektansökan framgår det inte att det är ett explicit mål att deltagarna ska bli egen företagare 

efter avslutad kurs. Målet är formulerat enligt följande: ”[…] att öka och underlätta vägen till 

arbete och egen försörjning” och att ”starta eget företag är en möjlighet till egen försörjning” 

samt att ”grundläggande kunskaper om företagandets villkor är en viktig kunskap i de flesta yrken 

och arbeten”.144 Detta menar jag går att tolka som att målet i sig inte är att deltagarna ska starta 

eget företag efter tillvalet, utan att tillvalet ska generera kunskap om företagande som underlättar 

vägen till arbete samt att deltagarna får bilden av att starta eget är en, av många möjliga, vägar till 

egen försörjning. Min tolkning fokuserar därmed på det att denna kunskap som deltagaren 

tillhandahåller efter tillvalet är värdefull även i andra yrken. Många representanter i styrgruppen 

visar sig ha skilda åsikter om vad som faktiskt förväntas av deltagarna när de har gått klart 

tillvalet. En representant menar exempelvis: 

[…] att man behöver inte se det här att alla ska bli egna företagare, utan kunskap om 

företagandet är något som man faktiskt kan ta med sig även om man är anställd, alltså det är 

                                                 
144 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
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tänkande, en förståelse för hur det fungerar och det är något nytt som jag har lärt mig. Sen är 

det de vanliga sakerna förstås, att det är jättebra att man tidigt får information om det här med 

företagande och företag överhuvudtaget för att slippa gå i fällan och hur gör man och sådär, att 

det är ju klart, om det då på lång sikt leder till att det startas flera egna företag av invandrare, 

det är ju också jättebra. Men just att man fokuserar tidigt på det här som man är intresserad av, 

men något som också är jätteviktigt, man går på en språkutbildning, så det är hela tiden både 

och. Förutom första informationsmötet som sker med tolk, men annars sen, våra tillvalskurser 

och svenska för företagare, alltså det är ingen starta eget kurs, det blir lite snurrigt ibland när 

man pratar med andra. Båda de delarna finns, det går hand i hand så att säga. Och det är också 

något som vi känner att du lär dig så mycket bättre svenska om du gör det inom ett område 

som du tycker om. 

Det som representanten påvisar här är just att kunskap om företagande är gynnsam även inom 

andra verksamhetsområden och tydliggör samtidigt att tillvalskursen inte är en starta eget-kurs 

per se utan ett tillval i Sfi. Detta är emellertid något som inte är tydligt och klart för alla 

involverade då en annan representant framhäver önskan att: 

 

[…] jag tycker att vi skulle gå utför lite eleverna som går på skolan och även kunna ta, vara lite 

föregångare där och ta invandrare som redan har, eller kanske bara haft en viss tid för jag tror 

att det är svårt att bara få från skolan faktiskt. Så det tycker jag att vi skulle kunna göra, kanske 

ett samarbete med Arbetsförmedlingen eller någon annan där, jag tror det skulle vara rätt så 

bra att göra det.  

 

I de två ovanstående citat visar sig skillnaden i åsikterna kring tillvalets målgrupp. Den första 

representanten betonar att tillvalet ligger inom Sfi-verksamheten medan den andra representanten 

uttrycker en vilja att gå utanför verksamheten för att få in fler deltagare. Denna förvirring har 

uppmärksammats av en representant som säger att: 

 

[…] våra tillvalskurser och svenska för företagare, alltså det är ingen starta eget kurs, det blir 

lite snurrigt ibland när man pratar med andra, de tror alltså ”oj hur många har startat företag, 

hur många har lärt sig svenska?” Båda de delarna finns, det går hand i hand så att säga. Och det 

är också något som vi känner att du lär dig så mycket bättre svenska om du gör det inom ett 

område som du tycker om. 

 

Här förtydligar representanten vad tillvalskursen går ut på och vilken målgrupp den riktar sig 

mot. För att kunna delta i tillvalskursen och den tänkta heltidskursen krävs det att man är bosatt i 

kommunen och saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D.145 

Denna linje följer även en annan representant som poängterar att: 

 

Det är väl mera så sen är det även jättebra om det genererar att det startar massa företag och 

sånt. Det är väl, inte en biprodukt det ska jag inte säga, men det är inte det primära målet. Så 

det gäller väl att lägga ribban lite lagom högt från min horisont, att inte tänka att det liksom ska 

vara mätbart, hur många företag har ni startat. 

                                                 
145 Komvux i Norrköpings hemsida, http://www.komvux.norrkoping.se, 2009-03-13, 13:05 

http://www.komvux.norrkoping.se/
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I och med att tankarna om vad projektet ska generera och vilken målgrupp tillvalet riktar sig mot 

skiljer sig så markant bland representanterna anser jag att detta borde ha konkretiserats på ett 

tydligare sätt i målformuleringen av projektet. Någon beskrivning om vad som förväntas av 

deltagarna efter tillvalets gång framgår dock ej. Enligt Ander och Karlsson är planeringen av 

projektet den viktigaste delen i projektarbetet och menar att utan bra planering är det lätt att 

komma på avvägar vilket förbrukar onödig tid och resurser. De framhäver även vikten av att det 

framgår vad som ska åstadkommas med projektet samt de huvudsakliga åtgärderna för att nå 

fram till resultatet är formulerat i projektbeskrivningen.146 Jag anser att det är att ställa höga krav 

på nyanlända invandrare att efter genomgång av tillvalet på 5-9 veckor ska kunna starta eget 

företag direkt efter det. Detta kan möjligtvis ske om deltagarna har haft eget företag tidigare i sitt 

hemland, men kan vara desto svårare utan den erfarenheten. 

    En annan oklarhet som har visat sig är benämningen av projektet eller rättare sagt del två i 

projektet. Enligt projektansökan innefattar tre moment, del ett är informationskursen, del två 

tillvalskursen eget företagande – egen försörjning och del tre är heltidskursen Sff. Enligt ansökan 

benämns tillvalskursen som Eget företagande – egen försörjning emellertid kallas kursen allt som 

oftast Sff – Svenska för företagare. Det råder dock en åtskillnad i åsikterna vad konsekvenserna 

av detta blir. På styrgruppsmötet den 14 april 2009 diskuterades detta och styrgruppen kom då 

fram till att Eget företagande – egen försörjning endast är ett projektnamn som använts vid själva 

projektinitieringen. Dock påpekade några representanter att Sff kan misstolkas för en starta eget-

kurs som enbart vänder sig till personer med konkreta företagsidéer. Trots att detta inte är fallet 

så ansåg majoriteten att Sff är att föredra då benämningen redan är etablerad och även går i linje 

med andra benämningar av Sfx-inriktningar. Några representanter påpekade även faktumet att 

benämningen Sff därför med största sannolikhet skulle gynna arbetet med att sprida projektet. På 

styrgruppsmötet betonades även vikten av att vara konsekvent vad gäller innehållet i kursen och 

representanterna enades om att ”det är ett informationstillfälle som ger grundläggande och ytlig 

kunskap kring eget företagande och även i viss form språkinlärning i form av vissa ord och 

begrepp.”147 Det beslutades även att tillvalskursen ”Eget företagande – egen försörjning” inte ska 

benämnas som ”kurs” utan enbart som ”tillval” då deltagarna läser vanlig Sfi och sedan väljer till 

eget företagande som tillval för att minska denna oklarhet.148 I enlighet med Lee skulle man 

kunna säga att åsikterna här går isär på grund av att definitionerna och värderingarna i begreppen 

”Eget företagande – egen försörjning” och ”Svenska för företagare” går isär för de involverade 

aktörerna och därmed uppstår problem i kommunikationen. Delar man inte samma utgångspunkt 

blir det, enligt Lee, svårt att kommunicera och förstå varandra.149 Alvesson menar att språkets 
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funktion på en arbetsplats är att ”bringa ljus i föreställningar och värderingar.”150 I det här fallet 

anser jag att språket emellertid inte har klargjort kursen/tillvalets föreställningar. Att detta är 

något som uppmärksammats först i ett så pass sent skede i projektet kan relateras till det Lee 

skriver om att folk tenderar att utgå ifrån att de förstår varandra när de kommunicerar vilket kan 

leda till att man pratar förbi varandra.151 Med detta menar jag att det kan vara så att 

representanterna i ett tidigt skede helt enkelt inte uppmärksammat att de benämnt projektet och 

tillvalet på olika sätt och därmed lagt in olika betydelser i de olika benämningarna. Lee betonar 

dock att det är både talarens och lyssnarens ansvar att se till att de båda förstår varandra korrekt 

då ”[…] det krävs två parter för att skapa samförstånd”.152 Jag anser därmed att det hade varit 

önskvärt om styrgruppen i ett tidigt skede hade kommit överens om och tydligtgjort projektets 

mål, hur det ska benämnas och varför samt vilka de tänka deltagarna är. Ander och Karlsson 

lyfter i detta avseende fram vikten av en utförlig projektplan för att minimera risken att komma 

på avvägar vilket förbrukar onödig tid och resurser.153 Detta menar jag hade varit gynnsamt i 

arbetet med projektet om alla representanter i styrgruppen hade haft samma utgångspunkter för 

att bättre och lättare kunna arbeta mot det gemensamma målet.  

 

Åsikter gällande upplägg och kursutformning 

Det är Komvux som har utformat tillvalet och dess upplägg på egen hand. Några representanter 

har visat sin skepsis kring det faktum att Komvux har valt att särskilja momenten två och tre i 

upplägget – tillvalet och den framtida heltidskursen. En representant uttrycker åsikten att ”som 

jag har förstått det, det är lite granna deras rigiditet att de inte kan tänka sig att arrangera om 

utbildningen lite mer omfattande på en gång utan ’vi ska nog pröva med en liten tilläggskurs 

först’.” En annan representant menar att:  

 

Det enda som vi i styrgruppen ifrågasatt, det var att det ska vara som extratimmar för de som 

går på Komvux, för åtminstone min tanke var från början att det ska vara en del av de 

ordinarie Sfi. Men de är kvar som de är planerade och det här är som tillval, ett ämne som man 

har på eftermiddagar. Och då är det frivilligt vilka som vill komma eller stanna och därför 

tycker jag inte att man lyckats få kanske så många som man kunde få. Jag tror att det kunde 

vara betydligt fler om man hade lagt det i vanlig undervisningstid. Jag tycker att nyckeln i det är 

att det ska vara som en del av Sfi. 

 

Det har därmed visat sig att några i styrgruppen anser att Komvux upplägg på tillvalet inte är det 

optimala för projektet och dess framgång. Detta är åsikter och tankar som har presenterats för 

                                                 
150 Mats Alvesson, ”Företagskultur och organisationsidentitet – stödjande normsystem eller hjärntvätt?” i Mats 
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Komvux men trots detta har Komvux valt att fortgå med det ursprungliga upplägget. Detta kan 

förklaras med Komvux egna tanke att: 

 

[…] tänk inte stort direkt utan min filosofi är mera – ”starta i det lilla, det behöver inte bli det 

där stora”. […] ibland får ett projekt ett symbolvärde på något sätt ”åh, det ska frälsa, åh alla 

ska vara med”. Men gör det inte så stort, starta i det lilla istället och sen dra lärdom av det för 

annars ska man sitta och fila, skriva och greja, söka pengar hit och dit. Starta och lär dig av det 

och är det bra så ska det fortsätt eller så gör vi något annat. 

 

Här markerar representanten från Komvux sin synpunkt och menar att det är bättre att starta ett 

projekt i det lilla än i det stora för att sedan dra lärdom av arbetet för att eventuellt vid ett senare 

tillfälle utöka och göra det till en större verksamhet. En annan representant påpekar emellertid 

problematiken med detta: 

Jag förstår inte riktigt poängen med de här separata tilläggskurserna först som en test för det är 

ju inte en test på nånting, det är ju inte ens test på om systemet fungerar en gång därför det kan 

man ju först se när man kör det på det sättet det är tänkt att vara. […] Man kan inte utvärdera 

tilläggskursen och säga om den ger en bra signal på om man kan köra den i fullskala eller ej. 

Det är meningslöst, det talar bara om ifall tilläggskursen är bra eller ej, så det, som projekt 

betraktat, ja som förra frågan: ”vad måste man göra för att lyckas med ett projekt?” – Jo, en 

sak man måste göra det är att göra det man ska göra. 

Här framhäver en representant åsikten att upplägget på tillvalet borde ha varit detsamma som den 

tänkta heltidskursen för att projektet överhuvudtaget ska kunna ge indikationer på om underlaget 

för en sådan kurs finns. Denna representant menar att det är svårt att se om projektet kan uppnå 

sitt mål då tillvalet och heltidskursen är två helt separata delar med olika upplägg och därför går 

det inte utläsa ur moment två eventuella förutsättningar för moment tre i projektet. Emellertid 

anser jag inte att projektet i sig är något som är i en så stor skala att man inte kan hantera det. Jag 

kan till viss del förstå båda parter i dessa tankegångar. Jag förstår tanken med att det känns bättre 

att starta i det lilla och inte kasta sig in i något som man inte riktigt vet vad det är man ger sig in 

på. Jag håller även med problematiken som några informanter har lyft fram att det är svårt att 

grunda ett underlag för en heltidsutbildning genom att endast se till tillvalet.  

 

Teamarbete och ledarskap 

Om arbetet i ett projekt blir lyckat eller ej är, enligt Holmberg och Næssén, beroende av hur 

arbetsklimatet ter sig i gruppen.154 Då ett flertal representanter i styrgruppen har träffats i andra 

sammanhang går de att säga att de hade en förförståelse om varandra innan projektet startade. 

Detta menar några representanter kan ha påverkat arbetat i styrgruppen i den meningen att det 

kan ha varit lättare att ta beslut och dylikt. Enligt Holm-Löfgren innebär kultur på arbetsplatser 
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det fasta mönstret där normer, regler och beteenden är definierade och förgivettagna sedan 

tidigare.155 Det som är av störts vikt är det informella osynliga spelet. En representant påpekar 

dock att: 

 

Många har arbetat tillsammans och har träffats tidigare i andra sammanhang så den är inte 

tryckt och den är inte främmande. Men sen är det ju också att en hel grupp blir alltid en annan 

grupp om det är någon i gruppen som inte har varit med förut och det är det i det här fallet, 

alla har inte träffats. Hade alla träffats då hade det varit en annan, någorlunda annan karaktär 

på stämningen men eftersom det finns några som inte har varit med så blir det något mer 

avvaktande och det där kommer man ju över så småningom men det är ganska glesa träffar. 

 

Denna representant påpekar här att just för att alla i styrgruppen inte har träffats blir kulturen i 

gruppen annorlunda. Representanten betonar att en grupp alltid blir en annan konstellation så 

fort det tillkommer en ny deltagare. Detta skulle kunna tolkas som att den del av styrgruppens 

medlemmar som har träffats tidigare har utvecklat någon form av gemensam kultur som dock 

inte innefattar alla medlemmar. Detta menar jag är något som kan ha skett på ett omedvetet plan. 

Om detta är fallet så sker det då ett osynligt spel, enligt Holm-Löfgren, mellan de medlemmar 

som innefattar denna gemensamma kultur vilket i sin tur kan ha försvårat arbetet för de 

medlemmar som inte innefattats i detta. Detta går, enligt Söderlund, att benämna som en 

okändhetsproblematik i projektarbetet då gruppen är sammansatt på grund av kompetens och 

sakkunskap.156 

    Representanten fortsätter och menar att: 

 

Det finns inte en organisationskultur i en organisation som inte finns, eftersom det inte finns 

någon organisation här utan det är bara en styrgrupp som träffas vid ett antal tillfällen med ett 

antal intresserade aktörer så blir organisationskultur inte nånting alls annat än mer möteskultur 

som man skulle kunna känna att man har vid de mötena där man träffas. 

Här menar representanten att det inte går att tala om en organisationskultur i styrgruppen i den 

bemärkelsen att det inte är en organisation. Representanten menar emellertid att det skulle kunna 

gå att tala om en möteskultur som existerar vid de tillfällen de involverade aktörerna träffas. Den 

övervägande delen av representanterna i styrgruppen framhäver arbetet i styrgruppen som 

lyckosamt i den meningen att: 

På styrgruppsnivå, den nivån som jag [ohörbart] så fungerat utmärkt tycker jag och det verkar 

också som att man, man har samma bild av vad det är vi vill uppnå så att jämförelse med 

många andra projekt så är det inte så att det egentligen finns ganska motstridiga intressen som 

ska jämkas. 

Här framkommer det att arbetet i styrgruppen har fungerat bra och representanten menar att det 

kan bero på att alla involverade har samma bild av vad de vill uppnå och att det inte finns 
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motstridiga intressen mellan de involverade aktörerna. Under intervjuerna har det dock 

framkommit att funktionen av styrgruppen inte direkt överensstämmer med dess faktiska arbete. 

Enligt Ander och Karlsson är en styrgrupps uppgift att fastställa mål, bedöma förslag och ta 

beslut. En styrgrupp skiljer sig från exempelvis en referensgrupp vars syfte är att bistå med 

synpunkter och förslag som anses vara värdefulla i sammanhanget.157 En representant uttryckte 

att ”styrgruppen, vilket i och för sig är ett konstigt namn för att den styr faktiskt inte särskilt 

mycket, jag gillar inte ord som inte står för vad de är.” Samma representant menar att 

styrgruppens funktion i detta projekt är att ”följa upp arbetet, de ska promota det och de ska 

stödja de men jobbet ska göras där det hör hemma”, med andra ord hos projektutföraren 

Komvux. I detta fall kan styrgruppens uppgift därmed ses som ett mellanting mellan den faktiska 

styrgruppen och en referensgrupp då styrgruppens uppgift mer är att komma med synpunkter 

och förslag till beslut och dylikt men huvudansvaret för hur kursen läggs upp och så vidare ligger 

helt på Komvux. Många av de involverade aktörerna är just med för att ge synpunkter och förslag 

vilket mer går i linje för vad en referensgrupp är till för. Därmed går det att utläsa att styrgruppen 

inte har en överordnad roll över projektutföraren, det vill säga Komvux. Projektägaren, 

Näringslivskontoret, har i detta fall inte mandat över Komvux arbete. Komvux kan därmed 

utföra arbetet på det sätt de vill så länge de uppfyller målen med projektet.  

Det är ju en liten svårighet när man är så att säga projektägare men inte projektutförare – hur 

mycket ska man gå in och sparka på dem som gör jobbet så att säga? Vi har ju egentligen inga 

mandat att göra det för de har ju sin alldeles egna arbetsfördelning hos sig, så det här blir ju en 

orderkanal på tvären och det funkar så där, inte riktigt bra. Det är ju en nackdel förstås att som 

projektansvarig har vi ju egentligen inga mandat att gå ner att se till att det blir på ett annat sätt 

än det blir nere på Komvux där det bedrivs. Eftersom det är ett litet projekt är det ingen stor 

fråga, men det är klart att när man ändå pratar om det så är det nog så att, men det sa jag ju 

förut också att för att projekt ska vara lyckat så ska det vara klara mandat, och det är det ju inte 

i ett sånt här fall.  

 

Här problematiserar en representant sin egen aktörs roll i projektet och påpekar problematiken 

med att vara projektägare men inte projektutförare. Enligt projektansökan är det emellertid både 

Näringslivskontoret och Komvux som har projektledarrollen Detta anser jag är en faktor som 

kan ha försvårat arbetet i viss mån då ledarrollen är fördelad på två aktörer varav endast den ena 

har mandat. Det går därmed att utläsa en roll- och ansvarförvirring i projektets styrgrupp. Vem 

som har den slutgiltiga bestämmanderätten och vilket ansvar som ligger på vilken aktör är därmed 

diffust och denna osäkerhet kan leda till oro och irritation för de involverade. Detta anser jag 

skildrar den osäkerhetsproblematiken Söderlund tar upp som innebär att det råder en ovisshet i 

vad och hur saker ska utföras.158 Samma representant tydliggör sin roll enligt följande: 

Ja, vi är bara projektägare vilket ju innebär att vi är administrativt samordnande. Verksamheten 

drivs naturligtvis på Komvux och ska göra det utan vår inblandning. […] Jag är ju bara 
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sammanhållande av styrgruppen, det betyder ju bara att jag ska försöka att hålla ihop så att alla 

gör det dem ska göra. 

 

Projektledarskapet går i denna bemärkelse att relatera till Söderlunds tanke om att ledarskapet ses 

som en funktion som en grupp individer utövar gemensamt och innefattar de signifikanta 

aktörerna.159 Jag anser att ledarskapet i projektet utförs av de signifikanta aktörerna som är med i 

styrgruppen, dock är det Komvux som har den slutgiltiga beslutsrätten i det avseendet att de 

utför projektet. Några av de signifikanta aktörerna är emellertid med och finansierar projektet och 

har därmed rätten att dra in finansieringen i det fallet Komvux inte skulle leverera vad som 

utlovats i projektansökan. Detta menar jag går i linje med det Kärrman och Rennstam benämner 

som en resultatstyrd ledning som går ut på att en liten enhet i verksamheten får fria händer så 

länge de levererar förutbestämda mål.160 Verksamheten, i detta fallet projektägaren 

Näringslivskontoret samt medfinansiärerna Östsam och Länsstyrelsen har i arbetet med projektet 

givit Komvux fria händer att utveckla och utföra själva projektarbetet bäst de vill så länge de 

följer och därmed levererar enligt projektansökan. 

 

Det regionala arbetet 

Hur samverkan har fungerat i styrgruppen anser jag har visat sig tydligt i dess arbete med att 

sprida projektet. Det har inte förtydligats i projektbeskrivningen hur arbetet med att sprida 

projektet ska fortgå eller vems ansvar det är att arbeta med att sprida projektet.  

   Majoriteten av representanterna menar att arbetet i styrgruppen: 

är en handlingsinriktad kultur, man är nog mån om att se till att det man ska göra blir gjort och 

jag tyckte den var konstruktiv kulturen också för att när vi exempel skulle diskutera hur vi 

skulle nå ut till fler så var det ju många som sa: ”ah, men då tror jag man kan göra så här, jag 

tar på mig att..” 

Här lyfter representanten fram att arbetet i styrgruppen är handlingsinriktat och konstruktivt i 

den meningen att representanterna är måna om arbetet och kommer med tankar och idéer. 

Emellertid påvisas även andra åsikter gällande det reella arbetet i styrgruppen. En person menar 

exempelvis att kulturen i styrgruppens är ”skakig” och menar att: 

 

[…] organisationskulturen på Komvux är nog relativ formaliserad och det tror jag inte gagnar 

det här arbetet, men jag tror man tar sig förbi det på nått sätt ändå så att det kan funka iaf. De 

tänker i lite mer rutor och fyrkanter upplever jag i många fall, man ser hinder där det borde 

kunna gå att säga: ja, men då gör vi så här i stället, plan B finns inte alltid så där snabbt. Men 

möteskulturen, man känner nog inte varandra tillräckligt väl för att kunna ha en riktigt öppen 

möteskultur, den är avvaktande lite tycker jag lite grann, försiktigt, avvaktande och det är inte 

                                                 
159 Jonas Söderlund, Projektledning & projektkompetens, (2005, Lund), s. 260 
160 Dan Kärrman och Jens Rennstam, ”Styrning – beteenden, resultat och normer” i Mats Alvesson & Stefan 
Sveningsson, Organisationer, ledning och processer, (2007, Lund), s. 160  



 33 

det där sprudlande, kreativa sättet som det kan bli i vissa möteskulturer utan det är ganska, inte 

strikt kanske men mer avvaktande, strikt möjligen. 

 

Enligt denna representant kan kulturen på Komvux försvåra arbetet i styrgruppen då de tenderar 

att se mer hinder istället för att gå vidare och ta fram en plan B. Representanten påpekar att 

kulturen i styrgruppen till viss del är avvaktande och försiktig men poängterar att detta är något 

man tar sig förbi. Det går här att tolka detta som att det råder en skillnad gällande både makt och 

inflytande i styrgruppen. Detta kan enligt Danermark förklaras med maktskillnader i form av 

position, utbildning och kön som benämns som kunskaps- och kunskaps- och förklaringsmässiga 

faktorer som påverkar samverkansprocessen.161 

    Eget företagande – egen försörjning är ett regionalt projekt. Jag har kunnat urskilja två 

tankegångar hos representanterna gällande vad det innebär att projektet har ett regionalt 

perspektiv. Några representanter har uttryckt att de anser att projektet bör spridas i den 

meningen att andra kommuner i regionen bör, i större mån än vad som görs i dag, skicka 

deltagare till tillvalet i Norrköping. Den andra tanken är att den modell som framtagits för att 

sätta igång Sfi med inriktning mot eget företagande av Komvux i Norrköping ska spridas till 

andra kommuner i regionen för att de då kan starta upp ett eget tillval i eget företagande. Några 

menar att det i dagsläget är för tidigt för att se om det finns ett tillräckligt stort behov för att 

tillvalet ska finnas även i övriga delar av länet.  Denna åsikt framhåller en representant: 

Jag tror att till en början vore det bra om vi bara hade en Sff och att inte Linköping gör, jag vet 

att Linköping har planer på att göra någon Sff men det var det jag menar att det i sådan fall 

skulle kunna bli en delregional utbildning som då plockar upp de närmsta inom Norrköpings 

upptagningsområde då men jag tror att till en början om vi bara hade en, att inte Linköping gör 

någon utan att Linköping också får åka till Norrköping.  

Här framhåller representanten att kursen till en början endast borde ges i Norrköping av den 

anledningen att den då ges möjlighet att förankras. Totalt sätt så har 8 personer från andra 

kommuner deltagit på någon av tillvalen. Fördelningen har varit uppdelad så att det har varit 

mellan 1 – 3 deltagare från andra kommuner av totalt 11 – 19 deltagare per tillval.162 Jag har 

urskiljt två faktorer som kan ligger till grund för de fåtal deltagare från andra kommuner och det 

svala mottagandet av närliggande kommuner. För det första så gäller det marknadsföringen av 

projektet och dess tre moment, både riktat mot personer som arbetar med tänkta deltagare samt 

framtida deltagare. För det andra har Linköping startat upp en egen liknande inriktning som 

eventuellt fångar upp tänkta deltagare från kommunerna i närheten såsom Kisa, Åtvidaberg och 

Motala. I arbetet med att sprida information och marknadsföra projektet framkommer det att: 

”jag vet ju att det har gått ut till alla kommuner, med informationsblad”. Komvux har även 

informerat om tillvalet i det egna huset, till deltagare inom Sfi-verksamheten. På styrgruppsmötet 

den 24 februari 2009 påpekade några representanter att information marknadsföring inte endast 
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kan ske via ett informationsmail till berörda parter vid varje start av tillvalskursen. En 

representant framhöll vikten av den informella kontakten och uppmanade till telefonkontakt som 

komplement till information som skickats.163 Några representanter har även påpekat vikten av att 

sprida information till tänkta deltagare: 

De har ju försökt sprida information till alla de aktörer som kan det här med att påverka men 

jag tror att de har inte spridit tillräckligt mycket till dem som kan vara tänkbara elever. Och då 

tror man att det, alltså, egentligen är det så att man borde veta bättre för det fungerar inte så att 

det sprids per automatik så man får ta ett extra tag och kavla upp ärmarna och vara lite mer 

proaktiv. Det pratade vi om på senaste mötet att det faktiskt är viktigt att också ringa runt och 

kolla hur det går med rekryteringen. Nej, så är det ju och det är det som är avgörande om man 

ska lyckas eller ej och det är inte Komvux vana vid man behöver träna på det och det gäller 

inte bara Komvux utan de gäller de flesta traditionella skolor, även gymnasieskolor de har 

väldigt liten uppfattning om hur man hanterar sånt.  

 

Här framkommer det att projektet inte marknadsförts tillräckligt gentemot tänkta elever. Detta 

menar representanten kan bero på att Komvux som organisation inte är vana vid att arbeta på det 

sättet. Detta är inget som styrgruppen har arbetat med tidigare under projektet och då de senaste 

kursstarterna har visat på ett ganska knapert antal elever så beslutades det att ett informationsblad 

ska tas fram på de fem största språken i regionen för att nå ut till eventuella deltagarna och inte 

enbart de som arbetar med och mot tänkta deltagare.164 Här framkommer det att 

informationsbehovet inte tydliggjordes som det kanske borde ha gjorts från första början. Ander 

och Karlsson lyfter just fram vikten av att redan från början ta reda på vilka informationsbehov 

som finns – vilka som ska informeras och vad det är för information de ska få och vid vilken 

tidpunkt i projektet denna information ska ges.165 Enligt dessa utsagor visar det sig att man i 

projektet inte tagit reda på det reella informationsbehovet i projektets uppstart. Den information 

som givits har endast riktat sig mot flyktingsamordnare, utbildningskontor, flyktingmottagningar 

och till olika näringslivskontakter med andra ord personer som arbetar med och mot eventuella 

deltagare. Information riktad direkt till framtida deltagare kom upp på tapeten först i ett senare 

skede, på styrgruppsmötet den 24 februari 2009 då en representant framhöll att information om 

kursen borde översättas till flera språk. Det framgick då att detta var en kostnadsfråga men att det 

var av värde och det bestämdes då att ett informationsblad skulle arbetas fram för att sedan 

översättas till de fem största språken.166  

    Det går även att utläsa i ovanstående citat, och allmänna tankegångar hos majoriteten av 

representanterna i styrgruppen, att ansvaret gällande marknadsföring av projektet faller, om inte 

enbart så till störst del, på Komvux. Vissa representanter i styrgruppen har emellertid bistått med 

namn till det informationsmail som har skickats ut och har även spridit information om projektet 

vid sammankomst av berörda parter. Utöver detta har det legat på Komvux att skicka mail och 

                                                 
163 Minnesanteckningar från projektet Eget företagande – egen försörjning, styrgruppsmöte 2009-02-24 
164 Ibid. 
165 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 35 
166 Minnesanteckningar från projektet Eget företagande – egen försörjning, styrgruppsmöte 2009-02-24 
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komma på nya idéer att nå ut till berörda aktörer. Jag anser att styrgruppen borde ha tagit ett 

större ansvar i denna fråga, dock har jag förstått att denna fråga kommit upp i styrguppen först i 

ett senare skede i projektarbetet vilket kan ligga till grund att denna fråga inte prioriterats i större 

skala. Om projektet hade haft en tydligare styrning med endast en faktisk ledningsroll hade det 

varit projektledares ansvar att, enligt Ander och Karlsson, bland annat se till att personer gör det 

dem ska göra, samordna och inrikta arbetet mot de satta projektmålen167  

 

En permanent verksamhet? 

Enligt projektansökan ska underlaget för moment tre – heltidskursen undersökas under våren 

2009 för att eventuellt startas upp till hösten 2009. När heltidsutbildningen kommer på tal menar 

en representant att: 

 

Det måste finnas ett behov, ett verkligt behov, det kan inte vara så att några snälla tanter och 

farbröder suttit och hittat på något som skulle kunna vara ett behov och tro att det är ett behov 

utan det måste finnas ett genuint behov hos dem som verkligen berörs.  

 

Denna representant, som många andra, lyfter fram att underlaget för om tillvalet ska blir 

permanent beror på behovet. Ett verkligt behov hos de berörda parterna är avgörande som 

underlag för att starta upp heltidskursen. En annan representant menar att ”det här med liksom 

deltagarna, att fylla på hela tiden, det är den svagaste punkten kan jag känna, rekryteringen alltså”. 

Här lyfts än en gång svårigheten med att rekrytera deltagare fram som en problematik, i denna 

mening inför den eventuella heltidskursen. Det är av stor vikt att inför den eventuella uppstarten 

av den permanenta verksamheten ta reda på om det finns ett verkligt behov hos de berörda 

parterna och samtidigt ta reda på hur man når dessa eventuella deltagare med information och 

marknadsföring.  

En annan representant lyfter fram tre faktorer som anses är avgörande för ett projekt: 

 

[…] det ena är förankring, det andra är resurser och det tredje är då hur själva genomförandet 

sker och hur det dokumenteras. Det är ju tre väldigt viktiga saker […] 

 

Enligt representanten är det förankring, resurser och genomförande som är ligger till grund för 

om ett projekt ska lyckas eller ej. Samma representant säger så här på frågan om dessa faktorer 

finns i projektet Eget företagande – egen försörjning: 

Ja, jag tycker att det är väl förankrat, så som jag uppfattar det, det här är ju Norrköpings 

kommun då, kärnan, och där uppfattar jag att det är väl förankrat, resurserna finns ju då genom 

att finansieringen är säkrad i någon mening, det enda momentet som inte är klart då, det är ju 

genomförandet och dokumentationen men utifrån det vi sett, det man har presenterat på 

styrgruppsmöten så verkar det som att det kommer gå bra, jag tror att i nästa led så uppstår ju 

                                                 
167 Ingemar Ander & Rune Karlsson, Bättre projekt!, (1989, Lund), s. 33 
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en ny utmaning och det är ju; kan man förankra det här regionalt?, kommer andra kommuner 

att betala för det här helt enkelt istället för att anställa egen personal? det är klassiska frågor 

men utifrån vad man hade kunnat förvänta sig så går projektet som det ska. 

 

Representanten menar här att projektet Eget företagande – egen försörjning är väl förankrat och 

att resurserna finns i och med finansieringen, men att det vid tillfället för intervjun inte gick att 

uttala sig om genomförandet då detta fortfarande var i full gång. Representanten framhäver 

emellertid att det arbete som redovisats till dess i styrgruppen verkar lovande. Det representanten 

påvisar som en eventuell utmaning inför den permanenta verksamheten är frågan om andra 

kommuner är villiga att betala för att skicka deltagare från den egna kommunen för att delta i 

kursen istället för att starta en egen liknande utbildning. Detta blir en fråga för styrgruppen att 

diskutera när de undersöker underlaget för den eventuella heltidsutbildningen. Jag ser fram emot 

att få ta del av helhetsutvärderingen som planerats dels för att, i enlighet med Holmberg och 

Næssén, bedöma hur väl målen för projektet uppfylldes, men framför allt vilka lärdomar som 

dragits inför framtiden och om underlaget för heltidsutbildningen finns.168 

 

Avslutande reflektioner 

Syftet med min studie har varit att se hur arbetet i projektet Eget företagande – egen försörjning 

har fungerat. Detta har jag gjort genom att analysera mitt empiriska material med hjälp av 

projektkompetensmodellen som ram och har använt mig av valda teorier för att styrka mina 

resonemang. I detta avslutande avsnitt syftar jag till att knyta samman vad jag kommit fram i min 

analys i en reflekterande diskussion.  

    Analysen visar att majoriteten av representanterna anser att arbetet i styrgruppen har varit 

väldigt meningsfullt i den bemärkelsen att det har varit av både en öppen och handlingsinriktad 

kultur. Arbetet i styrgruppen har enligt informanterna fungerat till följd av att de involverade har 

haft en gemensam bild av vad skulle uppnås och att det inte finns några motstridiga intressen 

mellan de involverade aktörerna under arbetets gång. 

    Ett projektarbete fortlöper emellertid allt som oftast inte helt enligt planerna. De faktorer jag 

har urskiljt som har varit detta projekts specifika utmaningar är först och främst de olika språkliga 

tolkningsskillnader. Den första faktorn är målformuleringen och dess faktiska innebörd. Jag har 

urskiljt två olika åsikter när det gällande detta. Den ena gruppen har sett tillvalet som en form av 

kurs i eget företagande och skulle gärna se att den utvidgas utanför Sfi-verksamheten. Den andra 

gruppen betonar just att tillvalet ligger inom Sfi-verksamheten och att den inte är en starta eget-

kurs i den bemärkelsen. Någon beskrivning om vad som förväntas av deltagarna efter tillvalets 

gång framgår heller inte. Då målformuleringarna inte tydliggjorts inom gruppen från projektets 

start kan bero på att många i gruppen har en tidigare relation till varandra och därmed kan det 
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mellan vissa deltagare i gruppen ha funnits ett informellt osynligt spel.169 Detta menar jag kan ha 

påverkat arbetet i gruppen och då till störst del gällande kommunikationen inom gruppen. Med 

andra ord kan det osynliga spelet ligga till grund för att vissa medlemmar har pratat förbi 

varandra170 istället för att tydliggjort vad som faktiskt menas. Detta är även ett litet projekt och 

omfattar ingen omfattande finansiering och styrgruppen arbetar inte med detta projekt på heltid 

och de har endast träffats vid ett fåtal tillfällen på styrgruppsmötena. Jag anser att detta kan ha 

påverkat arbetet i projektet och då särskilt gällande hur styrgruppsmötena har fungerat. Tid är 

alltid en bristvara och träffas en grupp så pass sällan samt att projektet inte haft någon tydligt 

ledarskap i den bemärkelsen för att det, enligt informanterna, helt enkelt inte har behövts i denna 

skala.  

    Den andra språkliga faktorn som har påverkat projektet är själva benämningen på projektet 

samt tillvalet. Enligt projektansökan benämns det som ”Eget företagande – egen försörjning” 

medan de involverade representanterna oftast använder sig av Sff – Svenska för företagare. Vad 

detta får för konsekvenser går åsikterna hos informanterna isär. Några menar att benämningen 

Sff kan misstolkas som en starta eget-kurs medan andra lyfter fram konsekventheten i det då det 

följer andra benämningar av Sfx-inriktningar. Detta menar de skulle gynna marknadsföringen av 

projektet.  

    Den tredje faktorn gällande åsiktsskillnader i språket jag uppmärksammat avser spridningen av 

projektet och tillvalet. Här visar det sig att det finns en skillnad i vad de olika informanterna 

lägger för innebörd i meningen med att projektet ska spridas. Några lyfter här fram målet att 

deltagare från andra kommuner ska vara välkomna att delta medan andra fokuserar på spridning i 

den meningen att den modell som tagits fram i projektarbetet ska spridas till andra kommuner 

som vill starta upp en liknande kurs. Jag anser, och tror att mina informanter skulle hålla med mig 

om, att projektet och tillvalet borde spridas i båda dessa bemärkelser för att gynna den 

yrkesinriktade Sfi:n. Dock måste samarbetet mellan kommunerna och de berörda parterna lyftas 

fram mer för att spridningen ska lyckas. Detta är något som är på gång i regionen och till hösten 

finns det planer på att utveckla den regionala samverkan gällande SFI-inriktningar.171 Vilket är en 

del i arbetet med att utveckla yrkesinriktad-Sfi och är i enlighet med Statskontorets rapport som 

jag inledningsvis uppmärksammade om. Statskontoret efterlyste där bättre samarbete både i men 

även mellan kommunerna för att fler yrkesinriktade Sfi-utbildningar ska initieras.172   

    Det regionala perspektivet har även gjort att projektet och tillvalet har behövt marknadsföras 

på ett annat sätt till skillnad från en vanligt Sfi-inriktning. Arbetet med att sprida projektet och 

tillvalet har enligt informanterna inte gjorts i den mån det skulle ha behövts. Detta menar de 

ligger till grund för det låga deltagarantalet på tillvalet. Marknadsföring av projektet och tillvalet, 

eller rent av bristen av det, uppmärksammades emellertid först i ett sent skede i projektarbetet. 

Den information som har gått ut har i dagsläget endast riktats mot berörda aktörer som arbetar 

                                                 
169 Barbro Holm-Löfgren, Kulturuppvaknande, (1995, Lund), s. 28 
170 Irving J. Lee, Att tala samma språk: Semantik till vardags, (1963, Halmstad), s. 18 
171 Emelie Gustavsson, Reginal Sfi i Östergötland? (Norrköping, 2009), s. 7 
172 Statskontoret, Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens: En utvärdering av svenska för invandrare, 2009:2 
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med och mot eventuella deltagare. Detta är något som förhoppningsvis kommer att ändras inför 

den eventuella uppstarten av heltidskursen då det varit på tal om att ta fram informationsblad på 

olika språk riktat till framtida deltagare. 

Under våren 2009 ska det undersökas om det finns ett underlag för att starta upp heltidskursen 

Sff enligt projektansökan.173 Alla informanter uppvisar en positiv förhoppning om att kursen 

kommer att startas som planerat. En informant menar att projektet i den meningen är väl 

förankrat samt att resurserna finns då finansieringen är säkrad dock är själva genomförandet och 

dokumentation klart i dagsläget. Informanten uppvisar likväl en god tro på arbetet med projektet 

och tillvalet då det presenterats delrapport på mötet. Det som denna informant belyser, och 

många av dem andra, är de nya utmaningarna som uppstår inför heltidskursen vilket är hur det 

kommer att gå med att sprida projektet och om andra kommuner är villiga att betala för kursen 

istället för att starta en egen. Detta är frågor och utmaningar som projektet ställs inför nu när det 

lider mot sitt slut. Informanterna menar att det måste finnas ett behov, ett riktigt behov hos de 

berörda med andra ord hos de eventuella deltagarna för att en sådan här kurs ska kunna ge fäste. 

Några informanter lyfter fram just rekryteringen av deltagare som projektets svaga punkt. 

Därmed behöver de involverade tänka om eller helt enkelt arbeta mer när det gäller information 

om utbildningen och marknadsföra den mot aktörer som arbetar med och mot eventuella 

deltagare men framför allt mot de framtida deltagarna själva.  

 

Sammanfattning 

Statskontoret rapport Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens påvisade ett antal brister i 

utbildningen och gav förslag om vad som behövs förbättras. Enligt rapporten så sker 

språkinlärning lättare i yrkesinriktad Sfi samtidigt som det lättare leder till jobb.174 Pilotprojektet 

Eget företagande – egen försörjning bedrivs inom Sfi-verksamheten på Komvux i Norrköping. 

Projektet är ett regionalt projekt som särskiljer sig från andra projekt i den bemärkelsen att de 

aktörer som är involverade kommer både från den privata och den offentliga sektorn samt för att 

projektet har både ett näringslivs- och ett integrationsperspektiv. Projektet bedrivs av Komvux i 

Norrköping och projektägare är Näringslivskontoret. Medfinansiärer är Regionförbundet Östsam 

och Länsstyrelsen i Östergötland. Dessa aktörer har representanter i projektet styrgrupp 

tillsammans med representanter från ALMI/IFS och Östsvenska Handelskammaren. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka representanterna i styrgruppens tankar och åsikter kring arbetet 

med projektet för att synliggöra samverkan dem emellan utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vad är bakgrunden till projektet? 

 

 Hur har arbetet kring projektet organiserats? 

                                                 
173 Näringslivskontoret, Projektansökan: Eget företagande – egen försörjning 
174 Statskontoret, Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens: En utvärdering av svenska för invandrare, 2009:2 



 39 

 

 Hur har styrningen och ledarskapet av projektet fungerat? 

 

 Hur har samverkan mellan aktörerna fungerat? 

 

 Finns underlaget till att starta heltidsutbildningen? 

 

För att besvara dessa frågeställningar har jag använt mig av projektkompetensmodellens fyra 

beståndsdelar; projektgenerering, projektorganisering, ledarskap och teamarbete. Min analys är 

uppdelad utefter dessa komponenter och jag stärker mina resonemang med hjälp av teorier som 

behandlar projektarbete, samverkan, kultur och ledarskap. Jag har även använt mig av teorier som 

belyser språkets betydelse för kommunikation mellan individer. 

    I min analys kommer jag fram till att det är de språkliga faktorerna som till stor del har 

påverkat detta projekt. Målformuleringar, benämning på projektet och tillval har haft olika 

betydelser och inneburit olika saker för de olika informanterna. Detta påvisar därmed vikten av 

att tydliggöra mål och så vidare redan i uppstarten av ett projekt. Och detta vare sig personerna i 

någon form har arbetat tillsammans tidigare eller ej och oberoende projektets storlek.  
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