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English abstract
This is a report of the theoretical framework of Globalverkstan (GV). The objective of
GV is to provide participants with the tools required to initiate and carry out projects in
the NGO-sector. The programme will span over three academic semesters. All tuition is
held in English. In terms of content, the major subjects are: Project management,
economics and marketing, writing and presenting results, evaluation in theory and
practice, theoretical studies in democracy, globalisation and its discontents and critical
studies in religious and political, non-democratic organisations operating in civil society.
The civil society perspective will be the mainstreaming element of the programme. The
education will be in Gothenburg and based in the context of the Swedish legacy of
democracy from below.

My report focuses on my experiences from Kulturverkstan, the University and the civil
society (both as a representative from a social movement (Attac) and as part of the labour
market). My conclusion is that in the era of network capitalism and globalisation the civil
society needs to find new ways to improve a project management based on their own
prerequisites and experiences. GV can be an important actor in this process because they
have the educational skills (both practical and theoretical), they are close to the civil
society and see the process of globalisation as both a threat and an opportunity. But most
important is that this process can be affected. With the right knowledge and the right
tools you can learn to navigate in this ever-changing world of opportunities and
injustices. GV can make a change.

Ännu bara en saga
”En pesthärd som

hotar att undergräva fosterländskhet,
kristendom och sunda ideal bland ungdomen”1

Inledning
Jag tillbringade min LIA 4 period på Nätverkstan Kultur i väst, Göteborg. Där arbetade
jag inom projektet GV. GV handlar om att starta en systerutbildning till  KV. GV riktar
sig till NGO: er, folkrörelser och andra aktörer inom det civila samhället. Undervisningen
kommer att bedrivas på engelska och rikta sig till studenter från hela världen. Vår
förhoppning är att kunna starta i december 2003.

                                                     
1 Citatet är hämtat från: Möller, Yngve: ”Rickard Sandler : folkbildare, utrikesminister”, Norstedts,
Stockholm 1990. Citatet är från en högerman som beskriver Brunnsviks folkhögskola tillblivelse i början av



Frågeställning
Denna rapport kommer att handla om GV:s kursinnehåll. I formandet av denna
utbildning har en hel del erfarenheter inhämtas från olika personer (se Karin Dalborg-
Krouthéns rapport2). Detta arbete har fortsatt under våren och utmynnat i den idag
befintliga kursplanen. Denna kursplan är ett kollektivt arbete men jag vill i denna rapport
diskutera hur mina egna tankar ser ut om vad en projektledarutbildning för det civila
samhället ska innehålla. Jag kommer att dela in denna rapport i fyra olika delar där jag i
tur och ordning diskuterar mina erfarenheter från Kulturverkstan, universitetet,
arbetsmarknaden och det civila samhället. Jag kommer att avsluta min rapport med en
teoretisk reflektion kring ett antal centrala begrepp som utbildningen kretsar kring.
Detta för att förstå den samtid och den kontext GV rör sig i. Avslutningsvis för jag en
kort diskussion om min egen organisations behov av GV.

Erfarenheter från Kulturverkstan
KV står på flera ben. Kort kan man säga att utbildningen hittills utbildat kulturarbetare
och personer aktiva i folkrörelser/NGO: er. En tanke med GV är att tydliggöra
utbildningarna åt respektive grupps specifika behov som delvis skiljer sig åt.

Under de utvärderingar som just nu görs framkommer att KV har ett antal problem. En
kritik som jag personligen har handlar om begreppet livsprojekt. KV är bra på (kanske
t.o.m. bäst) på att ge eleverna ett starkt självförtroende – men kanske sämre på att ge
konkreta redskap för projektledning. Då GV ska utbilda mot ett behov från en specifik
sektor (kanske tydligare där än hos KV) så kommer detta med livsprojekt bli mindre
viktigt. Då utbildningen delvis rekryterar studenter från en annan kontext och med en
annan bakgrund handlar det om att ge eleverna ökad handlingskompetens. Detta skiljer
sig delvis från självförtroendebiten som många kommit fram till är KV:s största gåva till
mänskligheten. Här är inte ”kasta barnet i vattnet och se om det kan simma
pedagogiken” lika självklar. Det handlar dels om ett ökat ansvar (studenterna riskerar
mer) men också att det är en utbildning för en tydligare sektor med specificerade behov.
Det är också troligt att det kommer att ställas krav från de olika organisationer som på
ett eller annat sätt skickar/stöder studenternas uppehälle.

Erfarenheter från Universitetets humanistiska/samhällsvetenskapliga fakulteter
GV har en tydlig idé om vad man vill. Det handlar om handlingskompetens, verktyg,
samhällsvetenskap, idéhistoria och fokus på alternativt ledarskap. Detta kan kort
sammanfattas i begreppen teori/praktik, makro/mikro, kontextuell/operationell eller
omvärldsanalys/verktyg. Att GV kan ge studenterna detta är det som gör GV unikt. Att
göra en utbildning som bara ger det ena (t.ex. klassiska projektledarutbildningar som
sysslar med verktyg) eller det andra (universitet som syftar till omvärldsanalys och
forskning) är inte det GV önskar.

Universitet sitter också fast i hierarkier, strukturer och dålig ekonomi. Mina egna
erfarenheter (som bekräftats av många inom det systemet) säger också mig att
universitetet är dåliga på att ge studenterna jobb efter fullgjord utbildning. Det som kan
erbjudas är ett antal forskarplatser som är alldeles för få eller att du via andra erfarenheter
utanför universitetet kan kvalificera dig för ett jobb ute i arbetslivet. Det som saknas är
just ”verktygen” i allt ifrån ekonomi till data.

Universitetens ekonomiska verklighet är idag mycket problematisk. Den mängd ökande
studenter till varje kurs har inte följts av ökade resurser. Det innebär fler elever per lärare,
fulla eller överfulla klassrum och en datorpark med få långsamma datorer i sunkiga
källarutrymmen. Detta samtidigt som att det är mer prestige i att forska och skriva än i
att undervisa. Även forskningsanslagen inom humaniora och samhällsvetenskap är idag
för få för att fylla behovet från ett ökande antal forskare. Hela denna situation leder till
att universitetens institutioner blir mer och mer beroende av att göra s.k. uppdrags-

                                                     
2 Se: http://www.natverkstan.net/projektdetalj.lasso?id=p10008



utbildningar åt olika företag och myndigheter. Allt för att få ekonomin att gå ihop och
forskningen möjlig och så vidare i en alltmer problematisk nedåtgående ekonomisk spiral.

Just nu är det en situation på utbildningsmarknaden där KY är den enda instans som ger
dräglig frihet och goda ekonomisk a förutsättningar. Generellt sett är universitet inte
särskilt förändringsbenäget utan sitter kvar i sina gamla strukturer, på gott och ont.
Projektledarutbildningarna som ligger närmare företagsvärlden är lämpade för just denna
marknad och de krav som ställs där. Folkhögskolorna riktar sig till en delvis annorlunda
målgrupp och har andra utgångspunkter för sin pedagogik och ideologi. Då GV:s mål
ligger någonstans däremellan är kanske KY- formen den modell som är bäst lämpad för
detta?

Erfarenheter från arbetsmarknaden
Vi har rest land och rike runt för att träffa olika personer som beskrivit läget för oss i
bistånds- solidaritets- och hjälpsverige. Bilden vi har fått har varit dyster.

Projektarbete är den dominerande arbetsformen inom denna sektor. Man söker bidrag,
hittar samarbetspartners och genomför projekt. Runt dessa projekt finns en fast
organisation som på olika sätt ska stödja projektet och vara den fasta resursen. Idag ger
flera av de olika bidragsgivarna stöd åt projekten i ett 20-80 system. Det vill säga för att
genomföra ett projekt krävs det en egeninsats av organisationen på 20%. Då får
projektbidragen finansiera den fasta organisationens verksamhet. Detta leder i många fall
till både dåliga projekt, överansträngd organisation och i längden försämrade insatser och
projekt.

Sedan finns det ett glapp och en problematik som tyvärr alltför ofta leder till mer skada
än nytta. Det saknas omvärldsanalys och navigeringsförmåga. Detta problem handlar om
att man har för dåligt med tid att verkligen lära sig navigera i olika sammanhang. Samt att
man inte har kompetens eller förmåga att utvärdera sig själv vilket leder till att
nödvändigt förändringsarbete inte påbörjas. Frågan är bara om denna struktur kommer
att inse detta eller slå bak ut och göra ännu en managementinfluerad förändring i fel
riktning, vilket idag sker inom stat, kommun och i organisations Sverige. Detta kan man
diskutera i termer av modernistiskt influerat förändringsarbete inom en organisation
(jämfört med den mer postmoderna rollen som projektledare). Utvärderingar av
Kulturverkstan visar på att många av de utbildade projektledarna idag är verksamma
inom redan befintliga organisationer och där genomför ett förändringsarbete delvis
baserat på kunskaper inhämtade på KV. Denna kunskap ska föras vidare till GV och tas
som en viktig del då deras framtida arbeten dels kommer innehålla arbete i projekt och
dels förändringsarbete inom organisation.

Erfarenheter från det civila samhället
Mina erfarenheter inom detta område kommer främst från Attac och de olika svenska
sociala forum där Attac varit drivande. Jag har också under våren jobbat nära aktivt
verksamma projektledare inom tidskrifterna Ord & Bild samt Fronesis och följt
projektledarna för Gomorron – en politisk show och G8- mötets motkonferens. Detta
har givit mig för handen vissa erfarenheter om vad för kunskaper som behövs som
projektledare i det svenska och internationella civila samhället.

Min erfarenhet säger att det är allra enklast att arbeta i nätverksorganisationer där de
flesta av de inblandade har samma åsikter, samma ”tempo” och samma vision. Då är det
lätt att ta initiativ, fatta snabba beslut och driva projektet framåt.

Vad det gäller verksamheten som projektledare för t.ex. ett socialt forum krävs det ett
professionellt ledarskap. Detta ska och måste vara anpassat till den öppna och
demokratiska struktur forumet har. Egenskaper som handlingskompetens,
omvärldsanalys och ekonomisk styrning är alla otroligt viktiga. Det handlar om en
förmåga att både kunna fatta demokratiskt väl förankrade beslut men också snabbt
kunna reagera på uppkomna problem.



Att arbeta inom en nätverksorganisation med likasinnade och ha bra med pengar är nog
en nåd att stilla bedja om för personer verksamma inom det civila samhället eller i
kultursektorn. Oftast saknas det pengar eller så är du en del av ett större sammanhang
med begränsad rörelsefrihet på grund av ett uppdrag eller mandat. Detta behöver inte
vara ett hinder, snarare tvärtom. Det du däremot behöver är en annorlunda kompetens
som gör att du kan navigera i detta sammanhang.

Teoretiska reflektioner
Denna rapport så här långt är, som synes en plädering för GV. Men detta handlar mycket
om GV som idé och ideal, utifrån min bild och mina behov. Sedan är det en helt annan
fråga om GV verkligen når dit. Men de problem och brister som finns inom det civila
samhället måste hanteras. Inom GV finns det ett mantra som handlar om att det civila
samhället måste uppfinna en egen utbildning som fungerar efter de villkor och krav som
ställs där. Det är delvis det som jag försöker göra när jag beskriver mina erfarenheter från
dessa fyra olika fält. Det krävs någonting nytt och GV är ett försök till detta. Självklart
kommer även GV pendla mellan det önskvärda och det möjliga och till slut formas av de
elever som går där.

Modernitet/postmodernitet
Men jag vill ta en omväg via ett antal begrepp för att ta upp en problematik som är
central för förståelsen av GV. Det begreppspar jag tänker utgå från är modernitet/
postmodernitet3. I det moderna samhället var det den ”sociala ingenjören” som var
subjektet för förändring. Denna person (oftast en man) skulle med rationella medel och
kunskaper först beskriva världen och sedan omforma den. Allt för att på det sättet hjälpa
mänskligheten framåt. Världen gick att förstå, planera och att omforma.

Idag lever vi i en postmodern verklighet. Många av de stora projekten har visat sig ha
avskyvärda baksidor och givit upphov till nya och än mer förtryckande mekanismer. De
stora lösningarna och det intill minsta detalj planerade samhället är också en ekonomisk
omöjlighet i en tid av försvagad nationalstat och globalisering.

Hur ska man då kunna navigera i den postmoderna verkligheten utan att falla ner i ett
svart hål av overksamhet, missmod och brustna illusioner? Mycket av den framtida
förändrings potentialen finns i det civila samhället. Dels gäller detta i en svenska nationell
kontext – men är ännu viktigare på ett globalt plan. Där är de flesta stater antingen onda,
svaga eller helt enkelt korrumperade. Där har marknaden visat sig från sin allra sämsta
sida och inte klarat av att generera de fröjder och det liv som den utlovar. Försöken att
skapa ett korrektiv till marknaden (t.ex. en välfärdsstat) har på de flesta platser
misslyckats. Hoppet och förändringspotentialen ligger då i det som inte är stat eller
marknad; det civila samhället. Det civila samhället måste då mer aktivt börja definiera sig
självt och skapa sig sin egen modell för ledarskap, organisation och projektarbete. Då är
kanske GV och andra utbildningar ett första steg?

Historisk parallell
I slutet av 1800-talet stod man inför en samhällsomvandling och en strid om demokratin.
Det handlade om ett demokratiskt underskott som inte längre accepterades, det
handlade om att produktionen förändrades och det handlades om att de orättvisor som
fanns inte längre tolererades. I Sverige valde man att organisera sig i någonting man
förenklat kan kalla arbetarrörelsen. Under dess framväxt brottades man med ett
representationsproblem. Dels var detta problem strikt parlamentariskt då de
demokratiska uppdragen förärades och fördelades efter inkomst. Men sedan fanns det ett
annat problem. Denna rörelse hade specifika behov av egna utbildningar. Dels krävdes

                                                     
3 Bra beskrivningar av denna debatt finns i Liedman, Sven- Eric: ”I skuggan av framtiden”, Bonniers,
Stockholm 1997, s.18-22 & 26-41. Se också: Abrahamsson, Hans: ”Det gyllene tillfället- teori och strategi för
global rättvisa”, Leopard, Stockholm 2003, 241-246, särskilt s. 245.



det en annan kunskap än den borgerliga som lärdes ut vid universitet, folkskolar och via
kyrkan. Denna kunskap hade ingen relevans för de arbetare, statare och bönder som
skulle utgöra den politiska framtiden inom det kommande demokratiska Sverige. Det
handlade om att ta makten över sitt liv, förstå världen och kunna tillämpa ett antal
verktyg som skulle bygga denna rörelse. Då dessa utbildningar inte fanns var de tvungna
att skapa dessa själva. På samma sätt byggdes det frikyrkor, folkets hus och andra lokaler
anpassade efter varje grupps specifika behov. Ett av de främsta exemplen på detta blev
Brunnsviks folkhögskola där många blivande samhällstoppar fick sin utbildning– men
också en del av rörelsens kulturarbetare som t.ex. Dan Andersson. Då det man sökte inte
fanns så skapade man det själv. Är det detta GV håller på med?

Avslutning

Min egen organisations behov av GV
Min organisation Attac är idag i behov av en ökad professionalisering (se bl.a. Tora
Ljusbergs rapport4).  Det handlar om saker som organisatoriskt minne, förmåga att göra
det man säger men också kunna genomföra projekt och aktioner med kort varsel. Det vill
säga att balansera mellan att vara ett nätverk, en kampanjorganisation och en folkrörelse
på samma gång. Den kompetensen finns inte idag. Inte hos någon. Inte nedskriven och
inte formulerad. Det gör att de ansvariga desperat letar efter en modell för arbetet,
organisationen och den dagliga verksamheten. Man letar efter styrningsmodeller inom
stat, annan offentlig verksamhet och hos marknaden. Men det man själva gör är att
försöka uppfinna ett eget sätt att arbeta på som kombinerar det bästa av två världar.
Kanske håller man själva på och uppfinner ett sätt att se på projekt och arbeta med som
passar en organisation inom den civila sektorn. Frågan är bara om man hinner detta eller
går under bland alla de misstag som man gör under resans gång varav en hel del beror på
dåliga kunskaper om organisation och projektledning?

Det är just denna kompetens som GV har möjlighet att erbjuda. Denna kompetens
kommer självklart inte som en blixt från klar himmel utan är någonting man lär sig
genom interaktion, reflektion och misslyckad navigation. Möjligheten att lära sig genom
misstag och så att säga befinna sig på en position där man har råd, möjlighet och får göra
misstag är oumbärlig. Ju närmare verkligheten du kommer ju mer kostsamma är dina
misstag. Då befinner du dig ganska snabbt i en situation där dina felsteg kostar pengar
och det du gör påverkar andra och leder till tårar, konflikter och brustna löften.

Ännu bara en saga
Globalverkstan finns inte ännu. Ett antal människor har under en period på nästan tre år
arbetat fram ett antal idéer om vad det skulle kunna bli. Arbetsmetoden har varit att
samla information, möta människor och undersöka behov. Runt den 15/12 2003 kommer
det första svaret ges. Då anländer de första studenterna till Lagerhuset och fyller denna
vision med mening och innehåll. Innan dess är allt bara en vacker vision om hur det
kommer att bli.
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4 Finns på: http://www.kulturprojektledare.nu/rapport/detaljsvar.lasso?id=R252
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