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1. Inledning 

I Skolverkets uppdrag ingår att representera Sverige i arbetet med att ge-
nomföra den Europeiska agendan för vuxnas lärande1. Inom ramen för 
European Agenda for Adult Learning 2014-2015 ska Sverige bidra med ex-
empel på väl fungerande samverkansformer för vuxenutbildning, med syfte 
att framförallt förbättra och effektivisera rekrytering till vuxenutbildningen, 
samt den fortsatta vägen in i arbetslivet. Med vuxenutbildning avses här de 
tre skolformerna kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (komvux), sär-
skild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (särvux) samt utbildning i svenska 
för invandrare (sfi).  

Den svenska läroplanen för vuxenutbildningen2 uppmanar till samverkan 
för att kunna erbjuda flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt 
och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. 
Särskilt efterfrågas en nära samverkan mellan de olika skolformerna inom 
vuxenutbildningen, eftersom en elev kan ha behov av att kombinera studier 
i flera av skolformerna. Även samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedling-
en och arbetsmarknadens parter är av betydelse för vuxenutbildningens kva-
litet och för elevens fortsatta etablering på arbetsmarknaden. Skolverket har 
under åren 2012-2014 bedrivit ett projekt som särskilt fokuserat på sätt att 
förbättra och effektivisera arbetet med uppsökande verksamhet och rekryte-
ring. Bland lärdomarna från detta projekt framkom att det är eftersträvans-
värt att olika förvaltningar samverkar för att effektivisera de processer som 
individen möter på sin utvecklingsväg mot studier eller arbete.  

Denna rapport är en kartläggning över hur samverkan mellan olika aktörer 
inom den grundläggande vuxenutbildningen ser ut. I rapporten beskrivs i 
vilken utsträckning vuxenutbildningen samverkar med olika samhällsin-
stitutioner, såsom kommunala förvaltningar eller verksamheter, utbildnings-
institutioner och statliga myndigheter. Fokus ligger framförallt på hur vux-
enutbildningen når ut till dess målgrupper (med kort tidigare utbildning), 
hur de fångas upp i kommunernas rekryteringsarbete och vilka organisato-
riska lösningar eller arbetssätt som tillämpas.  

Syftet med kartläggningen är att bidra till att öka kunskapsunderlaget om 
hur samverkan mellan olika aktörer inom vuxenutbildningen ser ut och be-
skriva hur effektiv samordning av insatser mellan kommunens vuxenutbild-
ning och andra verksamheter fungerar för att i förlängningen öka tillgången 
till och anpassningen av vuxenutbildningen utifrån målgruppens behov. 

                                                 
1 Bakgrunden till den Europeiska agendan för vuxnas lärande är en resolution som antogs 
2011 för var vuxenutbildningen ska befinna sig till år 2020. Europeiska agendan för vuxnas 
lärande syftar till att stärka korttidsutbildades kunskaper och färdigheter och lyfter fram 
viktiga områden för europeiskt samarbete inom vuxenutbildningsområdet.  
2 Skolverket (2012) Läroplan för vuxenutbildningen 2012. (Förordning (SKOLFS 
2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen) 
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Studien har genomförts i form av en webbenkätundersökning riktad till an-
svariga för vuxenutbildningen i samtliga 290 kommuner samt fallstudier ge-
nom telefonintervjuer med sex kommuner. Enkäten har som ambition att 
identifiera framgångsfaktorer och svårigheter när det gäller samverkan kring 
individers behov av utbildning och arbete. Fallstudierna har syftat till att få 
en djupare förståelse för olika typer av framgångsrika samverkanslösningar.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att belysa möjligheter och problematik som ka-
rakteriserar samverkan inom vuxenutbildningen och mellan vuxenutbild-
ningen och andra samhällsaktörer för att i förlängningen kunna stödja ut-
vecklingen av dessa samverkansprocesser. Några punkter belyses särskilt; 
förekomsten av samverkan kring rekryteringen till vuxenutbildning på de 
grundläggande nivåerna, hur samverkan sker kring uppsökande verksamhet-
en som kommunerna ansvarar för, och den sammanhållna vägen till fort-
satta studier eller arbete.  

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

I rapporten adresseras sex övergripande frågeställningar i syfte att belysa 
samverkansförhållanden kring vuxenutbildningen. Frågeställningarna är 
framtagna av Skolverket. Frågeställningarna tar sikte på former, förekomst 
och frekvensen av samverkan. De handlar även om samverkanskedjor, 
mönster, motiv och drivkrafter för samverkan. De frågeställningar som stu-
dien tar sin utgångspunkt i är följande; 

1. Hur sker samverkan mellan kommunernas vuxenutbildning, med särskilt 
fokus på de grundläggande nivåerna och sfi, och till exempel Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningar, stadsdelsförvaltningar, 
folkhögskolor, intresseorganisationer och projektverksamheter inom ut-
bildning och arbetsmarknad? 

2. Vilka av ovanstående samhällsinstitutioner är mest förekommande som 
samverkanspartner till den kommunala vuxenutbildningen?  

3. I vilken utsträckning sker en sammanhållen samverkan mellan olika sam-
hällsinstitutioner som effektiviserar individens väg mot studier eller ar-
bete? 

4. I vilken mån är det individens behov och aktuella livssituation som är ut-
gångspunkt för samverkan, och i vilken mån handlar det om institutional-
iserade rutiner inom ramen för respektive institutions uppdrag?  

5. Inom vilka områden förekommer mest samverkan? (Handlar det om re-
krytering och uppsökande verksamhet, studie- och yrkesvägledning, vali-
dering, elevens försörjning under studietiden, arbetsplatsförlagt lärande, 
praktikplatser, språkträning, skräddarsydda lösningar på individnivå eller 
andra områden?) 

6. Vad kännetecknar samverkan, till exempel vad gäller ansvarsfördelning, 

formella kontaktvägar mellan olika samverkansaktörer, långsiktighet?  
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3. Metoder 

Studien har två delar, en kartläggande och en fördjupande ansats. Kartlägg-
ningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier, en webbenkät och in-
tervjuer.  

3.1 WEBBENKÄT  

Metoden för kartläggningen var en totalundersökning i form av en webb-
enkät som distribuerades till en person i varje kommun med huvudsakligt 
ansvar för vuxenutbildningen.  

Enkäten distribuerades via epost till Skolverkets kontaktgrupp för yrkesvux, 
bestående av 271 personer. Det totala antalet respondenter understiger an-
talet kommuner. Det beror på att vissa respondenter har ett övergripande 
ansvar över vuxenutbildningen i fler än en kommun. Majoriteten av enkä-
tens respondenter var rektorer med ansvar för kommunal vuxenutbildning i 
första hand, och därefter utbildning för svenska för invandrare och särskild 
utbildning för vuxna. Några få uppgav att de hade ansvar för sameskola el-
ler specialskola. De som angav ytterligare rektorsområden angav oftast yr-
keshögskola, uppdragsutbildning och individuella program för gymnasiet. 
Ett fåtal respondenter hade andra roller, såsom studie- och yrkesvägledare, 
skolchefer, verksamhetschefer för vuxenutbildningen, biträdande rektorer 
och strategiska utvecklare.  

Enkäten lanserades den 4 maj 2015. Den 12 och den 19 maj skickades på-
minnelser till de enkätmottagare som ännu inte besvarat enkäten. Enkäten 
stängdes efter fyra veckor, den 26 maj 2015. Nästan samtliga respondenter 
mottog och öppnade enkätlänken. Totalt besvarade 172 personer enkäten 
fullständigt och 53 personer besvarade den ofullständigt. Således har 45 per-
soner inte besvarat enkäten. Ett fullständigt besvarande av enkäten innebär 
att respondenten tagit sig igenom hela enkäten och klickat i den sista rutan 
”skicka in mina svar”. Med ofullständigt besvarad enkät menas att enkätre-
spondenten inte besvarat samtliga frågor. I sammanställningarna i rapporten 
ingår svar från respondenter som besvarat enkäten ofullständigt. Svarsfre-
kvensen för varje fråga framgår av diagrammen i Bilaga 1. 

Krav om att besvara varje fråga ställdes inte i denna enkät, i syfte att göra 
det möjligt för respondenten att bläddra i enkäten och på så sätt uppmuntra 
till fler svar. Eftersom det organisatoriska upplägget på den kommunala 
vuxenutbildningen varierar mellan kommunerna har respondenterna haft 
olika förutsättningar att besvara enkäten. En bidragande orsak till att vissa 
frågor lämnats obesvarade är skillnader i hur vuxenutbildningen är organise-
rad i olika kommuner och respondenternas olika verksamhetsramar. I 
kommentarerna till enkätensvaren anger exempelvis en handfull responden-
ter att vuxenutbildningen är upphandlad och tillhandahålls av ett flertal olika 
leverantörer. I dessa fall ligger samverkansansvaret på respektive utbild-
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ningsanordnare och respondenten saknar inblick i samtliga samverkanspro-
cesser. Vidare har som ovan framgått vissa respondenter hand om hela den 
kommunala vuxenutbildningen medan andra endast ansvarar för delar. 
Även om kartläggningen täcker alla kommuner måste resultaten läsas mot 
bakgrund av dessa begränsningar.  

I tabellen nedan redovisas svarsfrekvensen fördelat per län och kommun. 
Totalt sett är täckningen över Sverige god. Svarsfrekvensen är till synes 
högst i Bergslagen och i norra Sverige med undantag för Västerbottens län, 
vars kommuner i minst utsträckning besvarat enkäten. Det bör även anmär-
kas att flera kommuner i Bergslagen som besvarat enkäten ofullständigt har 
besvarat väldigt få frågor. Storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och 
Skåne har god svarsfrekvens, ca tre fjärdedelar av kommunerna i storstads-
länen har besvarat enkäten, medräknat de ofullständiga svaren. 

Tabell 1 – Antal kommuner som besvarat enkäten per län 

Län Antal kommu-

ner i länet 

Antal kommuner som besvarat enkäten 

fullständigt och ofullständigt 

1. Stockholms län 26 23 

2. Uppsala län 8 5 

3. Södermanlands län 9 9 

4. Östergötlands län 13 11 

5. Jönköpings län 13 12 

6. Kronobergs län 8 6 

7. Kalmar län 12 9 

8. Gotlands län 1 1 

9. Blekinge län 5 3 

10. Skåne län 33 24 

11. Hallands län 6 6 

12. Västra Götalands län 49 43 

13. Värmlands län 16 13 

14. Örebro län 12 11 

15. Västmanlands län 10 10 

16. Dalarnas län 15 15 

17. Gävleborgs län 10 9 

18. Västernorrlands län 7 7 

19. Jämtlands län 8 7 

20. Västerbottens län 15 8 

 21. Norrbottens län 
14 13 

 

Metoden för denna studie och respondentgruppens karaktär medför, som 
ovanstående resonemang påvisat, vissa svårigheter i att beskriva förekomst 
och modeller för samverkan i exakta termer. Resultaten som presenteras i 
denna rapport utgör stora penseldrag över samverkan inom vuxenutbild-
ningen.    

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Stockholms_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Uppsala_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#S.C3.B6dermanlands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#.C3.96sterg.C3.B6tlands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#J.C3.B6nk.C3.B6pings_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Kronobergs_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Kalmar_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Gotlands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Blekinge_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Sk.C3.A5ne_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Hallands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#V.C3.A4stra_G.C3.B6talands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#V.C3.A4rmlands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#.C3.96rebro_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#V.C3.A4stmanlands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Dalarnas_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#G.C3.A4vleborgs_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#V.C3.A4sternorrlands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#J.C3.A4mtlands_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#V.C3.A4sterbottens_l.C3.A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n,_kommuner_och_f%C3%B6rsamlingar#Norrbottens_l.C3.A4n
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3.2 INTERVJUER 

Fallstudier genomfördes med ett antal kommuner i syfte att fånga och besk-
riva samverkan i dessa orter på ett mer fylligt och nyanserat sätt och ut-
gjorde en fortsättning på studiens kartläggande del. Fallstudierna fångar 
modeller, organisatoriska lösningar och arbetssätt som tillämpas i samver-
kan kring rekryteringen, framför allt till vuxenutbildningen och uppsökande 
verksamhet som kommunerna ansvarar för. Därigenom kan lärande exem-
pel på välfungerande och effektiv samverkan inom vuxenutbildningen pre-
senteras.  

Urvalet av kommuner genomfördes i flera steg mot bakgrund av svaren i 
webbenkäten. Det första steget var att bedöma de öppna svaren på enkät-
frågan ”Inom vilket/vilka områden fungerar samverkan bra? Varför? Beskriv kort”. 
Frågan besvarades av 123 respondenter.  Svaren på frågan anonymiserades 
och nyckelord eller nyckelmeningar som tyder på att samverkan är god eller 
innehåller element som i forskning utpekats som nödvändiga för funge-
rande samverkan markerades.  

Därefter gjordes en helhetsbedömning genom att titta på de anonymiserade 
respondentens svar på några ytterligare enkätfrågor:  

 Vilka förutsättningar och utgångspunkter för samverkan inom vuxenutbild-

ningen finns i din kommun/de kommuner du ansvarar för?  

 I vilken utsträckning samverkar din förvaltning med andra förvaltningar i frå-

gor om vuxenutbildning? 

 I vilken utsträckning samverkar din förvaltning med andra utbildningsinstitut-

ioner? 

 I vilken utsträckning samverkar din förvaltning med andra myndigheter? 

 I vilken utsträckning samverkar din förvaltning med andra samhällsaktörer? 

Genom en helhetsbedömning av svaren på ovanstående frågor gjordes ett 
urval på totalt sex kommuner som studerades närmare. Kommunerna var 
Enköping, Leksand-Rättvik, Söderhamn, Göteborg, Kalmar och Gnosjö. 
Urvalet gjordes i samråd med Skolverket. Fallstudierna genomfördes som 
telefonintervjuer med hjälp av en intervjuguide.  
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4. Samverkan – teoretisk bakgrund 

Samverkan är ett vitt begrepp med olika innebörder. En allmän definition 
av begreppet står att finna i Nationalencyklopedin, där samverkan definieras 
som ett gemensamt handlande för ett visst syfte. Inom ramen för vuxenut-
bildningen kan ett dylikt handlande ta sig uttryck dels som samverkan mel-
lan olika aktörer (extern samverkan) liksom samverkan mellan olika förvalt-
ningar/politikområden inom en och samma kommunala organisation (in-
tern samverkan). Att samverka kan innebär allt ifrån att samlokalisera till att 
finna gemensamma arbetsformer eller skapa dialog för att uppnå ett gemen-
samt mål. I och med detta uppkommer frågor kring organisation, roller, an-
svar och befogenheter. Vuxenutbildningen berör flera discipliner och sam-
hällsaktörer med sinsemellan olika värderingar, mål och förutsättningar. 
Samverkan mellan vuxenutbildningen och andra samhällsinstitutioner inne-
bär ett möte mellan regelverk, normer, föreställningar och metoder.  

Ofta blandas begreppen samarbete, samverkan och samordning samman. I 
denna rapport talar vi om samverkan i ett brett perspektiv i enlighet med fi-
guren nedan, d.v.s. att samarbete står för relationer mellan enskilda individer 
och samordning är ett strukturellt stöd för att ett samarbete ska fungera. 
Båda dessa delar, liksom samspelet däremellan, inkluderas i begreppet sam-
verkan.  

Figur 1- Samverkansbegreppet3  

 

Samarbete handlar således i stor utsträckning om personliga relationer me-
dan samordning handlar om stöd för att ett samarbete ska fungera, exem-
pelvis genom resurstillgångar eller stödjande strukturer i den organisatoriska 
ledningen. Eftersom samverkan till stor del handlar om relationer och tillfäl-
ligheter finns en underliggande svårighet i att fånga upp dessa delar genom 
en enkätundersökning.  

                                                 
3 Modell inspirerad av Socialstyrelsens samverkansmodell, Socialstyrelsen, Samverkan i re-
habilitering – en vägledning, Edita, 2008. 

Samspel 
Personer 
Relationer 
Metoder 
Interaktion  

Resurser 
Organisation 
Styrning 
Ledning 

Samarbete Samordning 

SAMVERKAN 
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Det finns ingen vedertagen definition av begreppet samverkan och att sam-
verka kan betyda olika saker i olika sammanhang och för olika personer. För 
att inte begränsa och i all för hög grad teoretisera kartläggningen valde vi att 
inte definiera begreppet i enkäten. Enkätrespondenterna har i denna studie 
därför låtits svara på frågeställningarna utifrån sin egen definition och upp-
fattning av samverkan.  

 

4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN 

Enkäten hade som målsättning att fånga upp när och på vilka sätt man sam-
verkar inom vuxenutbildningen. För att utforma enkätfrågor som fångar 
detta krävs kunskap om vad som ligger till grund för fungerande samverkan. 
Enkätfrågorna har därför tagits fram mot bakgrund av forskning kring sam-
verkan som identifierat samverkans underliggande mekanismer och struk-
turer. I detta avsnitt följer en kort redogörelse för den forskning som utgjort 
utgångspunkt för enkätfrågeställningarna.   

För att samverkan kring ett visst mål eller uppdrag ska fungera, visar forsk-
ning på att vissa förutsättningar bör uppfyllas.4 Baserat på de olika dimens-
ionerna i en samverkansprocess, så som de illustreras i figur 1, kan man här-
leda att förtroende, trovärdighet och tillit är några av de beteendemässiga 
aspekterna som är nödvändiga i samspelet som utgör samverkan. Till det 
kommer resurser, organisation, styrning och ledning, relationer och meto-
der.  

Enligt Mattessich, Murray-Close & Monsey5 behöver sex faktorer uppnås 
för att samverkan ska vara framgångsrik. Dessa är (1) kontext, (2) relationer 
och ansvar, (3) struktur, (4) kommunikation, (5) syfte och (6) resurser. Med 
kontext menas traditionen av samverkan, samt det politiska och sociala kli-
matet. Med relationer och ansvar avses samverkansparternas förtroende och 
tillit till varandra, tydlig ansvarsfördelning och motiv till samverkan. Struk-
tur handlar om stödjande strukturer och flexibilitet för att samverka. Kom-
munikation handlar om möjlighet och förmåga att informera, diskutera och 
upprätta kontaktvägar. Med syfte menas konkreta mål, vision och specifika 
syften med samverkan. Slutligen avser resurser material, personal och tid för 
att samverka.  

                                                 
4 Huxham & Vangen, Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative 
Advantage, Routledge, 2001 och Lindberg K., Samverkan, Liber, 2009.  
5 Mattessich, Murray-Close & Monsey Collaboration: What Makes It Work, 2nd Edition: A 
Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration, 2001. 
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Danermark & Kullberg har sammanställt ett antal faktorer som hämmar re-
spektive gynnar samverkan.6 De hämmande och främjande faktorerna 
sammanfattas i tabellen nedan.7  

Tabell 2 – Gynnande och hämmande faktorer för samverkan 

Faktorer som hämmar sam-
verkan:  

Faktorer som gynnar samverkan: 

- Vagt formulerade mål  
- Olika kunskapstraditioner och 

professionella mål  
- Olika ekonomiska intressen  
- Skilda organisatoriska strukturer  
- Oklar ansvarsfördelning  
- Asymmetrisk relation mellan de 

samverkande  
- Skild etisk praxis  
- Dålig samordning  
- Hög personalomsättning  
- Stor arbetsbelastning  

- Verksamheten är organiserad i gemensamma di-
strikt/sektorer  

- Ansvarsgränser har bestämts på ett lämpligt/tydligt 
sätt  

- Verksamheterna är samlokaliserade till en plats 
- Ledningen är samordnad 
- Samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer 

som skall samverka  
- Att man åstadkommer ett lagarbete som alla är in-

volverade i  
- Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs  
- Att bedriva gemensam fortbildning  
- Att ekonomiska stimulanser erhålls 
- Att tvingande lagstiftning föreligger 

 

4.2 VARFÖR SAMVERKA KRING VUXENUTBILDNINGEN? 

Detta avsnitt baseras till stor del på slutsatserna från den s.k. GRUV-
utredningen, den nationella översynen över den kommunala vuxenutbild-
ningen på grundläggande nivå som presenterades 20138 samt läroplanen för 
vuxenutbildningen.   

Samverkan inom vuxenutbildningen handlar framförallt om att uppnå vux-
enutbildningens mål, d.v.s. att stärka vuxnas delaktighet i, och tillgänglighet 
till, lärande och arbetsliv. All verksamhet inom vuxenutbildningen ska ta sin 
utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Samverkan mellan 
olika aktörer inom och kring vuxenutbildning har sedan 2001 års proposit-
ion om vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen9 blivit ett 
centralt tema inom utbildningspolitiken och de angränsande politikområ-
dena regional utvecklingspolitik och arbetsmarknadspolitik. En samsyn över 
politikområden och samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknadens par-

                                                 
6 Danermark & Kullberg, Samverkan: välfärdsstatens nya arbetsform, Studentlitteratur: 
Lund, 1999. 
7 Var och en av punkterna i tabellen har inte behandlats för sig i denna kartläggning. Tabel-
len bör istället ses som en allmän illustration för olika aspekter som kan påverka en sam-
verkansprocess.  
8 SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet, Betänkande från GRUV-utredningen, 2013.   
9 Prop. 2000/01:72, Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (2001).  
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ter och andra samhällsaktörer eftersträvas för att förverkliga individernas lä-
rande och kompetensutveckling.  

I läroplanen för vuxenutbildning anges att utbildningen måste anpassas uti-
från individens behov och förutsättningar.10 Individanpassning har också att 
göra med att nå och anpassa utbildningen för olika målgrupper, exempelvis 
studenter med funktionshinder. Studenter från särskild utbildning för vuxna 
har även rätt att läsa vid den grundläggande kommunala vuxenutbildningen, 
där de ska prioriteras och ges det stöd de behöver. Även andra skolformer 
förutsätter samverkan med vuxenutbildningen; i läroplanen för gymnasie-
särskolan 2013 står exempelvis att "Samarbetet med de obligatoriska skol-
formerna ska utvecklas liksom samverkan mellan gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för in-
vandrare, samt kommunal vuxenutbildning".   

Samverkan är en grundförutsättning för att uppnå individanpassning. 
GRUV-utredningen11, vars uppdrag var att se över den kommunala vuxen-
utbildningen på grundläggande nivå, uppmanade till ett intensifierat arbete 
för ökad samverkan med andra kommuner och även andra samhällsaktörer. 
Enligt utredningen kan utökad samverkan med andra kommuner och sam-
hällsinstitutioner ge mervärden både för kommunen genom att effektivisera 
utbildningen och sänka kommunens kostnader, men framförallt lyfts mer-
värdet för individen fram. En elev i vuxenutbildningen kan exempelvis ha 
behov av att kombinera studier i flera av de skolformer som ingår i vuxen-
utbildningen, vilket förutsätter en fungerande samverkan mellan de olika 
skolformerna. Samverkan kan också behövas för att underlätta kombinat-
ionen utbildning och arbete, eller att göra utbildningen tillgänglig på olika 
sätt. Likaså fann GRUV-utredningen att den studieekonomiska vägledning-
en kan förbättras genom samverkan. Utredningen fann en stor okunskap 
bland de studerande om studiefinansieringen och de olika möjliga ersätt-
ningsformer som kan vara aktuella inom vuxenutbildningen. 

Inom ramen för den omfattande GRUV-utredningen ingick till viss del 
också en kartläggning av samverkan. Vi kommer därför genomgående göra 
en tillbakablick till denna utredning för att se i vilken utsträckning resultaten 
från vår enkätstudie stämmer överens med den bild av samverkan som 
GRUV-utredningen presenterade.  

 

 

 

                                                 
10 Skolverket (2012) Läroplan för vuxenutbildningen 2012. (Förordning (SKOLFS 
2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen) 
11 SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet, Betänkande från GRUV-utredningen, 2013.   
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5. Förekomsten av samverkan 

I detta avsnitt presenteras resultaten av den kartläggning som enkätstudien 
syftat till. Resultatet redovisas med utgångspunkt i de sex frågeställningarna, 
angivna ovan i kapitel 2.1.1, som ska besvaras inom ramen för uppdraget. 
Således belyser vi nedan samverkan inom vuxenutbildningen med utgångs-
punkt i vilka aktörer som samverkar, inom vilka områden, vilka faktorer som styr 
samverkan, befintliga förutsättningar för samverkan samt identifierade behov av ökad 
samverkan. Tabellen nedan listar de samverkansområden och som uttrycklig-
en inkluderats i enkäten och som enkätrespondenterna tagit ställning till.  

Tabell 3 - Samverkansområden 

Samverkansområden 

 Etablering på arbetsmarknaden 

 Validering och kompetenskartläggning 

 Arbetsplatsförlagt lärande och/eller praktik 

 Rekrytering och uppsökande verksamhet 

 Individens försörjning under studietiden 

 Utbildning i svenska som andraspråk 

 Individens individuella studieplan 

 Stöd i övergången till kommunal vuxenutbildning 

 Stöd i övergången till utbildning i svenska för invandrare 

 Stöd i övergången till universitets och högskoleutbildning 

 Stöd i övergången till särskild utbildning för vuxna 

 

Enkätrespondenterna har även tagit ställning till i vilken utsträckning vux-
enutbildningen samverkar med en rad samhällsinstitutioner. Dessa samhälls-
institutioner har kategoriserats i fyra grupper; kommunala förvaltningar eller 
verksamhetsområden, andra utbildningsinstitutioner, andra myndigheter än 
den egna kommunen och samhällsaktörer. Samverkansparterna framgår av 
tabell 4 nedan.  

Tabell 4 - Samverkansparter 

Samverkansparter 

Kommunala förvaltning-
ar/verksamheter 

Arbetsmarknad 

Näringsliv 

Kultur 

Sociala frågor 

Utbildning 

Utbildningsinstitutioner Gymnasieskolans högskoleförberedande program 
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Gymnasieskolans yrkesprogram 

Gymnasieskolans introduktionsprogram 

Högskola och universitet 

Folkbildningsaktörer 

Andra myndigheter än den egna 
kommunen 

Arbetsförmedlingen   

Försäkringskassan 

Migrationsverket  

Andra kommuner i regionen 

Samhällsaktörer Ideella organisationer  

Privata arbetsgivare  

Arbetsmarknadens parter 

 

5.1 VILKA AKTÖRER SAMVERKAR?  

5.1.1 Samverkan mellan vuxenutbildningens skolformer 

Med syfte att få en bild av den samverkan som sker inom ramen för vuxen-
utbildningen, kartlades inledningsvis den interna samverkan mellan vuxen-
utbildningens olika skolformer. Enkätrespondenterna har således fått ange i 
vilken utsträckning de upplever att samverkan förekommer mellan skolfor-
merna komvux, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. 
Enligt enkätresultaten är samverkan mest frekvent mellan skolformerna 
komvux och sfi, där 75 procent av enkätrespondenterna uppgav att samver-
kan förekommer i ganska eller mycket stor utsträckning. Det ligger i linje 
med GRUV-utredningens resultat som kom till slutsatsen att samverkan 
mellan skolformerna främst sker mellan komvux och sfi.12  Näst mest före-
kommande är samverkan mellan komvux och särskild utbildning för vuxna, 
där drygt 40 procent anger att samverkan förekommer i stor utsträckning. 
Minst frekvent sker samverkan mellan utbildning i svenska för invandrare 
och särskild utbildning för vuxna; endast 20 procent anger att samverkan 
mellan dessa skolformer sker i stor utsträckning, medan 40 procent anger 
att samverkan förekommer i liten utsträckning och 30 procent anger att dy-

                                                 
12 SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet, Betänkande från GRUV-utredningen, 2013.   



 
 

12 
 

lik samverkan inte alls förekommer. I de öppna svaren framkommer att i 
små kommuner, där vuxenutbildningen som helhet hanteras av en handfull 
personer, sker samverkan mellan skolformerna som en naturlig del i det 
dagliga arbetet. Tydligt är också att storleken på respektive utbildningsform 
avspeglas i resultatet – i många kommuner har den särskilda utbildningen 
för vuxna ett litet antal studenter eller inga studenter alls, vilket naturligtvis 
påverkar förekomsten av samverkan.  

5.1.2 Vilka samhällsinstitutioner samverkar vuxenutbildningen 
med? 

Enkätrespondenterna har uppgett i vilken utsträckning de samverkar med 
olika kommunala förvaltningar, utbildningsinstitutioner, myndigheter och 
andra kommuner, ideell sektor, privata arbetsgivare och arbetsmarknadens 
parter. Sammantaget visar resultatet att samverkan i överlägset störst grad 
sker med olika kommunala förvaltningar, samt med olika statliga myndig-
heter och andra kommuner i regionen. 

Av naturliga skäl förekommer mest samverkan med utbildningsförvaltning-
en, följt av samverkan med förvaltningar som handhar arbetsmarknads- och 
näringslivsfrågor och socialförvaltningen.13 Samverkan med kulturförvalt-
ningen är enligt enkätsvaren däremot ovanlig. I den mån sådan samverkan 
förekommer rör det sig främst om uppsökande verksamhet eller åtgärder 
kring individers kunskaper i svenska språket.  

Samverkan med andra utbildningsinstitutioner såsom gymnasieskolans olika 
program, högskola och universitet samt folkbildningsaktörer förefaller ge-
nerellt sett ske i liten utsträckning, utom när det gäller vissa specifika frågor. 
Exempelvis visar enkätsvaren att dylik samverkan förekommer i större ut-
sträckning när det handlar om rekrytering och uppsökande verksamhet, 
samt i frågor relaterat till stöd i övergången till vidare studier. Vad gäller 
övergången till vidare studier visar resultatet på att samverkan i störst ut-
sträckning förekommer med gymnasieskolans olika program och i något 
mindre utsträckning med högskola och universitet. Gymnasieskolans yrkes-
program är en förhållandevis frekvent samverkanspart i vissa frågor; sam-
verkan mellan vuxenutbildningen och yrkesprogram förekommer ofta kring 
validering och kompetenskartläggning men också kring arbetsplatsförlagt lä-
rande och praktik.  

Vad gäller samverkan med de statliga myndigheterna Migrationsverket, Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen samt med andra kommuner i regionen, 
verkar samverkan förekomma överlägset mest med andra kommuner och 
med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är den dominerande samver-

                                                 
13 Kartläggningen av förekomsten av samverkan med andra kommunala förvaltningar för-
svåras av stora variationer i kommunernas organisation, men resultatet ger ändå en indikat-
ion på inom vilka kommunala verksamhetsområden vuxenutbildningen samverkar med. 
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kansparten i majoriteten av samverkansområdena. Exempelvis anger över 
90 procent av respondenterna att samverkan med Arbetsförmedlingen före-
kommer i någon utsträckning vad gäller rekrytering och uppsökande verk-
samhet. Även vad gäller individens försörjning samt etablering på arbets-
marknaden är Arbetsförmedlingen den mest frekventa samverkansparten. 
Resultatet är avsevärt högre än resultatet i GRUV-utredningen, där 59 pro-
cent av kommunerna angav att vuxenutbildningen samverkade med Arbets-
förmedlingen. 14   

För att kunna erbjuda en likvärdig utbildning över hela landet konstaterade 
GRUV-utredningen nödvändigheten i att närliggande kommuner, och fram-
för allt mindre kommuner samverkar så att enskilda studenters behov och 
förutsättningar tillgodoses med flexibla lösningar.15 Vår kartläggning visar 
att samverkan med andra kommuner förekommer i stor utsträckning fram-
förallt kring validering och kompetenskartläggning samt rekrytering och 
uppsökande verksamhet. Samverkan med Försäkringskassan förefaller 
mycket begränsad; majoriteten av enkätrespondenterna uppger att ingen 
samverkan förekommer med Försäkringskassan kring de samverkansområ-
den som ingår i kartläggningen. Enligt resultatet är den samverkan som fö-
rekommer med Försäkringskassan, av naturliga skäl, mest koncentrerad till 
frågor rörande individens försörjning under studietiden samt till rekrytering 
och uppsökande verksamhet, men även här sker samverkan i huvudsak 
endast i liten utsträckning.  

I gruppen Andra myndigheter än den egna kommunen förekommer minst 
samverkan med Migrationsverket. I vissa fritextsvar uttrycks dock en öns-
kan om att förbättra samverkan med just Migrationsverket, främst i syfte att 
kunna göra utbildningsvägen mer effektiv och därmed underlätta för indivi-
den att snabbare bli en del av samhället. En respondent framhåller att kun-
skapen om Migrationsverket och dess verksamhetsramar är låg och att det 
saknas gemensamma informations- och samverkanskanaler. En annan anger 
att samverkan med Migrationsverket precis initierats, till följd av ’nyligen 
påbörjad asylmottagning’.  

När det gäller andra samhällsaktörer som inte utgör myndigheter, förekommer 
samverkan i störst utsträckning med privata arbetsgivare och arbetsmark-
nadens parter, närmare hälften uppger att man i mycket eller ganska stor ut-
sträckning samverkar kring arbetsplatsförlagt lärande och praktik samt eta-
blering på arbetsmarknaden med dessa aktörer. Enligt enkätsvaren är ideella 
sektorn däremot en sällan förekommande samverkanspart för vuxenutbild-
ningen. I den mån samverkan med ideella organisationer förekommer är det 
i första hand gällande kunskaper i svenska språket, arbetsförlagt lärande 
samt rekrytering och uppsökande verksamhet. Som exempel anger en re-

                                                 
14 SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet, Betänkande från GRUV-utredningen, 2013.   
15 Ibid. 



 
 

14 
 

spondent att volontärer från Lions och Röda Korset bistår i sfi-
undervisningen. 
 
 

5.2 SAMVERKANSOMRÅDEN  

I kartläggningen har respondenterna fått ange i vilken mån de samverkar 
med olika aktörer inom ramen för följande områden: 

 Stöd i övergång till vidare studier 

 Etablering på arbetsmarknaden och arbetsplatsförlagt lärande 

 Kunskaper i svenska språket 

 Individens individuella studieplan 

 Individens försörjning under studietiden 

 Validering, inklusive kompetenskartläggning 

 Rekrytering och uppsökande verksamhet  

Samverkan kring studieplaner är framförallt av vikt för att individen inte ska 
få flera studieplaner utfärdade av olika utbildningsanordnare. Enkätrespon-
denterna uppger att samverkan med kommunal utbildningsförvaltning inom 
vuxenutbildningen sker till ganska stor del kring just individuella studiepla-
ner: närmare hälften av respondenterna uppger att samverkan sker i ganska 
stor eller mycket stor utsträckning. Samtidigt uppger dock 40 procent att 
samverkan gällande individuella studieplaner endast sker i liten utsträckning 
eller inte alls. Från ett individperspektiv är det önskvärt att samverkan med 
andra närliggande kommuner också sker med avseende på individuella stu-
dieplaner då detta kan ge en mer flexibel studiegång gällande exempelvis 
kursutbud,16 men resultaten pekar på att detta i nuläget inte sker i någon 
stor utsträckning. 

Inte heller med Arbetsförmedlingen ter sig samverkan i fråga om de indivi-
duella studieplanerna vanligt förekommande. Endast en knapp tiondel av 
respondenterna svarar att samverkan inom detta område sker i ganska stor 
eller mycket stor utsträckning. Detta resultat skiljer sig kraftigt åt från sva-
ren på frågan om vilka samverkansområden som enkätrespondenterna upp-
lever prioriteras, där cirka 30 procent av respondenterna menade att samver-
kan prioriteras med Arbetsförmedlingen i ganska stor eller mycket stor ut-
sträckning i fråga om just de individuella studieplanerna. Även om denna 
diskrepans är stor kan skillnaden tolkas som ett tecken på att samverkan 
inom detta område är på väg att öka, eller att det finns en vilja att utöka 
samverkan på detta område, men det kan också tyda på svårigheter i att rea-
lisera samverkansarbete i praktiken.  

                                                 
16 SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet, Betänkande från GRUV-utredningen, 2013.   
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Figur 2. I vilken utsträckning samverkar din förvaltning med andra myndigheter kring vuxenutbildningen? (Gällande individu-
ella studieplaner.) 

 

Som en del i målsättningen att kunna erbjuda en individanpassad utbildning 
eftersträvas även samverkan inom insatser för att öka kunskaper i det svenska 
språket. Exempelvis har det framhållits att en förutsättning för en individu-
ellt anpassad sfi-utbildning förutsätter en väl fungerande samverkan mellan 
olika aktörer.17 Enkätresultatet visar att samverkan kring kunskaper i 
svenska språket oftast sker mellan exempelvis sfi och komvux, vilket be-
kräftar den bild som framkom i GRUV-utredningen.18 Inom detta område 
sker även samverkan med Arbetsförmedlingen och andra kommuner i täm-
ligen omfattande utsträckning. När det gäller samverkan med Migrations-
verket uppger många respondenter att sådan helt saknas och efterfrågar en 
snabbare väg till utbildningsplaner för nyanlända. En av respondenterna 
upplevd begränsning är möjligheten att börja på sfi under utredningen av 
uppehållstillstånd, som i vissa fall kan ta lång tid. Vad gäller andra aktörer är 
det endast drygt hälften av respondenterna som vittnar om samverkan kring 
kunskaper i svenska – enligt resultatet förekommer samverkan med privata 
arbetsgivare i något större mån än med ideell sektor kring kunskaper i 
svenska.    

Beträffande etablering på arbetsmarknaden och arbetsplatsförlagt lärande verkar 
samverkan vara förhållandevis utvecklad. Intern samverkan mellan vuxen-
utbildningen och kommunala arbetsmarknadsfunktioner samt Arbetsför-
medlingen sker i relativt stor omfattning. Samtidigt uppger tre av tio re-
spondenter att samverkan kring övergången till arbetsmarknaden endast 
sker i liten utsträckning eller inte alls. I många fall ligger lokala överens-
kommelser till grund för den samverkan som sker med Arbetsförmedlingen, 
men vissa respondenter menar att målen för de båda verksamheterna kan 
skilja sig åt vilket försvårar samverkan.  

                                                 
17 Skolinspektionen, Svenskundervisning för invandrare (sfi) – en granskning av hur utbild-
ningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål, Skolinspektionens rapport 2010:7, 
(2010).  
18SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet, Betänkande från GRUV-utredningen, 2013. Närmare 93 
procent av landets kommuner uppgav att samverkan mellan sfi och Komvux förekom. 
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Samverkan med privata arbetsgivare sker i relativt hög utsträckning i fråga 
om arbetsplatsförlagt lärande och/eller praktik: 40 procent uppger att detta 
förekommer i ganska stor eller mycket stor utsträckning. Tidigare studier 
har visat att samverkan med det lokala näringslivet kan sänka trösklarna be-
tydligt in på arbetsmarknaden för de studerande inom vuxenutbildningen.19  
Däremot är samverkan mellan kommunerna och arbetsmarknadens parter 
låg då samverkan med arbetsmarknadens parter varken förekommer i prak-
tiken eller prioriteras i någon större utsträckning. 

Inom rekrytering och uppsökande verksamhet är samverkan mellan vuxenutbild-
ningen och myndigheter enligt enkätsvaren relativt utbredd, liksom samver-
kan med andra kommuner. Inom detta område är framförallt samverkan 
med Arbetsförmedlingen mycket frekvent, endast i enstaka kommuner fö-
rekommer ingen sådan samverkan. En förklaring till varför samverkan är 
stark inom just detta område går att finna i Arbetsförmedlingens etablering-
sansvar där lokala överenskommelser ofta stadgas med just detta i fokus. 
Vissa respondenter menar dock att Arbetsförmedlingens insatser ibland blir 
styrande för utbildningen och konkurrerar med densamma, vilket gör att in-
dividen faller mellan stolarna.  

Vad gäller individens försörjning under studietiden uppger ungefär var tredje re-
spondent att intern samverkan mellan kommunal förvaltning (inom sociala 
frågor, utbildning och arbetsmarknad) och vuxenutbildningen sker i ganska 
stor eller mycket stor utsträckning. Samverkan med myndigheter verkar 
dock vara eftersatt på detta område, då nästan 65 procent uppger att sam-
verkan endast sker i liten utsträckning eller inte alls (figur 3). 

Figur 3. I vilken utsträckning samverkar din förvaltning med andra myndigheter kring vuxenutbildningen? (Gällande individens 
försörjning.) 

 

Inom validering och kompetenskartläggning, pekar resultaten på att samverkan 
med andra närliggande kommuner och Arbetsförmedlingen visserligen är 
vanligt förekommande, men samverkan med andra myndigheter och aktörer 
är ovanlig.  

                                                 
19 Ibid. 
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5.3 VILKA FAKTORER STYR SAMVERKAN? 

Som tidigare nämnts ligger i många fall lokala överenskommelser till grund 
för samverkan. Dessa överenskommelser är ofta behovsbaserade i syfte att 
säkerställa en god individanpassning i vuxenutbildningen. Lokala överens-
kommelser är framför allt vanliga mellan vuxenutbildningen och Arbets-
förmedlingen. Främst sker samverkan mellan vuxenutbildningen och Ar-
betsförmedlingen kring individers etableringsplan men det finns också ex-
empel på kommuner där utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser genom-
förs och följs upp gemensamt mellan vuxenutbildningen och Arbetsför-
medlingen. I många kommuner är samverkan också formaliserad genom 
kommunalförbund eller samordningsförbund där flera olika aktörer är in-
blandade. I några kommuner finns också bredare överenskommelser som 
inkluderar flera parter, som exempelvis socialtjänst och Försäkringskassan. 
Samverkan mellan exempelvis komvux och sfi är som tidigare nämnt också 
vanlig och är i de flesta fall formaliserad. 

I de fall där samverkan sker enligt särskilda mål och skrivningar inom an-
tingen nämnd- eller verksamhetsplaner uppger vissa respondenter att upp-
satta mål för samverkan inom en verksamhet inte alltid motsvaras av lik-
nande mål i en annan verksamhet, vilket därmed försvårar samverkan. Ett 
samverkansfokus där båda parter avser att ställa individens behov i centrum 
är önskvärt då det rimmar väl med lagstiftarens avsikt i nuvarande skollag i 
fråga om en individanpassad vuxenutbildning. Enkätresultaten visar att det i 
många kommuner anses finnas just ett sådant individfokus när det handlar 
om samverkan; nästan fyra av fem uppger att individens behov och aktuella 
livssituation i ganska eller mycket stor utsträckning ligger till grund för sam-
verkan inom vuxenutbildningen. Institutionaliserade rutiner för samverkan 
är också vanligt, men två av fem uppger att ansvarig förvaltning endast i li-
ten utsträckning eller inte alls har tydliga uppdrag kring samverkan. I många 
fall ingår det i uppdraget för såväl kommunala förvaltningschefer som tjäns-
temän att samverka med andra kommunala förvaltningar för att underlätta 
individens väg till arbete eller vidare studier. Endast cirka fem procent upp-
ger att detta inte alls ingår i uppdraget för nämnda tjänster och drygt hälften 
uppger att det ingår i ganska stor eller mycket stor utsträckning i uppdraget. 
Resultaten finns i detalj i Figur 4 nedan. 
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Figur 4. Vilka förutsättningar och utgångspunkter för samverkan inom vuxenutbildningen finns i din kommun/de kommuner du 
ansvarar för?  

 

Enkätresultatet tyder på att incitament för samverkan i vissa fall är små. 
Gällande sfi uppger enkätrespondenterna att det i stor utsträckning finns in-
citament för samverkan medan incitamenten för samverkan kring komvux 
och framför allt särvux är mindre. Enkätrespondenterna uppger också att 
formella kontaktvägar mellan samhällsinstitutioner för att underlätta sam-
verkan i vissa kommuner är få: en tredjedel uppger att det endast i liten ut-
sträckning eller inte alls finns några formella kontaktvägar för att underlätta 
samverkan. I stort sett lika stor andel menar att kommunen har ett långsik-
tigt perspektiv i arbetet med att underlätta individens väg till arbete eller vi-
dare studier. Att dessa grundläggande strukturer i många kommuner enligt 
respondenterna saknas, försvårar troligtvis förutsättningarna för att samver-
kan ska kunna fungera effektivt, även om de existerar i en majoritet av lan-
dets kommuner, enligt enkätresultatet. 

I vissa fall formuleras gemensamma uppdrag i kommunens verksamhet mel-
lan ansvarig förvaltning för vuxenutbildningen och andra kommunala för-
valtningar, vilket respondenterna uppger ger en tydlig samverkansplattform. 
I många kommuner sker också regelbundna möten mellan olika verksam-
heter, exempelvis mellan arbetsmarknadsenheter och vuxenutbildningen el-
ler mellan de olika kommunerna i regionen. Enkätrespondenterna uppger 
att just formaliserade, regelbundna möten mellan aktörer som är relevanta 
för samverkan ger en struktur där kunskapsutbyte och diskussion gällande 
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exempelvis möjliga samverkansområden kan genomföras. Just kontinuiteten 
lyfts fram som en förutsättning för samverkan. Andra vanliga samverkans-
former är att söka gemensamma statsbidrag tillsammans med grannkom-
muner, att samverka kring gemensam samhällsorientering för nyanlända och 
att genomföra gemensamma upphandlingar kring vuxenutbildningen. Det 
finns även exempel på kommuner där man skapat en gemensam nämnd för 
vuxenutbildningen i syfte att främja samverkan och exempel på andra 
kommuner där kompetensgrupper skapats där exempelvis vuxenutbildning, 
näringsliv, Arbetsförmedlingen, den kommunala arbetsmarknadsenheten 
och politikområdet möts för att underlätta en effektiv väg till arbete för in-
dividen.  

5.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN OCH HÅLL-
BARHETEN I SAMVERKAN 

För att få en bredare bild av den samverkan som förekommer inom vuxen-
utbildningen har vi genom enkätstudien även försökt belysa de befintliga 
förutsättningarna för samverkan. Detta genom att undersöka huruvida sam-
verkan är formaliserad, i vilken utsträckningen samverkan är prioriterad i 
kommunen och vilka resurser för samverkan respondenterna upplever finns 
i organisationen. 

Det politiska ansvaret för vuxenutbildning på grundläggande nivå ligger oft-
ast på nämndnivå. Varje år antar de kommunala nämnderna planer som be-
skriver vad som ska åstadkommas inom nämndens verksamhetsområde, i 
huvudsak genom klara och mätbara mål. Nämndens målsättningar konkreti-
seras sedan vanligtvis i verksamhetsplaner för förvaltningarna. I enkäten till-
frågades respondenterna om nämndplanerna, i syfte att kartlägga huruvida 
vuxenutbildningen ingår dessa grunddokument för den kommunala verk-
samheten.  

Det politiska ansvaret för vuxenutbildningen ligger vanligtvis på nämndnivå. 
Respondenterna tillfrågades om i vilken eller vilka nämndplaner vuxenut-
bildningen ingår och 67 procent av respondenterna uppgav att vuxenutbild-
ningen ingår i någon av kommunens nämndplaner. Närmare 20 procent 
svarade att de inte visste huruvida vuxenutbildningen nämns i kommunens 
nämndplaner. Av de som specificerat i vilken typ av nämndplan/-er som 
vuxenutbildningen förekommer anger majoriteten att det rör sig om planer 
för olika typer av utbildningsnämnder. I de flesta fall rör det sig om barn- 
och utbildningsnämnd. I några fall förekommer särskilda gymnasie- eller 
vuxenutbildningsnämnder. Flera uppger också att vuxenutbildningen nämns 
i arbetsmarknads-, närings-, tillväxtnämnders planer.  

Uppemot 20 procent av respondenterna anger att den eller de nämndplaner 
som rör vuxenutbildningen även innehåller särskilda mål eller skrivningar 
om samverkan, som ett sätt att formalisera samverkan på. Även i verksam-
hetsplanen för utbildningsverksamheten förekommer skrivningar om sam-
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verkan, men det vanligast förekommande tillvägagångssättet för att formali-
sera samverkan är genom överenskommelser med den eller de berörda or-
ganisationerna som samverkan rör. Noterbart är att medan majoriteten 
uppgav att samverkan formaliserats på ett eller flera olika sätt uppgav ändå 
ca en tredjedel av respondenterna att samverkan inte är formaliserad. I 
många kommuner förekommer både formaliserad och icke-formaliserad 
samverkan, variationerna är många. Det bör också påpekas att en formali-
sering inte automatiska leder till en mer välfungerande samverkan. Som 
Carlson och Jacobsson (2007) framhåller i sin omfattande studie av samver-
kansinsatser på kommunal nivå kan det tvärtom förekomma stor diskrepans 
mellan toppstyrda, formaliserade samverkansintentioner och praktik. Trots 
stora ambitioner för ökad samverkan där individen ska stå i fokus kan sam-
verkansprocesser leda till att kommunerna lägger sitt fokus på organisato-
riskt förändringsarbete för att utveckla samarbetet mellan olika organisat-
ioner, istället för på just individen.20 Även bland de öppna svaren i enkät-
studien framkommer olika syn på vikten av formalisering – i små kommu-
ner lyfts ofta informella kontaktvägar fram som en framgångsfaktor, medan 
flera av de större kommunerna efterfrågar mer formaliserad och systemati-
serad samverkan. Som en av respondenterna skriver i en kommentar:  

’…En enskild person (rektor etc) kan inte ensam samverka – det måste finnas krav 
uppifrån för att inte enskilda skall hamna i konfliktsituationer så olika synpunkter 
finns.’  

Denna aspekt får stöd i samverkansforskning, bl.a. Lindberg (2009) menar 
att legitimitet från organisationens högsta ledning ofta är en avgörande fak-
tor i samverkan.  
 

5.4.1 Finns tid, kunskap och medel för att samverka? 

Forskningen är entydig kring att några av de mest grundläggande förutsätt-
ningarna för samverkan, oavsett samverkansparter och samverkansområde, 
är att det finns resurser i form av tid, pengar och kompetens i syfte att 
åstadkomma samverkan.21 En förutsättning är alltså att varje organisation är 
öppen för och vill ställa sina resurser till förfogande. Enkätrespondenterna 
tillfrågades om i vilken utsträckning de upplever att resurserna i den egna 
organisationen är tillräckliga för samverkan med externa aktörer. Resultatet 
visar att knappt hälften upplever att kompetensen och kunskapen i den egna 
organisationen är fullt tillräcklig för att kunna samverka. Än värre är situat-
ionen gällande pengar och tid: närmare en tredjedel upplever att de ekono-
miska medel som finns för samverkan inte alls räcker till och ännu fler, 40 
procent av respondenterna upplever att den tid som finns för samverkan 

                                                 
20 Carlson, M. & Jacobsson, B. (2007). 
21 Se exempelvis Mattessich, Murrary-Close & Monsey (2001), Danermark & Kullberg 
(1999) och Lindberg (2009). 
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inte alls räcker till. Flera kommentarer vittnar om en hög arbetsbelastning 
och konstant tidsbrist som ett hinder för samverkan.  

5.4.2 I vilken utsträckning prioriteras samverkan? 

Resultatet av enkäten indikerar att samverkan främst prioriteras mellan ak-
törer inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Särskilt prioriteras 
områden som rekrytering och uppsökande verksamhet, etablering på ar-
betsmarknaden samt arbetsplatsförlagt lärande och/eller praktik. Områden 
där samverkan generellt prioriteras i låg utsträckning eller inte alls är framför 
allt kopplade till individens försörjning under studietiden, validering och 
kompetenskartläggning samt individuella studieplaner i viss mån. För speci-
fika samverkansformer mellan vuxenutbildningen och andra aktörer finns 
ett antal resultat som kan lyftas fram för att illustrera prioriteringsområdena. 

Gällande samverkan mellan andra kommunala förvaltningar och vuxenut-
bildningen är resultaten inte entydiga. I frågor som gäller stöd i övergången 
till vidare studier, kunskaper i det svenska språket och individens individu-
ella studieplan anger respondenterna att samverkan mellan utbildningsför-
valtning och vuxenutbildningen prioriteras i relativt stor utsträckning. Även 
arbetsmarknadsrelaterade områden som rekrytering och uppsökande verk-
samhet, etablering på arbetsmarknaden och arbetsplatsförlagt lärande 
och/eller praktik är prioriterat i samverkan mellan vuxenutbildningen och 
kommunal utbildningsförvaltning. Inom de tre sistnämnda områdena priori-
teras även samverkan i stor utsträckning mellan vuxenutbildningen och ar-
betsmarknadsfunktioner inom den kommunala förvaltningen. Ett intressant 
resultat som enkäten visar är att den interna samverkan mellan vuxenutbild-
ningen och kommunala näringslivsfunktioner prioriteras väldigt lite, även i 
fråga om exempelvis etableringsinsatser på arbetsmarknaden.  

När det gäller intern samverkan i kommunen är det främst viktigt att de in-
dividuella studieplanerna samordnas mellan vuxenutbildningen och andra 
aktörer där individen har schemabaserade aktiviteter, vilket påpekas i bland 
annat GRUV-utredningen.22 Enkäten pekar dock på att det finns ett stort 
förbättringsområde inom just detta, då endast 17 procent svarat att indivi-
dens individuella studieplan i ganska stor eller mycket stor utsträckning pri-
oriteras beträffande samverkan. Endast mellan utbildningsförvaltning och 
vuxenutbildningen sker någon nämnvärd samverkan inom detta område. 
Även samverkan med andra utbildningsinstitutioner, som exempelvis gym-
nasieskolan, är ett område som generellt prioriteras lite eller inte alls. Det-
samma gäller samverkan med andra samhällsaktörer som endast prioriteras 
till liten del och de områden där samverkan i någon större utsträckning pri-
oriteras är inom arbetsmarknadsområdet med privata arbetsgivare.   

                                                 
22 SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet, Betänkande från GRUV-utredningen, 2013.   
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Vuxenutbildningens samverkan med andra myndigheter prioriteras i större 
utsträckning och respondenterna menar att samverkan med främst Arbets-
förmedlingen är prioriterad inom områden som etablering på arbetsmark-
naden och rekrytering och uppsökande verksamhet. Även samverkan med 
andra kommuner i regionen är prioriterad gällande sistnämnda område och 
sammantaget är det endast ett fåtal kommuner som inte prioriterar samver-
kan med någon av dessa. Att samverkan prioriteras med Arbetsförmedling-
en är framför allt önskvärt då individen har en pågående etableringsplan 
som kan innebära arbetsmarknadspolitiska insatser. Att studieplaner inom 
vuxenutbildningen samordnas med denna etableringsplan kan undvika 
krockar mellan de olika aktiviteterna som försvårar och förlänger individens 
studiegång. På samma sätt är samverkan med andra kommuner viktig då 
tillgängligheten till utbildning varierar över landet och alla kommuner inte 
har möjlighet att vara flexibla med kursstart och -utbud. Med samverkan 
över kommungränserna kan individen erbjudas flexiblare lösningar som är 
mer i enlighet med de mål som stadgas i nuvarande skollag gällande vuxen-
utbildningen. Enkätresultatet indikerar att det finns förbättringspotential 
gällande detta, särskilt för de individuella studieplanerna där hälften av re-
spondenterna menar att samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Migrationsverket och andra kommuner i regionen inte alls priorite-
ras, vilket visas i Figur 5 nedan. 

 

Figur 5. I vilken utsträckning prioriterar din förvaltning samverkan med andra myndigheter kring vuxenutbildningen? (Gällande 
individens individuella studieplan.) 

 

Samma gäller frågor som rör validering och kompetenskartläggning som 
prioriteringsmässigt är eftersatt enligt enkätresultatet: cirka 60 procent sva-
rar att samverkan inte alls eller i liten utsträckning prioriteras mellan vuxen-
utbildning och myndigheter. GRUV-utredningen visade att nästan två tred-
jedelar av landets kommuner gör en granskning av tidigare erhållna kun-
skaper i samband med ett vägledningssamtal.23 Med större samverkan mel-
lan olika aktörer kan bedömningen av tidigare erhållen kunskapen bli effek-
tivare och samordnad så att individen inte behöver gå igenom onödiga vali-

                                                 
23 Ibid. 
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deringstester och resurserna som krävs för denna kartläggning kan styras 
om till andra ändamål. Ökade insatser för att genomföra validering och 
nivåtester kan underlättar individanpassning av utbildningen och förbättrar 
förutsättningarna för studerande att tillgodogöra sig utbildningen.24 

När det gäller individens försörjning kan samverkan mellan vuxenutbild-
ningen och myndigheter vara en viktig del i att säkerställa en god ekonomisk 
situation för den studerande. Okunskapen hos de studerande gällande stu-
diefinansiering kan i vissa fall vara stor och i och med att det saknas ett 
samlat ansvar för studieekonomisk vägledning kan samverkan underlätta 
mycket för individen.25 Respondenterna pekar på att samverkan inte i någon 
stor utsträckning prioriteras inom detta område: endast var femte respon-
dent svarar att samverkan prioriteras i ganska stor eller mycket stor ut-
sträckning med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbättrings-
potential finns om vuxenutbildningen och myndigheter tydligare prioriterar 
samverkan i studieekonomiska frågor.  

5.5 UPPLEVT BEHOV AV ÖKAD SAMVERKAN 

En övervägande majoritet av enkätrespondenterna upplever ett behov av 
ökad samverkan med olika samhällsinstitutioner både för att underlätta re-
krytering och uppsökande verksamhet till vuxenutbildningen och för att 
underlätta individens övergång till arbete eller vidare studier.  

I enkätens fritextsvar har respondenterna preciserat varför de upplever ett 
utvecklingsbehov. Utifrån dessa svar framgår att behovet av utveckling av 
samverkan främst härrör ur en målsättning att bättre kunna tillgodose indi-
videns behov. Ett parallellt skäl till utökat samverkansbehov som fram-
kommer i enkätsvaren är organisatoriskt, som att förbättra arbetssätt och 
kontakter för att underlätta samplaneringen kring individen eller få till stånd 
en effektivare samordning genom att se till att arbetet kring målgruppen 
som sker hos olika samhällsaktörer effektiviseras och inte överlappar.   

 

5.5.1 Saknas samverkan inom något viktigt område? 

Som presenteras i Figur 6 nedan så anger cirka två av fem enkätresponden-
ter att samverkan saknas inom något viktigt område, medan en av fem me-
nar att det inte gör det. Resterande har ingen uppfattning eller säger sig inte 
ha kännedom om huruvida det saknas samverkan inom något område. 

 

                                                 
24 Ibid.  
25 Ibid.   



 
 

24 
 

 

 

Figur 6. Saknas samverkan inom något viktigt område? 

 

Av de 39 procent som svarade ja på ovan nämnda fråga uppgav nära var fjärde 
av dessa att samverkan med Arbetsförmedlingen saknades. Även i detta 
sammanhang lyfts problematik fram kring att Arbetsförmedlingens åtgärder 
och vuxenutbildningen ’krockar’ med vuxenutbildningen; det vittnas om att 
sfi-studenter hamnar i kläm mellan Arbetsförmedlingens åtgärder och studi-
erna som inte går att kombinera på ett smidigt sätt. Dessa resultat ligger i 
linje med GRUV-utredningen som bl. a konstaterade att det inte är ovanligt 
att studieplaner för grundläggande vuxenutbildning och sfi kolliderar med 
Arbetsförmedlingens etableringsplan.26   

Många enkätrespondenter saknar också samverkan kring validering och 
kompetenskartläggning, främst kring nyanländas kunskaper. Här vittnar 
många om att kompetensen för att genomföra detta saknas i kommunerna, 
inte minst i kommuner av mindre storlek. Flera enkätrespondenter efterfrå-
gar dessutom närmare kontakt med näringslivet i frågor som gäller utbild-
ningens utformning för att kunna förbättra matchningen mellan utbildade 
och arbetsmarknaden. En respondent menar till exempel att man sällan dis-
kuterar reella kompetensbehov med näringslivet. Här lyfts också samverkan 
med gymnasieskolan fram, där många vill ha mer samarbete med framförallt 
de gymnasiala yrkesutbildningarna för att öka kopplingen till arbetsmark-
naden.  

Samverkan med statliga myndigheter i fråga om studieförsörjning är enligt 
enkätresultatet eftersatt och många respondenter menar att samverkan inom 
detta område saknas: ungefär var femte uppger att samverkan med Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan saknas. Krångliga regelverk kan göra 
det svårt för individen att få en överblick av de olika finansieringsmöjlighet-
erna som finns när man exempelvis är inskriven hos vuxenutbildningen, 

                                                 
26 Ibid.   
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Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och ett samlat ansvar kring stu-
dieförsörjningsfrågor efterfrågas. 

Ett flertal respondenter önskar också bättre samverkan med Arbetsför-
medlingen avseende nyanlända, både vad gäller validering, etablering och 
sfi. En respondent menar att individuella studieplaner för ungdomar som 
löper över lång tid, exempelvis mellan åldrarna 18 till 25 år, kan vara ett sätt 
för vissa marginaliserade ungdomar att nå studiemålen och få möjlighet att 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Starkare styrdokument efter-
frågas också för att tydliggöra samverkan med inriktning på denna grupp. 
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6. Samverkansmodeller 

I detta avsnitt presenteras samverkansmodeller för samverkan inom utbild-
ningen som syftar till att förbättra rekryteringen till vuxenutbildning på de 
grundläggande nivåerna, den uppsökande verksamheten som kommunerna 
ansvarar för, och den sammanhållna vägen till fortsatta studier eller arbete. 
Urvalet av kommuner gjordes mot bakgrund av kommunernas svar i den 
kartläggande enkätundersökningen (se kapitel 3.2). Totalt sex kommuners 
sätt att samverka beskrivs närmare med fokus på strukturer, målsättningar 
och arbetsmetoder. Redovisningen av samverkansmodeller har som under-
liggande ambition att lyfta fram framgångsrika upplägg och resultat. Den il-
lustrerar övergripande hur olika typer av modeller kommit till stånd och har 
en förklarande ambition genom att svara på varför modellerna har fungerat.  

De samverkansmodeller som beskrivs nedan är olika till sin karaktär i och 
med att modellerna växt fram i olika delar av landet, olika kommunala orga-
nisationer och strukturer och förutsättningar vad gäller geografi, befolk-
ningssammansättning och arbetsmarknad. Därmed är de olika vad gäller hur 
de har uppstått, omfattning, formaliseringsgrad och vilka som utgör sam-
verkansparter till vuxenutbildningen. Nedan presenteras exempelvis kom-
muner med i hög grad formaliserad samverkan (Göteborgs stad) som byg-
ger på politiska beslut och samverkansavtal och kommuner som utvecklat 
modeller som bygger på informell samverkan (t.ex. Söderhamns kommun). 
Det förekommer också exempel på kommuner där samverkansmodellerna 
växt ur en omorganisation som skapat nya möjligheter för samverkan (t ex 
Enköpings kommun och Leksands kommun).  

6.1 GÖTEBORGS STAD 

Sedan 2014 knöts vuxenutbildningen ihop med arbetsmarknadsarbetet i 
Göteborg arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (NAV) skapa-
des. Inom NAV finns tre enheter: utbildning, arbetsmarknad och vägled-
ning. Cheferna för dessa enheter träffas genom formella möten var 14e dag.  

De övergripande målen för den samverkan som förekommer är att korta 
vägen för nyanlända personer till egen försörjning, att med effektiva ar-
betsmarknadsåtgärder minska arbetslösheten, att stödja kortutbildade i ar-
betslivets strukturomvandling och att bygga en gränsöverskridande utbild-
ning som sätter individens mål i centrum. Samverkan med andra institution-
er betraktas som ett verktyg för att underlätta för individers arbetsmarkand-
sinträde. 

Inom Göteborgsregionen, där 13 kommuner finns representerade, finns en 
väletablerad samverkan mellan kommunerna. Samverkan kring skolformer-
na initierades redan under slutet av 1990-talet. Idag ingår Göteborgs stad i 
ett formaliserat och regiongemensamt samverkansarbete. Samverkan kring 
vuxenutbildning inleddes 2003 och stöds av Göteborgsregionens kom-
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munalförbund som har en central roll som oberoende part och möjliggörare 
av samverkan kring vuxenutbildning i regionen.  

Sedan 2009 baseras samverkan på ett samverkansavtal kring vuxnas lärande där 
alla kommuner i Göteborgsregionen är avtalsparter. Samverkansavtalet gäl-
ler regionrekryterande yrkesutbildningar och kurser som kommunerna, en-
skilt eller i samverkan, är huvudman för. Kommunerna ska i samband med 
att de erbjuder en utbildning i avtalet, inom ramen för individuella studie-
planer, erbjuda undervisning i kärnämnen för behörighetskomplettering till 
gymnasienivå. Denna kan genomföras dels i hemkommunen, dels i kom-
mun där individen genomgår regionrekryterande utbildning. Ett särskilt av-
tal finns för regional samverkan kring sfi.  

Avtalet om samverkan kring vuxnas lärande handlar främst om utveckling 
av yrkesvux, exempelvis regleras att varje kommun går in med 33 kronor 
per invånare i kommunen för att komplettera det statsbidrag som finns för 
yrkesvux. Det finns också nära samarbete med det lokala näringslivet och 
här har vuxenutbildningen upprättat raka kontaktvägar med särskilt utsedda 
personer som jobbar utåtriktat mot företagen i staden.  Samverkansavtalet 
kring sfi har däremot som främsta syfte att säkra att utbildningen är anpas-
sad till den nyanländes förutsättningar och behov.   

En avsiktsförklaring om ökad samverkan mellan Göteborgs stad och Ar-
betsförmedlingen tecknades under våren 2015. Den utökade samverkan 
med AF initierades på politisk nivå och beslutet att utveckla samverkan var 
ett politiskt beslut. Staden utvecklar, genomför och följer upp flertalet ut-
bildnings- och arbetsmarknadsinsatser tillsammans med AF.   

6.1.1 Kännetecknande för samverkan 

Samverkan i Göteborgs stad kännetecknas av formella kontaktvägar och en 
samverkan som grundar sig på ett linjebaserat arbetssätt, där information sipp-
rar ner och upp genom nivåerna. Initiativ till samverkan kring olika frågor 
kan komma från alla nivåer. Om samverkansinitiativ tas på lägre nivåer går 
de i regel upp genom organisationen för att förankras på högre nivåer och 
sedan sippra ner i organisationen. Beslut om samverkan sker däremot på 
mellan- eller högre chefsnivå för att sedan implementeras i de lägre nivåer-
na.  

Mellan förvaltningsenheterna i kommunen sker regelbunden samverkan ge-
nom en etablerad mötesstruktur som finns på framförallt på chefsnivå. För-
valtningscheferna med ansvar för utbildning i Göteborgsregionen träffas re-
gelbundet genom utbildningschefsnätverket.  Utbildningschefsnätverket utgörs 
av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, gymnasie-
skola och vuxenutbildning. Nätverket initierar projekt och verksamheter för 
regionens kommuner. 
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I regionen finns även ett vuxenutbildningsnätverk, där kommunerna träffas på 
chefsnivå. Nätverket leds och administreras av Göteborgsregionens kom-
munalförbund som har i uppdrag att verka för samarbete över kommun-
gränserna. Nätverket arbetar med att initiera regiongemensamma satsningar 
och uppdragsförslag till Utbildningschefsnätverket, erfarenhetsutbyte, ge-
nomföra uppdrag från Utbildningschefsnätverket (kunskapsöversikter, 
mindre utredningar/studier) etc.  

Nätverket har ett arbetsutskott som bereder ärenden åt nätverket och även 
en operativ ledningsgrupp. Detta arbetssätt är välstrukturerat och varje 
grupp möts cirka en gång i månaden. Här ligger också ett avtal kring yrkes-
inriktad vuxenutbildning till grund för samverkan, som har initierats av 
samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen och där politiska beslut fram-
förallt har varit startpunkten. Nätverket administreras av Göteborgsregion-
ens kommunalförbund.  

 

Figur 2 Samverkansmodell i Göteborgs stad, tolkad av Oxford Research.  

 

6.1.2 Nytta för individen 

Göteborgs deltagande i den regiongemensamma samverkan bidrar i första 
hand till en bättre översikt över utbildnings- och kompetensförsörjningsfrå-
gor och sätter Göteborgs vuxenutbildning i en regional kontext. Det ger 
också tillgång till ett brett utbud kurser och utbildningar för individen. 
Framförallt ger det nytta för studenter utanför Göteborgs stad som kan få 
tillgång till ett större utbud av utbildningar. Det utåtriktade arbete som sker 
från vuxenutbildningens sida mot företagsstrukturerna i staden innebär nära 
kontakter med näringslivet där man också erbjuder utbildningar direkt rik-
tade mot dem. Ett koncept kallat Flexication bedrivs av Göteborgs stad i 
samverkan med vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan och Göteborgs univer-
sitet för att erbjuda kompetensutveckling som passar den lokala arbets-
marknadens behov.  
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6.1.3 Lärdomar  

Samverkan mellan vuxenutbildningen och kommunens stadsdelsförvalt-
ningar med ansvar för sociala frågor och näringsliv fungerar mycket bra en-
ligt respondenterna från Göteborgs stad. Detta förklaras med att det dels 
finns ett gemensamt uppdrag formulerat i kommunens budget, en gemen-
sam nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning och därmed också flera 
olika arenor för samverkan.  

Det som främst karaktäriserar samverkan i Göteborg är regionperspektivet. 
Kommunerna har utformat ett formaliserat arbetssätt där samverkan priori-
teras. Samverkansstrukturerna har beslutats om på politisk nivå såväl som 
på tjänstemannanivå, och har formaliserats genom avtal. Administrationen 
hanteras av kommunalförbundet. De upparbetade strukturerna upplevs 
med anledning av detta ha blivit långsiktiga och hållbara. Att bygga på avtal 
har varit en lyckad modell med tanke på kommunens och regionens storlek.  
En etablerad mötesstruktur och etablerade kontaktvägar, som sträcker sig ut 
i hela Göteborgsregionen, innebär att gemensamma beslut kring vuxenut-
bildningens utformning och inriktning tas på regelbunden basis.  

”Det går inte att lösa de stora frågorna vid kaffebordet utan man måste ha en struktur.” 
- Johan Roos, Avdelningschef för vuxenutbildning, Göteborgs stad 

 

6.2 LEKSANDS KOMMUN  

Under 2013 togs ett politiskt beslut om att utreda interkommunal samverkan 
kring vuxenutbildning mellan Leksand, Rättvik och Gagnef. Diskussionerna 
utmynnade i att Leksand och Rättvik fullföljde förslaget om samverkan vil-
ket innebar att en gemensam nämnd för vuxenutbildningen startades för 
dessa två kommuner. Ansvaret för vuxenutbildningen i Leksands kommun 
flyttades därmed från barn- och utbildningsnämnden till den nyinrättade 
vuxenutbildningsnämnden Verksamheten i vuxenutbildningen som leds av 
en rektor med direkt ansvar inför nämnden. Vuxenutbildningen i Leksand 
och Rättvik erbjuder kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå, som bedrivs både i egen regi och upphandlas från externa 
utbildningsanordnare. Utbildning i svenska för invandrare och särskild ut-
bildning för vuxna bedrivs i egen regi. 

Motivet till att skapa en gemensam nämnd för vuxenutbildningen var att 
skolformen ansågs hamna i skymundan. Man ansåg att det fanns behov av 
att på ett tydligt sätt visa att samverkan inom vuxenutbildningen bör priori-
teras. Ett annat mål var att säkerställa god kvalité och tillgänglighet. Det 
fanns även särskilda fördelar för de relativt små kommunerna Leksand och 
Rättvik i form av fördelning av overheadkostnaderna.  
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Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik ingår också i den länsövergripande 
samarbetsorganisationen DalaWux där samverkan sker kring framförallt an-
sökan av statsbidrag och validering. DalaWux är sedan 2009 en ideell före-
ning som finansieras genom en avgift baserad på antal kommuninnevånare i 
respektive kommun. Föreningen utgörs av kommunernas ansvariga för den 
kommunala vuxenutbildningen och initierar och hanterar regionövergri-
pande projekt inom verksamhetsområdet. Den har en styrelse som väljs en 
gång per år. 

En ytterligare samverkansaktör är Dala Valideringscentrum, ett projekt där 
Region Dalarna är projektägare, DalaWux operativ utförare och Tillväxtver-
ket medfinansiär. En aktuell fråga på nämndens agenda är validering av 
kunskaper hos nyanlända medborgare. Detta ska diskuteras tillsammans 
med DalaWux-nätverket, rektor, ordförande och vice ordförande. Målet är 
att Dala Valideringscentrum ska underlätta bättre matchning mot arbets-
marknaden och erbjuda en snabbare väg till arbete. 

6.2.1 Kännetecknande för samverkan 

Genom en gemensam nämnd, vuxenutbildningsnämnden, har Leksands och 
Rättviks kommuner skapat en struktur där vuxenutbildningen ges tydligt ut-
rymme i politiken. Detta har bidragit till att möjliggöra samverkan kring 
områden som tidigare ansågs för resurskrävande för de enskilda kommu-
nerna att samverka kring. Ett exempel på detta är samverkan kring yrkesin-
riktad sfi.  

Nämnden är ett undantag till den ordinarie strukturen. Nämnder enligt trad-
itionell modell ingår inte längre i de kommunen. Samverkan sker istället 
med kommunens övriga utskott kring kultur, arbetsmarknad och sociala 
frågor. Den gemensamma nämnden har medfört högre flexibilitet och kor-
tare vägar mellan beslutsfattare och ansvariga för vuxenutbildningen vilket 
gett tydligare målbilder och styrning kring vad vuxenutbildningen i Leksand-
Rättvik ska uppnå. Leksand har även bildat tvärgrupper för vissa områden: t 
ex inflyttning, arbetsmarknad, integration. I dessa tvärgrupper arbetar tjäns-
temän från olika utskott och sektorer.  

Den operativa delen av samverkan baseras ofta på informella och personliga 
kontakter, vilket är en följd av kommunernas ringa storlek. I och med att 
kommunerna är små upplevs informella och personliga kontakter naturliga. 
Nyckelpersoner känner varandra på ett yrkesmässigt eller personligt plan. 
Det finns inga rutiner för när möten ska ske utan de sker efter behov och 
ofta informellt.  

”Det är den lilla kommunens fördel, att det är väldigt nära kontaktvägar … jag var ti-
digare en av rektorerna på gymnasieskolan.” 

- John Arrias, rektor vuxenutbildningen, Leksand-Rättvik 
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Figur 3 Samverkan inom vuxenutbildning i Leksands kommun, tolkad av Oxford Research 

 

Det finns även en nära samverkan med näringslivet, särskilt med företag 
inom bl. a. restaurang, snickeri och vård- och omsorg; branscher där sär-
skilda avtal ingåtts för lärlingsutbildningar. Detta har underlättats genom 
samarbeten med gymnasieskolans yrkesförberedande program och tillvara-
tagande av yrkeslärarnas personliga nätverk. Generellt ser man till att ha 
nära kontakt med näringslivet för att hela tiden ha relevanta lärlingsutbild-
ningar som passar arbetsmarknadens behov.  

6.2.2 Nytta för individen 

Samverkan har framförallt resulterat i att arbetet kring vuxenutbildningen 
har blivit mindre spretigt, beslutsvägarna har kortats och utvecklingen av 
vuxenutbildningen går snabbare, vilket gagnat individen. Vuxenutbildningen 
i Leksand Rättvik karakteriseras av hög flexibilitet, exempelvis när det gäller 
utbudet av utbildningar och kurser samt möjligheten att kombinera utbild-
ning i sfi med andra kurser eller praktik. En tydlig ambition att samverka 
med närliggande kommuner och det lokala näringslivet medför en större 
tillgänglighet till, och bredd i, utbildningen samt en anknytning till arbets-
marknaden för individerna i vuxenutbildningen.  

Ett annat resultat av samverkan är en webbsida som riktar sig till vuxenut-
bildningens målgrupper. Webbsidan administreras av DalaWux, men in-
formationen återfinns även på kommunernas webbsidor. Mycket tid ägnas 
åt att informera studenterna om vilka möjligheter som finns och studie- och 
yrkesvägledning är centralt i arbetssättet. 
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6.2.3 Lärdomar  

De begränsade ekonomiska resurser som kommunerna har för att bedriva 
en bred vuxenutbildning ansågs kräva ett nytt grepp kring samverkan, såväl 
från politiskt håll som från tjänstemannahåll. Med tanke på kommunernas 
relativt små storlekar har detta upplägg varit framgångsrikt då vuxenutbild-
ningen tydligt kommit i fokus vid nämndens sammanträden istället för att 
hamna i skymundan i en allmän utbildningsnämnd. Upprättandet av en ge-
mensam interkommunal nämnd för vuxenutbildningen har gett ett tydligt 
fokus på samverkan, såväl inom politiken som inom utbildningsinstitution-
erna. Vuxenutbildningen är alltid på dagordningen och har kortat vägar mel-
lan politiken och den operativa delen av vuxenutbildningen. Nära samver-
kan med gymnasieskolan kring lärlingsutbildningar ger mervärde för såväl 
vuxenutbildningen som gymnasieskolan som upplever sjunkande elevantal. 
Detta ger också upphov till informella nätverk som underlättar arbetslivsan-
knytningen inom vuxenutbildningen generellt. 

6.3 SÖDERHAMNS KOMMUN 

Söderhamns kommun ingår sedan augusti 2015 i Hälsinglands utbildnings-
förbund (HUFB), tillsammans med Bollnäs och Nordanstigs kommun. 
Förbundet bygger på ett politiskt beslut om att bilda kommunalförbund för 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Hälsingland. Verksamheterna som 
innefattas är gymnasieskolorna och vuxenutbildningen inom Bollnäs, Nord-
anstig och Söderhamn. Arbetet har föregåtts av projekt där kommunerna 
har arbetat med förberedelser inför starten av utbildningsförbundet.  

Sedan 1980-talet har samverkan skett över kommungränserna då lärcentra 
bildades och kontakter knöts med högskolor i närområdet. Genom att bilda 
en ekonomisk förening, HälsingeUtbildning, bedrevs utvecklingsprojekt 
mellan kommunerna i samverkan. Detta resulterade sedan i HälsingeVux 
där man hjälptes åt att bedriva utbildningar och även utvecklade distansut-
bildningar.  

6.3.1 Kännetecknande för samverkan 

Samverkan kring vuxenutbildningen i Söderhamn kännetecknas av att den 
utvecklats från informella strukturer och lösa men regelbundna kontakter. 
Dessa har sedan omvandlats till etablerade samverkansstrukturer och man 
har även samlokaliserat vuxenutbildningen och relevanta samverkansparter. 
I kommunen har ett ESF-finansierat projekt bidragit till utveckling av sam-
verkan, projektet Högtrycket. Projektet har planterat idén om att samverka 
och utvecklat strukturer. Samverkan har sedan dess baserats på relationer 
och informella kontakter där eldsjälar spelat en stor roll. Det förekommer 
inga formella överenskommelser eller avtal kring att samverka kring vuxen-
utbildningen.  
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Söderhamn använder formaliserade samverkansavtal i liten utsträckning. I 
kommunen upplever man att samverkan kan komma till stånd och fungera 
utan avtal, främst p.g.a. kommunens storlek som ger både en fysisk närhet 
mellan viktiga samverkansparter och naturliga och täta yrkesmässiga kontak-
ter mellan nyckelpersoner i kommunen.  

I regionen har det däremot funnits etablerade samverkansstrukturer som 
har fungerat som stöd, ett etablerat samarbete mellan kommunerna i Häl-
singland och ett länsövergripande samarbete i hela Gävleborgs län. Utveckl-
ing av vuxenutbildningen och lärcentra sker regionalt inom hela Gävleborgs 
län med årliga träffar där strategier för vuxenutbildningen arbetas fram.  

Projektet Högtrycket var ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, 
kommunens socialförvaltning, Försäkringskassan och kommunens arbets-
marknadsenhet som ingår i, och är lokaliserad i Resurscentrum. Projektet 
genomfördes mellan 2008-2010. Projektet syftade till att ta ett samlat grepp 
om arbetslösa ungdomar i kommunen. En av projektets idéer var att ta fram 
en gemensam lokal organisation för samverkan.  

Det numera implementerade projekt har bidragit till att utveckla den struk-
tur som idag används för samarbete mellan kommunala förvaltningar med 
Arbetsförmedlingen i syfte att samordna insatser och erbjuda individen en 
helhetslösning vad avser arbete och studier. Implementeringen gav upphov 
till en styrgrupp kallad Högtrycket. I styrgruppen ingår företrädare för kom-
munala förvaltningar och andra aktörer.  

Geografisk närhet och nära yrkesmässiga kontakter mellan samverkansaktö-
rerna har varit ett framgångsrecept. I Söderhamns kommun återfinns kom-
munens Resurscentrum, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 
samma tak. Den fysiska närheten uppges ha stor påverkan på att samverkan 
kommer till stånd. Men personliga relationer har också en viktig roll. Ar-
betsförmedlingens chef och den kommunala arbetsmarknadsenhetens chef 
har haft nära yrkesmässig kontakt historiskt vilket haft en positiv påverkan 
på samverkan mellan dessa parter i form av regelbundna men informella 
kanaler för informationsbyte Möten kring studie- och yrkesvägledning hålls 
månadsvis mellan Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet, 
Resurscentrum, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
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6.3.2 Nytta för individen 

Söderhamn har ett holistiskt synsätt på individens väg till arbete och vidare 
studier. Genom att placera instanser nära varandra och ha välutvecklade 
kontaktvägar förenklas för individen att ta sig vidare genom olika insatser. 
Vuxenutbildningen involverar ofta sina studenter i planeringen av insatser 
och tar även nytta av det täta samarbetet i olika former av projektverksam-
het.  

En förutsättning för detta är samlokaliseringen av Resurscentrum, Arbets-
förmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan. I och med att det finns 
en närhet mellan nyckelpersoner och insatser underlättas samverkan och 
samordning. Vuxenutbildningen arbetar med studie- och yrkesväglednings-
insatser tillsammans med övriga aktörer i gemensamma miljöer och kan 
gemensamt planera för lösningar som bidrar till att få individer att studera 
eller arbeta.  

6.3.3 Lärdomar  

Omvärldsbevakning och användning av framgångsrika exempel från andra 
kommuner har varit ett sätt för Söderhamn att lära och skaffa sig en bredare 
bild av möjliga vägar att utveckla vuxenutbildningen.  

I och med att kommunen är liten och relevanta myndigheter är samlokali-
serade har formalisering av samverkansstrukturer mellan kommunen och 
andra myndigheter spelat en mindre roll. Däremot har formalisering och 
tydliga strukturer för samverkan varit viktiga i arbetet med att samverka 
med det omgivande samhället och på regional och nationell nivå.  

 

Figur 4 Samverkan inom vuxenutbildningen i Söderhamn, tolkad av Oxford Research 
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6.4 KALMAR KOMMUN 

Kunskapslyftet fungerade som en startpunkt för Kalmars samverkan kring 
vuxenutbildning och innebar starten för ett mångårigt kommunsamarbete 
med Torsås och Mörbylånga. Kommunerna är i dagsläget helt integrerade 
vad gäller vuxenutbildning på de grundläggande nivåerna och sfi. Kun-
skapsnavet samordnar vuxenutbildning i Kalmar, Mörbylånga och Torsås 
kommuner. En av Kunskapsnavets uppgifter är att vidareutveckla en infra-
struktur som stöd för vuxnas lärande. Det innebär bl.a. att bygga nätverk 
och skapa former för samverkan mellan olika aktörer och intressenter samt 
att stimulera till utvecklingsarbete. Uppsökande verksamhet, information, 
neutral vägledning, validering, tillgänglighet och inventering av utbildnings-
behov är andra centrala uppgifter. Kunskapsnavet samverkar med olika ut-
bildningsanordnare för att kunna erbjuda vuxna utbildning inom olika om-
råden på gymnasial nivå. 

6.4.1 Kännetecknande för samverkan 

Samverkan inom vuxenutbildningen i Kalmar kännetecknas av målstyrning, 
arbete i flexibla och tillfälliga arbetsgrupper och informella nätverk mellan 
nyckelpersoner. Kalmars arbete kring vuxenutbildningen är tydligt målbase-
rat utifrån de målsättningar som finns i de lokala politiska styrdokument 
som fungerar som ramar för vuxenutbildningen. Bland de huvudsakliga 
målsättningarna återfinns samverkan med olika aktörer för att underlätta för fler att 
studera inom vuxenutbildningen och för dess utveckling och förnyelse. Detta har gjort 
samverkan till en prioriterad fråga i Kalmar.  

Samverkan realiseras genom arbetsgrupper där flera olika aktörer deltar. Ar-
betsgrupperna utgör en central del i Kalmars arbetssätt för vuxenutbild-
ningen. En arbetsgrupp består vanligtvis av ett flertal representanter, van-
ligtvis Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, kommunens näringslivsen-
het, Vård- och omsorgsförvaltningen, Landstinget och Kunskapsnavet som 
är vuxenutbildningens vägledningsinstans i kommunen. Arbetsgrupperna 
skapas för ett visst syfte och arbetar med en avgränsad fråga och upplöses 
när syftet är uppnått.  

Ett framgångsrecept för samverkan i Kalmar är ett utåtriktat arbete där kon-
taktskapande och kommunikation stått i fokus. Nyckeln för att lyckas med 
samverkan från vuxenutbildningens sida har enligt kommunen varit att 
vårda relationerna med andra aktörer genom att betona rak och öppen 
kommunikation och återkoppling. Samtidigt som informella kontakter besk-
rivs som viktiga så har samverkansprocesserna formaliserats utifrån de upp-
drag och mål som finns statuerade i kommunen. På så sätt har Kalmar lyck-
ats behålla kontakten med nyckelaktörer även efter att tillfälliga utvecklings-
projekt avslutats.  
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”För att saker och ting ska bli hållbara gäller det att det inte bara bygger på entusiaster” 
- Birgitta Agnesson, rektor Kunskapsnavet 

 

Figur 5 Samverkan inom vuxenutbilrningen i Kalmar kommun, tolkad av Oxford Research 

 

 

6.4.2 Nytta för individen 

Genom att arbeta utåtriktat och att hela tiden söka samarbetsformer med 
relevanta aktörer för vuxenutbildningen har Kalmar utvecklat flexibla ar-
betssätt. Ett konkret exempel är när Kunskapsnavet erbjöd tillfälliga arbets-
platser för två handläggare på Arbetsförmedlingen som jobbade med att 
hitta praktikmöjligheter för ungdomar. Initiativ som dessa har gett upphov 
till informell informationsöverföring och kontaktskapande mellan organisat-
ionerna.  

Kvalitetskriterier spelar också stor roll för Kalmar som har beslutat att alla 
studenter i vuxenutbildningen ska träffa och samråda med vägledare innan 
de får påbörja en vuxenutbildning.  

6.4.3 Lärdomar  

Kalmar har etablerat flexibla samverkansstrukturer i form av arbetsgrupper. 
Detta har exempelvis inneburit att samarbetet med Arbetsförmedlingen, 
som ofta ingår i många arbetsgrupper, blivit intensivt och nära. De tillfälliga 
arbetsgruppernas flexibilitet balanseras med tydlig målstyrning genom att 
utgå ifrån vuxenutbildningsuppdraget och däri uppställda mål, och sedan 
jobba utåtriktat mot relevanta aktörer. Därigenom har kontakter med rele-
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vanta parter etablerats som så småningom formaliserats för att säkra lång-
siktigheten och hållbarheten.  

 

6.5 GNOSJÖ KOMMUN 

Vuxenutbildningen genomförs genom Gnosjöandans kunskapscentrum 
(GKC). På kunskapscentret finns grundläggande vuxenutbildning, sfi, yr-
keshögskola, företagsutbildning, gymnasieskola och särskild utbildning för 
vuxna. Alla verksamheter återfinns i samma byggnad. Gnosjös samverkan 
inom vuxenutbildningen handlar främst om samverkan med andra utbild-
ningsformer och näringslivet. Samverkan med näringslivet sträcker sig långt 
tillbaka i tiden och förklaras utifrån den så kallade Gnosjöandan; en benäm-
ning för den vilja att samarbeta som finns i kommunen.  

6.5.1 Kännetecknande för samverkan 

Gnosjö har en samverkansstruktur som bygger på informella kontaktvägar 
och ett arbetssätt som präglas av flexibilitet. Men även om formaliserade av-
tal och politiska beslut om samverkan saknas, finns en strukturerad ryggrad 
i samverkan. Samverkan upprätthålls genom regelbundna möten med nä-
ringslivet, kommunens arbetsmarknadsråd, Arbetsförmedlingen, fackför-
bund och närliggande kommuner.  

Ca tre-fyra gånger per halvår möts vuxenutbildningen och representanter 
för näringslivet för att diskutera utformningen av vuxenutbildningen. Möten 
med kommunens arbetsmarknadsråd sker cirka sex gånger per år. I kom-
munens arbetsmarknadsråd sitter vuxenutbildningen med tillsammans med 
näringsliv, Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och Försäkringskas-
san. Det förekommer också möten med de närliggande kommunerna 
(Gislaved, Vaggeryd och Värnamo) för samverkan kring behovsanalyser, 
utbildningsplanering och interkommunala ersättningar.  

Genomförandet av vuxenutbildningen sker i nära samverkan med näringsli-
vet i syfte att överkomma matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Till-
sammans med andra kommuner i regionen, annan kommunal förvaltning 
(ex. vård- och omsorgsförvaltningen) och Arbetsförmedlingen driver man 
olika gemensamma projekt. Dessutom sitter vuxenutbildningens rektor i 
ledningsgruppen för Yrkesåret, ett projekt i samarbete med Arbetsför-
medlingen, IF Metall och Teknikföretagen som syftar till att slussa utbildad 
arbetskraft till företagen i kommunen.  

Genom regelbundna möten med näringslivet kartläggs vilka behov den lo-
kala arbetsmarknaden har och vilken kompetens näringslivet söker. Ett 
konkret steg man har tagit i denna riktning är att anställa en av kommunens 
näringslivsutvecklare på 80 procent som utbildningsanordnare. Vuxenut-
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bildningen träffar också Arbetsförmedlingen regelbundet och deltar i en rad 
olika projekt tillsammans. Samtidigt trycker man från vuxenutbildningens 
sida på att man har samtliga verksamheter inom vuxenutbildningen under 
samma tak och därmed enkelt kan agera gemensamt för att uppnå de mål 
man satt för vuxenutbildningen. 

”Det är ytterst sällan man skäller på skolan här, det kanske beror på att man får vara 
med och påverka.” 

- Sven-Åke Falkeby, rektor Komvux 

 

 

* GKC står för Gnosjöandans kunskapscentrum och är kommunens verksamhet för all ut-
bildning från gymnasienivå och uppåt. 

 

6.5.2 Nytta för individen 

En av drivkrafterna bakom samverkan i Gnosjö är att skapa vägar till vidare 
studier eller arbete.  Genom att utforma vuxenutbildningen i nära samarbete 
med näringslivet försöker kommunen förbättra matchningen på arbets-
marknaden och slussa individer till jobb. Fortbildning av lärare sker på re-
gelbunden basis och ett gemensamt läraruppdrag finns där samarbete mel-
lan gymnasielärarna och vuxenutbildningslärarna är i fokus.  

6.5.3 Lärdomar från kommunen 

Gnosjös modell utgår från att bygga nära relationer med samverkansparter. 
Med hjälp av regelbundna fysiska möten utvecklas verksamheten och indi-
viders väg till studier och arbete förenklas. Formaliserade samverkansfor-
mer blir överflödiga i Gnosjö som istället arbetar med en informell men 

Figur 6 Samverkan inom vuxenutbildningen i Gnosjö, tolkad av Oxford Research 
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stark samverkansstruktur. Det finns emellertid exempel på formalisering för 
att bygga upp samverkan. Genom att skapa en tjänst som kombinerar rollen 
näringslivsutvecklare och utbildningsanordnare har man knutit näringslivet 
ännu närmare vuxenutbildningen.  

6.6 ENKÖPINGS KOMMUN 

Grundläggande vuxenutbildning, sfi och särskild utbildning för vuxna er-
bjuds genom kommunens Vuxenutbildningscentrum. När Enköpings 
kommun omorganiserade under 2008 och kommunens integrationsenhet 
flyttades från socialförvaltningen till utbildningsförvaltningen förbättrades 
förutsättningarna för samverkan mellan vuxenutbildningen och kommunens 
integrationsenhet. Enköpings kommun har idag sex enheter på utbildnings-
förvaltningen. Bland dessa återfinns vuxenutbildningen, integrationsenheten 
och arbetsmarknadsenheten. När vuxenutbildnings- arbetsmarknads- och 
integrationsenheterna möttes i det dagliga arbetet uppstod nya möjligheter 
för att utveckla utbildningen för nyanlända. 

6.6.1 Kännetecknande för samverkan 

I Enköping finns en nära intern samverkan mellan vuxenutbildningens skol-
former och kommunens integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet. 
Många informella kontakter ger upphov till samverkan på daglig basis och 
därför finns inte några formella uppdrag att samverka eller formaliserade 
samverkansavtal. Möten sker varannan vecka mellan Komvux, sfi, integrat-
ionsenheten, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen och samverkan är 
tät gällande etableringsplaner för nyanlända. Sfi samverkar också med ar-
betsmarknadsenheten i syfte att skapa möjligheter för sfi-studendeter att 
göra praktik.  

”Det är närheten mellan Komvux och sfi som gör att vi kan samarbeta bra.” 
- Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef 

Närheten gör att det blir praktiskt möjligt att driva utvecklingsprojekt med 
andra enheter, vilket det finns ett flertal exempel på. Ett projekt som kom-
munen har goda erfarenheter av är Elvira. Projektet är ett samarbetsprojekt 
mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen vid Enköpings 
kommun. Projektet har invandrarkvinnor med försörjningsstöd eller som är 
inskrivna hos Arbetsförmedlingen som målgrupp, och erbjuder träning i 
svenska språket och samhällsorientering. I detta projekt engageras såväl in-
tegrationsenheten som vuxenutbildningens sfi-lärare. Ett annat exempel till 
på ett gemensamt projekt som genomfördes på initiativ av vuxenutbildning-
en är drop-in verksamhet på Vuxenutbildningscentrum där studenter fått 
möjlighet att träffa handläggare från Arbetsförmedlingen. Projektet var ett 
samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, integrationsenheten och Ar-
betsförmedlingen.  
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Samverkan i Enköping sker både mellan tjänstemän på de lägre nivåerna 
och mellan chefer, och kommunen framhåller att det är främst drivkrafter 
och initiativ hos eldsjälar inom förvaltningen som har bidragit till att pro-
jekten kommit till stånd.  

Figur 7 Samverkan inom vuxenutbildningen i Enköpings kommun, tolkad av Oxford Research 

 

 

6.6.2 Nytta för individen 

De täta kontakterna och korta beslutsvägarna som finns mellan kommunens 
integrations- och arbetsmarknadsenheter samt vuxenutbildningen och Ar-
betsförmedlingen bidrar till att enheterna har god kännedom om varandras 
verksamheter, vilket underlättar samordning av insatser och möjliggör sam-
arbete. Inom samverkansprojektet Elvira tas handlingsplaner för individen 
fram och handläggare arbetar med andra myndigheter och aktörer för att 
bana väg för att individen ska kunna gå vidare mot arbete eller vidare stu-
dier. Inom individens etableringsplan sker nära samverkan mellan de olika 
instanserna, men fokus ligger också på att upprätthålla informella strukturer 
för att främja samverkan. Detta för att ingen individ ska hamna mellan sto-
larna. 

6.6.3 Lärdomar  

Förvaltningsstrukturen i Enköping syftar till att underlätta samverkan. När-
heten mellan komvux, sfi, kommunens integrations- och arbetsmarknads-
enheter och Arbetsförmedlingen ger upphov till många informella möten i 
vardagen som bidrar till att utforma gemensamma insatser eller samordning. 
I och med att integrationsenheten flyttade från socialförvaltningen till ut-
bildningsförvaltningen skiftade enheten fokus från försörjningsstöd till ut-
bildning. På senare år har integrationsenheten varit drivande i att tydliggöra 
samverkan kring nyanländas etablering. Då samverkan till stor del är infor-
mell bygger den ofta på ett personligt engagemang från inblandade.   
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7. Sammanfattande slutdiskussion och 
slutsatser 

Denna kartläggning tyder på att samverkan inom vuxenutbildningen överlag 
är tämligen vanligt och brett förekommande, framförallt inom områdena 
som härrör till övergången till arbetsmarknaden, inklusive arbetsplatsförlagt 
lärande och praktik. Även inom rekrytering och uppsökande verksamhet 
sker samverkan i relativt stor utsträckning, framförallt med andra kommu-
nala verksamhetsområden och Arbetsförmedlingen.   

Samverkan förekommer i högst utsträckning inom områdena som 
härrör till rekrytering till vuxenutbildningen och övergången till ar-
betsmarknaden, inklusive arbetsplatsförlagt lärande och praktik. Näs-
tan var femte respondent uppger att samverkan mellan vuxenutbildningen 
och den kommunala arbetsmarknadsenheten fungerar bra. En förklaring är 
att det är vanligt att det finns ett tydligt centralt uppdrag till verksamheten 
att samverka mellan dessa förvaltningsområden, vilket stöds av samverkans-
forskningens betoning av vikten av legitimitet från organisationens högsta 
ledning. Andra verksamheter där samverkan fungerar bra inom kommuner-
na är bland annat med den kommunala integrationsenheten, näringslivsen-
heten, socialförvaltningen samt gymnasieutbildningar (framför allt gymnasi-
ala yrkesprogram). Enkätrespondenterna lyfter också i viss mån fram sam-
verkan kring vård- och omsorgsområdet, bland annat vårdcollege, som ett 
specifikt gott exempel. Inom övergången till arbetsmarknaden, inklusive ar-
betsplatsförlagt lärande och praktik, är även samverkan med privata arbets-
givare och arbetsmarknadens parter också vanligt förekommande. Kring 80 
procent av respondenterna anger att samverkan förekommer med arbetsgi-
vare inom arbetsplatsförlagt lärande och etablering på arbetsmarknaden. 
Samverkan med ideell sektor är mest vanligt förekommande inom verksam-
het relaterade till kunskaper i svenska; drygt 50 procent uppger att dylik 
samverkan förekommer.  

Individens behov är den primära utgångspunkten för befintlig sam-
verkan, men samtidigt ett område med utvecklingsbehov. Av enkätre-
sultaten kan vi även utläsa att individens behov är den primära utgångs-
punkten för den befintliga samverkan. Individens behov står också som tyd-
lig utgångspunkt i det behov av utökad samverkan, som uttrycks i majorite-
ten av kommunerna. Endast 8 procent av respondenterna anger att det inte 
finns ett behov av att öka samverkan. Den stora bilden är således att det fö-
refaller finnas intentioner till att uppnå just en effektiverad, individanpassad 
väg mot studier eller arbete, men att det finns stora utvecklingsbehov på det 
praktiska planet. 

Samverkan inom vuxenutbildningens skolformer sker främst mellan 
komvux och sfi där tre fjärdedelar av enkätrespondenterna uppger att 
samverkan förekommer. Resultatet ligger i linje med tidigare utredningar. 
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Samverkan mellan skolformerna förekommer i lägst utsträckning mellan sfi 
och särvux; enbart en av fem enkätrespondenter uppger att sådan samver-
kan förekommer. Där samverkan mellan skolformerna fungerar bra pekar 
enkätrespondenterna på att de ofta ligger under samma förvaltning 
och/eller rektor och att det praktiska samverkansarbetet därför underlättas. 

Samverkan med andra myndigheter sker främst med andra kommu-
ner i regionen. Den samverkan som sker med andra kommuner i regionen 
handlar främst om kompetenskartläggning och validering och är svagare på 
övriga områden. Samverkan med andra närliggande kommuner är enligt ett 
flertal respondenter välfungerande, och tar sig i praktiken uttryck i exem-
pelvis regelbundna möten och gemensamma ansökningar av statsbidrag. 
Samverkan mellan kommuner förefaller i hög grad formaliserad, i form av 
olika samverkansnätverk och på vissa håll i form av kommunalförbund och 
samordningsförbund. En genomgående åsikt bland enkätrespondenterna är 
att samverkan fungerar bra där samverkansnätverk bildats. Detta kan även 
inbegripa lokala nätverk där exempelvis ansvarig förvaltning för vuxenut-
bildningen samarbetar med kommunala enheter med ansvar för arbets-
marknads- och näringslivsfrågor, myndigheter som Arbetsförmedlingen, 
samt privata aktörer. Där en uttalad målsättning för samverkan finns verkar 
därmed samverkan i många fall fungera bra. 

Arbetsförmedlingen är en etablerad samverkanspart men samverkan 
har utvecklingsbehov. Bland de statliga myndigheterna är Arbetsför-
medlingen den överlägset mest frekventa samarbetsparten. En stor del av 
enkätrespondenterna, ungefär en fjärdedel, uppger också specifikt att sam-
verkan med just Arbetsförmedlingen i någon form fungerar bra. Samtidigt 
pekar flertalet respondenter på övergripande problem i samordningen mel-
lan Arbetsförmedlingens insatser och vuxenutbildningen, där Arbetsför-
medlingen för många snarast ses som en konkurrent än en samverkanspart. 
Bland de öppna enkätsvaren kan vi se kommentarer som: ’Arbetsförmedlingen, 
känns alltför ofta som en konkurrent och ett hinder, borde vara tvärtom’ eller ’Arbets-
förmedlings uppdrag måste renodlas och inte konkurrera med vuxenutbildning’ och ’Gör 
arbetsmarknadsutbildningarna till vuxenutbildning!’ Det identifierade behovet av 
ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, bl.a. inom 
såväl uppsökande verksamhet, vägledning vad avser olika typer av ersätt-
ningar samt inom etableringsprogrammen, är även i linje med GRUV-
utredningens resultat. 

Det finns ett uttalat behov att utveckla samverkan kring validering 
och kompetenskartläggning, rekrytering och uppsökande verksam-
het, samt kring etablering på arbetsmarknaden. Trots en relativt ut-
bredd samverkan visar enkätresultaten på stora utvecklingsbehov inom flera 
områden. Enkätresultaten visar att validering och kompetenskartläggning är 
ett område där kommuner ofta samverkar med varandra. Samtidigt anser 
närmare 30 procent just detta vara området med högst prioritet för samver-
kansutveckling. Ett annat område är etablering på arbetsmarknaden som en 
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majoritet av enkätrespondenterna också anses ska ha hög prioritet för ut-
veckling av samverkan. Många enkätrespondenter vill också se en förbätt-
ring inom samverkan för rekrytering och uppsökande verksamhet. I detta 
fall lyfter vissa fram att samverkan med Migrationsverket bör utvecklas 
kring sfi och att regelverk gällande till exempel sekretess är en begränsande 
faktor för att utveckla detta samverkansområde. Även inom etablering av 
nyanlända efterfrågar flera respondenter en utvecklad samverkan, framför-
allt med Arbetsförmedlingen, med exempelvis samordning av systemen och 
större öppenhet gällande hela etableringsperioden och dess aktiviteter. Sam-
tidigt lyfter vissa respondenter fram etablering av nyanlända som ett område 
där samverkan fungerar relativt väl. Att samverka kring nyanlända har i tidi-
gare studier lyfts fram som nödvändigt för att dessa studenter ska kunna 
genomföra sina studier på ett framgångsrikt sätt.27  

Få prioriterar utveckling av samverkan kring individuella studiepla-
ner. Ett noterbart resultat är att endast 14 procent anser att samverkan 
kring individens individuella studieplan bör utvecklas. Enligt de slutsatser 
som tidigare dragits kring betydelsen av samverkan inom detta område samt 
de resultat som framkommit gällande att samverkan kring studieplanerna i 
många fall saknas med viktiga aktörer, kan enkätrespondenternas låga prio-
ritering av samverkan kring individuella studieplaner tyckas låg.      

Resurser i form av tid och ekonomi i den egna organisationen upp-
levs som otillräckliga för att samverka med externa aktörer. Denna 
studie pekar på att bristande resurser förefaller vara ett betydande hinder för 
en välfungerande samverkan i flertalet kommuner. Framförallt uppges re-
surser i form av tid och pengar – enligt forskning en grundläggande förut-
sättning för samverkan – som bristfälliga: 40 procent av respondenterna 
anger att det inte alls finns tillräcklig tid för samverkan, 35 procent anger att 
organisationens ekonomiska förutsättningar inte alls är tillräckliga. I öppna 
kommentarer till enkäten framkommer bl.a. en önskan om öronmärkta 
statsbidrag för vuxenutbildningen, vilket anses kunna bidra till vettiga ramar 
och långsiktigt perspektiv på verksamheten, något som många i sina kom-
mentarer vittnar om att saknas i nuläget.   

Två av de styrande frågeställningarna för detta uppdrag relaterar till karaktä-
ren på samverkan – dels i vilken utsträckning en sammanhållen samverkan 
som effektiviserar individens väg mot studier eller arbete förekommer, dels 
vad som kännetecknar samverkan i mån av långsiktighet, ansvarsfördelning 
och formella kontaktvägar. Dessa frågor är till följd av de begräsningar som 
en enkätstudie ställer svåra att ge tydliga svar på. Ur enkätsvaren får vi ingen 
klar bild av hur samverkan ser ut i praktiken, utan kan bara måla upp en 
schablonmässig bild av förekomst och frekvens. Sammantaget verkar sam-

                                                 
27 Henning Loeb, I. & Lumsden Wass, K., A Policy of Individualization and Flexibility Ig-
noring the Situation of Non-self-Reliant Individuals: The Example of Swedish Basic Adult 
Education, Journal for Critical Education Policy Studies 12(2), 2014. 
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verkansarbetet vara ryckigt – stora variationer finns mellan kommunerna, 
men goda exempel står att utläsa. Kontinuitet verkar vara en tydlig fram-
gångsfaktor. Exempelvis framhåller Gnosjö kommun – som står ut som ett 
lärande exempel med välfungerande samverkan – att det faktum att vuxen-
utbildningen drivs helt i kommunal regi, skapar goda förutsättningar för att 
bygga upp bestående nätverk mellan olika aktörer, på ett annat sätt än då 
utbildningen upphandlas och flera aktörer involveras.  

Samverkan inom fallstudieorterna är antingen interkommunal eller 
regional. Fallstudieorterna Göteborg och Leksand är två tydliga exempel 
på att samverkansarbetet är en del av en regional kontext med Göteborgs-
regionens kommunalförbund och Dalavux. De regionala samverkansmo-
dellerna har medfört att nätverk skapats för att göra utbildningar och kurser 
tillgängliga för fler och på sås ätt knyta samman en hel region. På de övriga 
fallstudieorterna rör det sig om samverkan mellan några få kommuner som 
angränsar varandra. Flera av de interkommunala samverkansmodellerna in-
nefattar ett antal mycket små kommuner, som med egna medel inte har 
möjlighet att erbjuda samma vuxenutbildning som samverkan möjliggör. 
Detta med anledning av de små kommunernas geografi och befolkningens 
rörelsemönster, kommunens ekonomiska förutsättningar och elevunderlaget 
i kommunen. 

Fallstudieorterna har gemensamt att det finns en struktur eller orga-
nisation för samverkan. Samverkansmodellerna ser mycket olika ut och 
deras framväxt beror dels på lokala förhållanden och den kommunala (och 
regionala) strukturen i övrigt. Det finns emellertid några gemensamma 
nämnare. För det första finns en struktur (och i vissa fall en organisation) 
som upprättats för att underlätta samverkan i vissa sammanhang eller kring 
vissa samverkansområden. Genom strukturen suddas de administrativa 
gränserna ut mellan myndigheter, förvaltningsområden inom kommun eller 
mellan kommunen och andra aktörer. Genom dessa strukturer har avstån-
den förkortats, det finns gemensamma mötesformer/-platser och kommu-
nen och samverkansparterna arbetar mot gemensamma mål. Samverkans-
modellernas strukturer bidrar också till att ge samverkansarbetet legitimitet 
och visar att frågeställningarna de arbetar med är prioriterade.   

Fallstudieorterna har gemensamt att det finns ett ledarskap i samver-
kan. Samverkansmodellerna har gemensamt att de tillkommit genom poli-
tiska beslut eller på annat sätt har förankrats på högsta nivå. Ledarskapet vi-
sar sig genom att personal och andra resurser ställs till förfogande för sam-
verkan, att samverkan omnämns i strategidokument och policybeslut.  

Formalisering vanligare i större kommuner och ”eldsjälsdriven” sam-
verkan vanligare i små.  Formalisering kan innebära befästande av relat-
ioner, mötesarenor, finansiering eller styrning. I de större fallstudieorterna 
var det vanligare att respondenterna talade om mekanismer i samverkan 
som rörde formalisering och benämnde dem som framgångsfaktorer. Det 
kunde röra sig om tydliga uppdrag, ansvarsområden eller samverkansavtal. 
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Det betonades att formaliseringen gav former som är stabila över tid. I de 
mindre kommunerna återfanns inte samma höga formaliseringsgrad med 
undantag för mötesformerna. Möten var i hög grad strukturerade och regel-
bundna på samtliga fallstudieorter. I de mindre kommunerna var avståndet 
till människor och organisationer kortare och samverkan byggdes i stor ut-
sträckning genom personligt relationsbyggande.  
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