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Sammanfattning 

KLARA-projektet pågick under perioden april 2018 till december 2019. 
Projektets syfte har varit att stötta och motivera personer med låg 
utbildningsnivå att påbörja och slutföra studier och därmed bidra till att dessa 
personer ska öka sina chanser till anställning på den reguljära 
arbetsmarknaden. Projektidén har sitt ursprung från samverkansmöten och 
DUA-samarbetet där Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen i Huddinge 
gemensamt såg ett behov av en insats för personer med låg utbildningsnivå 
och behov av samordnat stöd. 

Av totalt 88 deltagare har 78 påbörjat studier under sitt deltagande i projektet. 
Orsakerna till avbrott eller att aldrig påbörjat studier har varierat och omfattat 
bl.a. komplex social situation, behov av andra/rehabiliterande insatser, 
föräldraledighet, sjukskrivning avslag på ansökan om studiemedel, inte hittat 
passande utbildning, fått arbete eller velat söka arbete istället.  

De framgångsfaktorer som identifierats omfattar väl fungerande samverkan 
mellan Vuxenutbildningen och Arbetsförmedling, arbetssättet som utgår från 
metoden Supported Education (SEd) samt möjlighet att ge deltagarna tid och 
flexibla lösningar samt välfungerande samarbetsallians mellan deltagare och 
personal. Frivillighet och låga trösklar in till projektet har också bidragit till 
gott resultat. 

De utmaningar som projektet identifierat rör förutsättningar för att kunna 
arbeta metodtroget och brister i organisation och ledning av projektet samt 
att Arbetsförmedlingens omorganisering har påverkat förutsättningarna för 
projektet. Det faktum att projekttiden varit kort gör att det är svårt att utläsa 
långsiktiga resultat av satsningen. Projektet har även identifierat utmaningar 
kopplat till målgruppens möjligheter att studera som bl.a. rör försörjning och 
komplexiteten i vuxenutbildningens utbud av kurser och utbildningsformer. 
Även brister kopplat till skolornas stödfunktioner så som tillgängliga 
specialpedagoger har framkommit.  
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Bakgrund  

KLARA-projektet  drevs under perioden april 2018 till december 2019 med 
Arbetsförmedlingen som projektägare och med medfinansiering från 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem. 
 
Organisation 
Styrgrupp 
Sektionschef Arbetsförmedlingen,  
Projektledare/samordnare KLARA  
Rektor Komvux Huddinge kommun 
Bitr. gymnasiechef Huddinge kommun  
Förbundschef Samordningsförbundet 
Utvecklingsledare Samordningsförbundet 
2019 tillkom Rektorer för Komvux i Botkyrka kommun och Salems kommun 
 
Projektgrupp 
Från Arbetsförmedlingen: 4 arbetsförmedlare/studiecoacher , 0,5 
samordnare/projektledare (utökades till heltid våren 2019),  
Från Botkyrka kommun: 1 studie- och yrkesvägledare (från maj 2019) 
Från Huddinge kommun: studie- och yrkesvägledare 0,75 tjänster (uppdelat 
på 2 studie- och yrkesvägledare, från 2019 0,5 tjänster 
 
Projektidé 
Projektidén har sitt ursprung från samverkansmöten och DUA-samarbetet där 
Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen i Huddinge gemensamt såg ett 
behov av en insats för personer med låg utbildningsnivå och behov av 
samordnat stöd. En stor del av de personer som var inskrivna på 
Arbetsförmedlingen saknade fullständig gymnasieutbildning och riskerade att 
bli långtidsarbetslösa. Man konstaterade att arbetsmarknadens krav på 
utbildning har ökat och en gymnasieexamen har mer eller mindre blivit ett 
krav för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.  
 
Studiestartsstödet, som infördes 2017, innebar en möjlighet för arbetslösa 
över 25 år att studera med ett högre bidrag. I Huddinge hade få personer 
utnyttjat möjligheten vid tidpunkten för projektets start. Man såg också att det 
fanns en stor grupp personer som var aktuella hos flera myndigheter och hade 
behov av samordnat stöd. Utifrån detta identifierades ett behov av förstärkt 
samordning, framförallt mellan kommun och Arbetsförmedlingen, vilka båda 
har viktiga uppdrag kopplat till utbildning och stöd till personer med låg 
utbildningsnivå, för att fler arbetslösa skulle påbörja och slutföra utbildning. 
En gemensam projektansökan skrevs därför fram för att söka finansiering hos 
Samordningsförbundet HBS. 

Projektet ”KLARA – med dig i studier” startade april 2018. Arbetsförmedlingen 
finansierade två heltidstjänster och Samordningsförbundet Huddinge 
Botkyrka Salem avsatte medel till 3,5 heltidstjänster samt 0,5 projektledare. 
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Detta kom att förändras längs projektets gång där behovet av SYV blev mindre 
än väntat och projektledartjänsten utökades till heltid.  

Projektets namn var till en början HUVAS ( Huddinge Utbildning Vägledning 
Arbete i Samverkan). I mars 2019 beslutade styrgruppen att ändra namn för 
att tydligare inkludera alla förbundets tre kommuner. Det nya namnet blev 
KLARA- med dig i studier. I samband med detta utökades också styrgruppen 
med representanter från Botkyrka och Salems vuxenutbildning. Botkyrka och 
Salem blev då också inbjudna att delta i styrgruppen. En ny studievägledare 
anställdes av Botkyrka kommun och lånades ut till projektet. 

Syfte 

Projektets syfte har varit att stötta och motivera personer med låg 
utbildningsnivå och behov av samordnat stöd att påbörja och slutföra studier 
och därmed höja utbildningsnivån bland kommunernas invånare och bidra till 
att dessa personer ska öka sina chanser till anställning på den reguljära 
arbetsmarknaden.  
  
Utifrån målgruppens behov av stöd i studier skulle projektet utveckla effektiva 
rutiner för samverkan mellan Huddinges, Botkyrkas och Salems kommuner 
och Arbetsförmedlingen Västra Södertörn samt med andra berörda aktörer.  
Projektet skulle också arbeta med metodutveckling och pröva metoden 
Supported Education i syfte att metoden skulle kunna implementeras i 
ordinarie verksamhet.  
 
Metoden Supported Education 

Supported Education (SEd) är en metod som är utvecklad för att stödja 
personer som har funktionsnedsättning, och som vill studera, att klara av sina 
studier. Metoden kommer ursprungligen från USA och bygger på samma 
grundantaganden som Supported Employment (SE). Metoden utvecklades och 
utgick ifrån personer med psykisk ohälsa och/eller psykiska 
funktionsnedsättningar, som en del i en rehabiliteringsprocess.  
 
SEd bygger på tre grundantaganden; 

1) Det första är en rehabilitering där man lägger tonvikten på utveckling 
av förmågor och att erbjuda en hjälpande och stöttande relation, 
snarare än en terapeutisk.  

2) Det andra antagandet innebär att man har ett deltagarcentrerat 
förhållningssätt, vilket betyder att respekt för individen och dennes 
upplevelse och önskemål är grundläggande för att nå kapacitet och 
hälsa. 

3) Det tredje antagandet är att personer förändras och utvecklas genom 
att lära i sociala situationer. Av det skälet är den omgivande miljön 
viktig. 

 
SEd utgår ifrån en samarbetsallians mellan en SEd-coach och en deltagare med 
utgångspunkt i deltagarens egna önskemål och val. Metoden är ett 
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styrkebaserat program med växande och hoppfullhet som grundläggande 
förhållningssätt. Arbetet utgår från en modell med tre faser; Välja-Nå-Behålla 
(Choose-Get-Keep). Metoden innehåller redskap och en process som ska 
matchas och anpassas till individen.  
 

Projektmål 
Projektets målsättning var att  testa verksamma arbetsmetoder på minst 100 
personer fram till december 2019 och Projektet haft en målsättning  att ta 
emot hälften kvinnor hälften män i insatsen. 
Målsättningen var vidare att: 

- 80 %, det vill säga 80 deltagare ska påbörja studier. 

- Av dessa 80 ska 75 %, det vill säga 60 deltagare, slutföra planerade 

studier. 

- Av dessa 60 ska 50 %, det vill säga 30 deltagare, ha ett arbete eller 

påbörjat andra studier ett (1) år efter studiernas avslutande. 

 
Målgrupp  
Projektet KLARA har riktat sig till arbetslösa personer mellan 20 och 55 år, 
folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salems kommuner, som är i behov av 
insatser i samverkan mellan olika myndigheter för att påbörja och fullfölja 
studier och därmed förbättra sina möjligheter till arbete. Prioriterad målgrupp 
fastställdes till unga vuxna (under 40 år).  Projektet  har riktat sig främst till 
personer som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskola och 
som har varit aktuella för reguljära studier, inte arbetsmarknadsutbildning via 
Arbetsförmedlingen. Projektet har också varit öppet för personer som redan 
har en gymnasieexamen men som bedömts vara i behov av studier för att 
närma sig arbetsmarknaden och som har haft behov av samordnat stöd. 
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Resultat 

Totalt har 88 personer varit inskrivna i projektet, varav 45 män och 43 
kvinnor.  
 
Åldersfördelning 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Angiven ålder vid inskrivning i projektet, inte vid studiestart. 

 
Utbildningsbakgrund 

 
 
 
 

 

 
 
 

Kommentar: Högst grundskola innebär att flera deltagare inte har haft ett 
fullständigt betyg från grundskolan. Samtliga deltagare med  fullständig 
gymnasieutbildning har haft en funktionsnedsättning och därför behov av stöd 
vid studier.  
 

 

Deltagarflöden 2018-2019 
Deltagare som påbörjat studier under projekttiden 

Totalt antal inskrivna 
deltagare 2018-2019 

Antal som påbörjat studier 
 

Antal som avbrutit studier 
under projekttiden 

kvinnor 
43 

män 
45 

totalt 
88 

kvinnor 
34 

män 
44 

totalt 
78 

kvinnor 
6 

män 
7 

totalt 
13 

 

Kommentar: Av 88 deltagare har 78 påbörjat studier. Av de 10 deltagare som 
aldrig påbörjade studier var 9 kvinnor och 1 man. Orsakerna till avbrott eller 
att aldrig påbörjat studier har varierat och omfattat bl.a. komplex social 
situation, behov av andra/rehabiliterande insatser, föräldraledighet, 
sjukskrivning avslag på ansökan om studiemedel, inte hittat passande 

Ålder Kvinna Man Totalt 

15 - 19                        5 1 6 

20 - 24 15 29 44 

25 - 29 7 9 16 

30 - 34 5 1 6 

35 - 39 3 3 6 

40 - 44 2 1 3 

45 - 49                       4 1 5 

50 - 54 2 0 2 

Totalt 43 45 88 

Påbörjad 
utbildningsnivå 

Kvinna Man Totalt 

Högst grundskola 39 39 78 

Gymnasium 2 6 8 

Högskola/universitet  1 0 1 

Uppgift saknas 1 0 1 

Totalt 43 45 88 
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utbildning, fått arbete eller velat söka arbete istället. Några har avbrutit 
studier av okänd orsak och har också avbrutit kontakten med projektet. 
 

Avslutsorsaker 
Totalt antal deltagare som 
fullföljt studier 

Totalt antal deltagare som 
vid avslut fortfarande 
studerar 

Övriga avslutade 
(deltagare som vi tappat 
kontakt med) 

kvinnor 
0 

män 
4 

totalt 
4 

kvinnor 
28 

män 
29 

totalt 
57 

kvinnor 
1 

män 
3 

totalt 
4 

 

Kommentar: 2 deltagare har under projekttiden blivit klara med sina studier 
och därefter fått arbete; den ena som yrkesförare och den andra som 
undersköterska. 2 deltagare har blivit klara med de kurser de läst på Komvux, 
den ena kommer nu få stöd av insatsen START för att hitta arbete.  57 personer 
studerar fortfarande när de vid årsskiftet avslutades i projektet. Under 2020 
kommer många av deltagarna att bli klara med sina studier.  
 
Sett till målet om att minst 80 procent av deltagarna skulle påbörja studier 
under sin tid i projektet har projektet nått detta mål. 89 procent har påbörjat 
studier. För övriga mål går det inte att utläsa något resultat under  
projekttiden.  
 

Kommuntillhörighet, deltagare 
Kommun Antal 
Huddinge 46 
Botkyrka 35 
Salem 7 

Ingång till projektet 
De flesta deltagarna har kommit via Arbetsförmedlingen och Huddinge 
Vuxenutbildning. Under projektets gång har även en del deltagare kommit från 
andra samverkanspartners som t ex Vuxenutbildningen i Salem, Kommunala 
Aktivitetsansvaret i Huddinge, MIA-projektet , Lyra, Start, UPIS, IPS, Basun, 
socialpsykiatrin, Vägledningscenter, Försörjningsstöd, rehabkoordinator, 
egenanmälan på utbildningsmässan i Hallunda 2019 samt via anhöriga och 
personer som själva har kontaktat oss. 

Val av studieform 
Utbildning Antal 
Komvux, grundläggande 4 
Komvux, kurser, distans 14 
Komvux, kurser, klassrum 13 
Komvux, yrkespaket, varav 3 på distans 31 
Folkhögskola, allmän linje 11 
Folkhögskola, tekniskt basår 1 
Studiemotiverande kurs på folkhögskola 2 
Folkhögskola, upphandlad 
arbetsmarknadsutbildning 

1 

Yrkeshögskola 1 
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Kommentar: 3 deltagare har först hunnit slutföra studier på grundläggande 
nivå och därefter hunnit påbörja yrkesutbildningar på Komvux. 7 deltagare 
har gått studiemotiverande kurs på folkhögskola innan de har påbörjat andra 
studier. Av dessa 7 har de flesta fortsatt till allmän linje på folkhögskola och 
några till yrkesutbildning på Komvux. Två deltagare fortsatte inte att studera 
efter studiemotiverande kurs. Av de deltagare som har studerat 
gymnasiekurser på Komvux har en del växlat mellan klassrum och 
distansstudier. 
 

Yrkespaket på Komvux 
Undersköterska  7 
VVS 4 
El- och energi 3 
Barnskötare  3 
Kock och bageri 3 
Övriga 11 

 
Kommentar: Övriga deltagare har fördelat sig på utbildningar till 
administratör, yrkesförare, byggnadsplåt, fordonsmekaniker, plattsättare, 
träarbetare, svetsare, fastighetstekniker, reception och nätverkstekniker. 
 

Beskrivning av projektdeltagarna 
Gemensamt för nästan alla deltagare i projektet är att man har erfarenheter 
från en misslyckad skolgång. Uppskattningsvis 80% av deltagarna har 
antingen en dokumenterad funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som 
inneburit att de har, eller har haft kontakt med vården. Några har också haft 
beroendeproblematik och/eller en komplex social situation. Vanligt 
förekommande funktionsnedsättningar har varit neuropsykiatriska diagnoser 
som ADHD/ADD och inom autismspektrumtillstånd. Många av deltagarna har 
saknat det stöd och den anpassning de skulle ha haft behov av under tidigare 
skolgång.  
 
Flera av de äldre deltagarna i projektet, som är utrikesfödda, och som har 
kommit till Sverige som vuxna, har mest haft behov av praktisk hjälp med 
ansökan till studier och CSN, hjälp att tolka brev från myndigheter och hjälp i 
kontakten med myndigheter. Vuxenutbildningens organisation och upplägg 
har inneburit att dessa deltagare har behövt en kontinuerlig kontakt med 
studiecoach/studievägledare för att få rätt information. 
 
Utöver de 88 personer som deltagit i projektet har projektet träffat ytterligare 
177 personer, som kommit till informationsmöten eller individuella möten. De 
har fått information om projektet, om vuxenutbildningen och allmän 
information om studiefinansiering. En del av dem har på det sättet direkt fått 
en tid med studievägledare (gäller Vux Huddinge). Flera av dessa personer har 
träffat en studiecoach/SYV flera gånger (upp till 5 tillfällen). De har dock inte 
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varit aktuella för vidare stöd i projektet men flera av dem har fått stöd i 
myndighetskontakter eller hjälp för att komma i gång med en utbildning.  
 
Arbetsförmedlarna i projektet har också administrerat samtliga 
utbildningskontrakt1 i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner under 
tidsperioden. När projektet startade så identifierades deltagare till projektet 
genom att följa upp de ungdomar som studerade med utbildningskontrakt. 
Arbetet med att följa upp utbildningskontrakten har gjorts parallellt med 
arbetet i projektet. Många av deltagarna har uppskattat att någon har hört av 
sig och frågat hur det går med studierna. Den personliga och kontinuerliga 
uppföljningen är något som inte ingår i Arbetsförmedlingens ordinarie rutiner. 
 

Beskrivning av personalresurser i projektet 
Projektgruppen har bestått av fyra heltidsanställda medarbetare från 
Arbetsförmedlingen som har arbetat som arbetsförmedlare/studiecoacher. 
Vuxenutbildningen i Huddinge tillhandahöll två studievägledare, till en början 
en studievägledare på 50%, sedan utökat med en på 50% och en på 25%. Från 
årsskiftet 2018/2019 två studievägledare på vardera 25%. Projektet hade 
initialt en projektsamordnare på 50%. Projektsamordnaren arbetade april 
2018 till september 2018. Därefter saknades en samordnare/projektledare 
under hösten 2018. I januari 2019 tillsattes en projektledare på 50% och i april 
2019 utökades den tjänsten till heltid. Projektledaren slutade sitt uppdrag i 
november. I maj 2019 rekryterades även en studievägledare till Komvux i 
Botkyrka och lånades ut på heltid till projektet fram till september 2019.  
 
I februari 2019, som en följd av ny budget för Arbetsförmedlingen, kom beslut 
om varsel för flera arbetsförmedlare, vilket innebar att en av studiecoacherna 
blev arbetsledd till kundtjänst. Medarbetaren slutade i augusti 2019 och blev 
inte ersatt. 
 
Medarbetarna i projektet med anställning hos Arbetsförmedlingen har haft 
både rollen som arbetsförmedlare och studiecoach. Arbetsförmedlarrollen i 
projektet har varit att vid behov skriva in deltagare på Arbetsförmedlingen, 
dokumentera i AIS2, ta aktuella programbeslut (utbildningskontrakt, JOB, UGA, 
UTA), aktivitetsrapporter och övrig administration samt vid behov stötta i 
jobbsökande. 
 
Rollen som studiecoach har utgått från SEd-metoden och finns normalt inte på 
Arbetsförmedlingen. Studiecoachen har jobbat utifrån SEd-metoden med att 
stötta deltagaren utifrån dennes individuella behov, att påbörja och fullfölja 

 
1 Med ett utbildningskontrakt har arbetssökande under 25 år kunnat skaffa sig gymnasiekompetens på 
Komvux eller folkhögskola. Utbildningskontraktet är en överenskommelse mellan den arbetssökande, 
Arbetsförmedlingen och hemkommun. Studier på minst halvtid har berättigat studiemedel från (CSN). 
Många sökande kan också ha haft möjlighet att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under 
studierna. Regeringen beslutade den 28 november 2019 om avveckling av utbildningskontrakt.  
2 Arbetsförmedlingens informationssystem 
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studier. Det är i regel studiecoachen som har haft den närmaste kontakten med 
deltagaren och utbildningsaktörer.  
 
Studievägledarrollen har varit att informera och vägleda kring passande 
studier, göra en studieplanering och hjälpa till vid ansökan om studier och 
studiestartsstöd. Rollen har skiljt sig från ordinarie verksamhet på följande 
sätt: 
 

- Utökad studie- och yrkesvägledning med extra tillgänglighet för 
deltagare i projektet 

- Samtalstid med kort varsel för att ta till vara på motivation och på det 
sättet undanröja eventuella hinder och motstånd  

- Hänsyn vid sena ansökningar till kursstarter och undantag gällande t 
ex behörighet till yrkesutbildning 

- Ett visst rekryterande uppdrag vid möten med personer som bedömts 
till höra målgruppen för KLARA 

- Kontinuerliga uppföljningssamtal med deltagare gällande deras 
studier, studieresultat, ansökan till nya kurser 

- Varit behjälpliga med studiemedelsansökningar och kontakten med 
CSN 

 
 

Beskrivning av arbetsmetoder 
 

Projektets arbetsprocess kring deltagaren utgår från SEd-metodens tre faser. 

Projektet har tagit fram en processkarta som finns som bilaga till denna rapport.  

 

Uppstart/ingång 
 

Vid uppstarten av projektet anordnades informationsmöten i grupp varje 
vecka där handläggare på Arbetsförmedlingen kunde boka in personer som 
bedömdes tillhöra målgruppen. På informationsmötet berättade coacherna 
om projektet, kortfattat om hur vuxenutbildningen fungerar och om 
finansiering via CSN. Deltagande i projektet har varit frivilligt och man  
behövde inte bestämma sig direkt.  Alla som var intresserade av att delta i 
projektet, eller som bara ville prata mer om studier, erbjöds en individuell tid 
inom två veckor. Möjligheten fanns då att antingen träffa en studiecoach eller 
en studievägledare från Komvux beroende på vad som bedömdes vara mest 
/relevant.   
 
Vid det individuella mötet har den presumtiva deltagaren fått berätta mer om 
sina studieplaner och sin studiebakgrund. Om personen bedömdes tillhöra 
målgruppen  och var intresserad av en fortsatt kontakt så bokades ytterligare 
möten in för att påbörja kartläggning. I regel träffade vi deltagarna flera gånger 
innan vi skrev in dem i projektet. Detta för att vara säkra på att deltagarna 
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verkligen hade behov av stöd, att de ville delta i projektet och att de kunde ta 
sig iväg för att träffa oss.  
 
Lära känna-samtal/kartläggning 
 
Vi har gått igenom deltagarnas tidigare studiebakgrund, studie- och yrkesmål, 
intressen och starka sidor, arbetserfarenhet, social situation, ekonomi och 
hälsa. Vi har också gått igenom vilket behov av stöd deltagaren har trott sig 
behöva för att klara studier, vilket stöd man tidigare har fått och vilket nätverk 
man har runt sig.  För det mesta har det varit studiecoachen som har varit 
ansvarig för kartläggningsdelen. 
 
 
Välja studier 
 
Vägledning för att hitta passande utbildning. Vi har tillsammans med 
deltagaren undersökt olika utbildningsalternativ och olika skolor, undersökt 
behörighetskrav, sökt information om olika yrken, formulerat studiemål, och 
hjälpt till med ansökan till utbildning. Vi har också gjort studiebesök på skolor. 
Här har studievägledarna haft en viktig roll. Men även studiecoacher har 
arbetat med vägledning. För deltagare från Botkyrka har vi hjälpt till med att 
boka en tid och ofta följt med till Vägledningscenter på mötet med 
studievägledare där. Om deltagaren har haft kontakt med andra myndigheter 
så har det kanske funnits behov av att stämma av planering och ha 
trepartsmöten. Deltagare kan också ha haft behov av att få kontakt med vården 
inför studiestarten för att t.ex. få rätt medicinering eller hjälpmedel 
 
 
Inför studiestart/Nå-fas 
 
Vi har utifrån en checklista gått igenom med deltagaren vilka anpassningar och 
vilket stöd hen kan tänkas ha under studierna. För att få kontakt med 
specialpedagog och få hjälp med anpassningar och extra stöd förväntas man 
själv säga till om att man har det behovet. Det är inte alla som vågar säga till 
eller som kommer sig för med att göra det. Därför har vi som studiecoacher 
ofta hjälpt till med  att kontakta specialpedagog på skolan och försökt se till så 
att deltagaren fått träffa specialpedagog innan studiestart, eller i direkt 
anslutning till starten. Ibland har vi träffat deltagaren tillsammans med 
specialpedagog. En annan sak som vi har hjälpt till med i hög utsträckning är 
ansökan om studiemedel och kontakt med CSN. Vi har kollat att deltagaren har 
fått kallelse till studiestarten och vid behov besökt skolan i förväg för att kolla 
resväg. Här är det främst studiecoachen som varit aktiv. 
 
Inför studiestarten har vi också kommit överens med deltagaren på vilket sätt 
vi ska hålla kontakten under studierna; om vi ska ha fortsatta fysiska möten 
hos studiecoach, på skolan eller någon annanstans. Eller om kontakten ska 
vara via telefon och/eller e-post. Vi har utgått från deltagarnas önskemål och 
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vad som varit praktiskt möjligt om deltagaren har haft undervisning under 
större delen av dagarna.  
 
Under studierna/Behålla-fas 
 
Kontinuerlig uppföljning av studierna genom kontakt med deltagarna och 
avstämning med studievägledare hur det har gått på kurserna. Det har ofta 
visat sig  ganska snart efter studiestarten om det inte alls har fungerat för 
deltagaren. Då har vi ofta behövt ta ytterligare kontakt med specialpedagog 
eller lärare för att prata om stöd och anpassningar. Ibland har det funnits 
behov av att byta från distans till klassrum eller byta skola, eller göra en ny 
studieplan. Då har deltagaren behövt kontakt med studievägledare. Deltagare 
som studerat kurser på Komvux har ofta behövt påminnelse om ansökan till 
nästa kursstart. Vanligt förekommande har varit att deltagare någon vecka 
innan kursstart har fått ett meddelande från utbildningsanordnare att kursen 
inte startar. Studievägledare (gäller Huddinge) har då kunnat hjälpa till med 
att hitta en annan utbildningsanordnare. En del deltagare har haft behov av att 
träffas för att få hjälp med planering av studierna, eller tips på studieteknik. 
Återkommande har varit stöd i kontakten med andra myndigheter. 
 
En del deltagare har haft behov av att träffas regelbundet (några varje vecka) 
för att prata om andra saker än själva studierna, men som påverkat hela 
studiesituationen.  
 
De olika faserna har ofta gått lite parallellt med varandra. Deltagarna har haft 
väldigt olika startsträcka inför studier Många har haft en idé om vad de har 
velat studera och då har det kanske varit aktuellt att både ansökan om studier 
parallellt med kartläggning/lära känna och gå igenom behov av stöd under 
studierna. För andra deltagare har processen innan studiestart varit mycket 
längre med mer behov av vägledning. En del deltagare har haft en komplicerad 
social situation eller mycket problem med ohälsa som gjort att processen 
periodvis stannat av. Tiden till studiestart har också påverkats av 
Vuxenutbildningens kursstarter. 
 
 
 

Metodutveckling 
 

Alla medarbetare i projektet har gått en grund- och påbyggnadsutbildning i 
SEd via MISA Kompetens. Vi fick grundutbildningen först i oktober 2018 vilket 
var lite sent. Det material som vi fick via utbildningen var främst anpassat för 
deltagare inom psykiatrin så vi har arbetat om materialet till att bättre passa 
vår verksamhet. Arbetet med att anpassa materialet har vi gjort parallellt med 
att vi har arbetat med deltagarna. Vi har sedan prövat oss fram, utgått från det 
egna materialet och verktygen i metodboken utifrån deltagarens individuella 
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behov. På våren 2019 kom vi igång med ärende- och metodhandledning via 
MISA Kompetens. 
 
Till en början var alla projektmedarbetare med på informationsmötena. Det 
ändrade vi ganska snabbt till att vara två personer, en studiecoach och en 
studievägledare. I början blev det en övervikt av information om 
Vuxenutbildningen och studiefinansiering och inte så mycket om vad 
deltagandet i projektet innebar. Det berodde dels på att vi själva inte visste 
riktigt hur vi skulle använda metoden i praktiken och att vi inte visste vilka 
behov deltagarna hade. Vi ändrade sedan upplägget till att ha mer fokus på att 
informera om vilken målgrupp vi riktade oss till och vilket stöd vi kunde ge. 
Efter studiebesök hos studievägledare på Jobbtorg Fokus Unga i Globen som 
jobbade med gruppmöten och vägledning fick vi mycket inspiration och 
prövade med att ha en mer interaktiv modell under informationsmötena. Vi 
köpte också in material att använda oss av i samband med vägledning mot 
studie- och yrkesval. 
 
Metoden SEd bygger på att man skapar en relation (allians) med deltagaren 
och i de fall där vi som studiecoacher hade möjlighet att lära känna deltagaren 
och skapa en relation innan studiestarten så ökade det förutsättningarna för 
att deltagaren sedan hörde av sig när något inte fungerade. Några deltagare 
har vi sannolikt tappat på grund av att vi har träffat dom väldigt kort tid innan 
studiestart och inte hunnit bygga någon relation.  
 
I maj 2019 genomförde projektledare och utvecklingsledare från 
Samordningsförbundets kansli djupintervjuer med två deltagare. Båda 
berättade om värdet av att studiecoachen var flexibel och tillgänglig, och att 
kunna få stöd av studiecoachen i samtal med specialpedagog om anpassning.   
 

Ekonomisk redovisning 
Ansökan till Samordningsförbundet omfattade 1 825 tkr för år 2018 och 2 400 
tkr för år 2019. Arbetsförmedlingen avsåg att medfinansiera projektet med två 
arbetsförmedlare samt specialist utifrån behov.  Arbetsförmedlingen har även 
stått för lokalkostnader och kringkostnader för personal anställd av 
Arbetsförmedlingen (it, telefon m.m.). Huddinge respektive Botkyrka kommun 
har stått för kringkostnader för kommunalt anställd personal (it, telefon m.m.). 
 
Budgeten reviderades och skrevs ner under 2018 då projektet gjort ändringar 
i sin projektorganisation och inte resurstillsatt alla SYV-tjänster i projektet. 
Under senhösten 2018 inleddes dock samarbete med Botkyrka och Salems 
kommuner. För att möta ett ökat behov av såväl samverkan, ökat antal 
deltagare som spridning av resultat såg projektet behov av att delvis återgå till 
ursprunglig budget. 
Den 1 februari 2019 fattade styrelsen utifrån dessa förändringar beslut om att 
finansiera HUVAS med totalt 1 910 tkr för år 2019. I mars 2019 revideras 
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budgeten åter då projektet sökte medel för bl.a. utökad projektledartjänst med 
totalt 575 tkr.  Projektägaren ansökte därmed totalt om en finansiering från 
förbundet med sammanlagt 2 485 tkr för år 2019. 
 
Under hösten 2019 avslutade Botkyrka sin SYV-tjänst i projektet i förtid och 
Arbetsförmedlingen ersättningsrekryterade inte studiecoach och 
projektledartjänsten. Detta påverkar utfallet för 2019. 
 
Redovisning Finansiering Samordningsförbundet 2018-2019 

Budgetpost Budget 
2018 

Budget 
2019 

Total 
budget  

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Totalt 
utfall  

Studiecoacher/ 
arbetsförmedlare 

800 000 1 200 000 2 000 000 1 000 000 1 062 000 2 062 000 

Projektledare  200 000 550 000 750 000 217 000 250 000 467 000 

SYV-tjänster från  260 000 610 000 870 000 83 000 30 7000 390 000 

Utbildning & 
handledning 

50 000 65 000 115 000 51 000 10 000 61 000 

Resor och logi 0 25 000 25 000 0 2000 2000 

Konferens 0 15 000 15 000 0 3000 3000 

Övrigt 0 0  0  19 000 6000 25 000 

Deltagaraktiviteter 0 20000 20000 0 0 0 

SUMMA 1 310 000 2 485 000 3 795 000 1 370 000 1 640 000 3 010 000 

 
Kommentar till det ekonomiska resultatet 
Då projektet under längre perioder haft vakanta tjänster har kostnaden blivit 
betydligt lägre än förväntat. Den relativt sett högre kostnaden för 
studiecoacher 2018 förklaras av en felfakturering från Arbetsförmedlingen 
som sedan korrigerades i kostnaderna för 2019. 
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Analys 

Framgångsfaktorer 
- Samverkan mellan Komvux och Arbetsförmedling 

- Metoden Supported Education 

- Tid och flexibilitet 

- Frivillighet och låga trösklar 

- Samarbetsallians med deltagaren 

- Praktisk hjälp kring bland annat ansökningar, ekonomi m.m. 

 

Samverkan mellan Komvux och Arbetsförmedlingen 
Den viktigaste framgångsfaktorn har varit samverkan med Komvux 
(Huddinge) genom att studievägledare har ingått som medarbetare i projektet. 
Genom att projektmedarbetare har suttit tillsammans så har det varit enkelt 
för deltagare att få en tid med studievägledare eller studiecoach och vi har 
kunnat träffa deltagare tillsammans. Frågor och oklarheter har kunnat lösas 
direkt mellan Arbetsförmedling, Komvux och deltagare.  
 
Metoden Supported Education 
Metoden Supported Education som är styrkebaserad och utgår från varje 
individs individuella behov. Utbildningen genom MISA Kompetens där vi fick 
en metodbok med verktyg gjorde att vi kände en trygghet i att arbetssättet 
fungerar. Tyvärr kom handledningen igång sent i projektet. 
 
Tid och flexibilitet 
Möjlighet att arbeta kvalitativt med ett begränsat antal deltagare har gjort att 
vi haft tiden att träffa deltagare ofta, vilket har varit speciellt viktigt för 
deltagare vid uppstarten. Det har också inneburit att vi har kunnat vara 
tillgängliga och kunnat träffas med kort varsel. Vi har också varit flexibla och 
kunnat träffas utanför kontoret samt haft möjlighet att följa med på 
studiebesök på skolor och vid uppstart av studier.  
 
Frivillighet och låga trösklar 
Frivillighet och låga trösklar in är en annan framgångsfaktor. Ingen remiss har 
behövts. Alla personer, folkbokförda i någon av kommunerna, mellan 20-55 år 
och som har varit intresserade av reguljära studier har varit välkomna att 
träffa oss. Sedan har behovet av stöd under studier varit avgörande för 
inskrivning i projektet. Många (även de som inte skrivits in i projektet) har på 
det sättet fått en fördjupad information om hur Vuxenutbildningen fungerar 
och fått kontakt med studievägledare på Komvux för att ansöka om studier. 
 
Samarbetsallians med deltagaren 
Lära känna-fasen med kartläggning av deltagarens styrkor och behov av stöd 
har varit viktig för att etablera en relation med deltagaren. När vi har lyckats 
med det har deltagaren i högre grad sedan hört av sig till oss om det inte har 
fungerat med studierna. När vi har gjort en bra kartläggning av behovet av stöd 
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och anpassningar, och kunnat koppla på en specialpedagog direkt vid uppstart 
så har det varit en bra förutsättning för att det ska fungera för deltagaren.  
 
Praktisk hjälp 
Praktisk hjälp som själva ansökan till Komvux eller folkhögskola och ansökan 
om studiemedel, telefonkontakt med CSN och Försäkringskassa angående 
utbetalningar har varit en betydande del av arbetet. För många deltagare har 
sådana här saker upplevts som väldigt krångliga. 
 
Nöjda deltagare 
Projektet kom igång sent med att lämna ut deltagarenkäter. Men  de 
deltagarenkäter som kommit in har visat oerhört positiva resultat där 
deltagarna upplever att projektet varit till stor nytta för dem och att de 
upplever att personal har ett gott bemötande och att projektet erbjuder 
delaktighet 
 
 

Utmaningar 
- Bristande förutsättningar  för metodutveckling  
- Organisation 
- Avsaknad av samordnare/projektledare 
- Hitta ”rätt” deltagare och göra projektet känt 
- Vuxenutbildningens organisation 
- Samverkan med 3 olika kommuner 
- Finansiering av studier för deltagare med försörjningsstöd 
- Avsaknad av gemensamt dokumentationssystem 
- Kort projekttid 

 
Metodutveckling 
När projektet startade hade vi endast en projektansökan att utgå ifrån. Vi 
skulle arbeta med en metod, Supported Education, som vi inte var insatta i. 
Några projektmedarbetare hade dock erfarenhet av Supported Employment. 
Metoden SEd bygger på ett kvalitativt arbete utifrån individens behov men 
från Arbetsförmedlingen fanns förväntningar på att vi skulle arbeta med stora 
flöden. I början fick vi ägna mycket tid åt att läsa in oss på vad metoden innebar 
och hur vi skulle använda oss av den. Det dröjde ända till oktober 2018 innan 
vi fick möjlighet att gå utbildning i metoden. 
 
Organisation 
Vid tiden för projektstarten var Arbetsförmedlingen mitt inne i en stor 
omorganisation. Det innebar många byten av chefer (6 olika sektionschefer 
och 3 olika kontorschefer). Då Arbetsförmedlingen var projektägare så hade 
sektionschef en viktig roll i styrgruppen för projektet men de många bytena av 
chef innebar en ryckighet i styrningen av projektet och att chefer saknade 
kunskap om projektet och verksamhet finansierad av Samordningsförbund. 
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I januari 2019 kom Arbetsförmedlingens varsel. Det innebar att en 
medarbetare i projektet fick besked om att hen skulle bli arbetsledd till 
kundtjänst och istället valde att söka ett jobb utanför Arbetsförmedlingen. 
Medarbetaren ersattes inte och innebar att vi tvingades att nästan helt stoppa 
inflödet till projektet.  
 
Projektmedarbetares relation till ordinarie verksamhet behöver också 
tydliggöras. De medarbetare som har haft sin anställning hos 
Arbetsförmedlingen har upplevt oklarheter kring vilka möten man förväntats 
delta i. Projekttid har ibland gått åt till att delta i möten som inte varit relevanta 
för projektmedarbetare. 
 
Under våren fick vi information om att det fanns en avsikt att förlänga 
projektet ytterligare två år. Men i början av oktober kom beskedet att projektet 
inte skulle förlängas. 
 
Avsaknad av projektledare/samordnare i projektet 
En samordnare på 50% tillsattes i samband med projektstarten. 
Samordnarens första uppgift blev att ta fram en projektplan och att informera 
om projektet. 18 och 21 september hade vi metoddagar och planerade 
aktiviteter i projektet. Direkt därefter tvingades samordnaren sluta omgående 
på oklara grunder. Det påverkade arbetet i projektet när den samordnande 
funktionen saknades och det påverkade kommunikationen mellan 
styrgruppen och projektmedarbetare. Det dröjde sedan till början av januari 
innan en projektledare på 50% fanns på plats. Den tjänsten utökades sedan till 
100%. 
 
Hitta ”rätt” deltagare och göra projektet känt bland samverkanspartners 
En annan utmaning till en början var att hitta ”rätt” deltagare. I början av 
projektet kom de flesta deltagare från Arbetsförmedlingen genom att 
handläggare bokade in dem på informationsmöten. I början kom det en del 
personer som inte alls tillhörde målgruppen. Med tiden nådde informationen 
ut till handläggarna och det blev mer rätt personer, dvs personer som var 
intresserade av studier och som var i behov av stöd. Genom att 
studievägledare från Komvux i Huddinge var med i projektet så kom en hel del 
deltagare därifrån. Genom informationsinsatser till andra myndigheter och 
projekt så kom successivt fler deltagare från andra håll. Men i samband med 
turbulensen på Arbetsförmedlingen minskade inflödet därifrån. 
 
Samverkan med tre olika kommuner 
En annan utmaning har varit olika arbetssätt i kommunernas vuxenutbildning. 
Eftersom Komvux Huddinge hade studievägledare med i projektet från början 
så fungerade samverkan där väldigt bra. I Huddinge hade en studievägledare 
hand om alla utbildningskontrakt och gjorde uppföljningar av dem. På 
Vägledningscenter i Botkyrka skrev alla studievägledare överenskommelser 
om utbildningskontrakt men hade inget uppföljningsansvar. Det var svårare 
för deltagare att boka en individuell tid på Vägledningscenter i Botkyrka. För 
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att förstärka samarbetet med Komvux i Botkyrka anställdes en 
studievägledare av Botkyrka kommun för att lånas ut till projektet. När den 
studievägledaren kom på plats i slutet av maj så hade inflödet till projektet från 
Arbetsförmedlingen i princip upphört. Beskedet om att en medarbetare i 
projektet skulle försvinna skapade också en osäkerhet kring vilket inflöde vi 
mäktade med. Det var därför ett svårt läge för den nya studievägledaren att 
komma in i arbetet. 
 
Vi kan också se att projektet skulle ha vunnit på ett förbättrat 
förankringsarbete i Salem och Botkyrka under uppstart av projektet. 
 
Vuxenutbildningens organisation 
Komvux har under projekttiden haft fem kursstarter per år, nu har man utökat 
till 10 starter. En kurs är i regel 100 p på 10 veckor. För att studera på heltid 
läser man 200 p.  För en gymnasieexamen krävs det att man har 2500 poäng. 
Det innebär att det i regel tar 2,5 – 3 år att läsa in en hel gymnasieexamen om 
man inte har något med sig sedan tidigare. Under hela studieperioden ska man 
hålla kolla på ansökningsperioder och kursstarter. För t ex personer med 
ADHD innebär det här en stor utmaning.  
 
När man ansöker till en kurs så finns flera olika utbildningsanordnare att välja 
på. Man kan också välja mellan studier i klassrum och på distans. Man får sedan 
ett besked från Komvux om man har blivit antagen till kursen. Men sedan kan 
det någon vecka innan kursstart komma ett meddelande från 
utbildningsanordnaren om att kursen inte startar pga. för få ansökningar, eller 
att man har gjort om kursen från klassrum till distans. Här har kommunerna 
arbetat olika. I Huddinge har deltagarna i projektet kunnat få hjälp av 
studievägledare att hitta en annan utbildningsanordnare som startar kursen. I 
Botkyrka har den studerande själv varit tvungen att ringa runt för att försöka 
hitta en annan utbildningsanordnare som startar kursen. Ibland har det varit 
så illa att ingen anordnare har haft en kursstart med t ex matematik 2B i 
klassrum. 
 
Det här innebär en stor utmaning för personer med dåligt självförtroende, med 
tidigare misslyckanden bakom sig och som kanske därför har en benägenhet 
att ge upp när man stöter på svårigheter. För personer med exekutiva 
svårigheter, som är vanligt när man har neuropsykiatriska diagnoser, innebär 
det här stora utmaningar.   
 
För en del deltagare har det varit svårt att hitta en passande utbildning. Det 
gäller till exempel för personer som vill gå en yrkesinriktad utbildning men 
som pga. hälsa eller funktionsnedsättning inte klarar heltid. Det har också varit 
svårt att hitta en passande utbildning för deltagare som har svårt att vara i 
stora grupper och röriga miljöer och som inte orkar med för mycket social 
interaktion. Och man har kanske behövt mer studiestöd och anpassning än vad 
som kan erbjudas vid distansstudier. 
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Folkhögskolans allmänna linje kan vara ett väldigt bra alternativ för många 
men i Stockholmsområdet finns inga folkhögskolor med allmän linje inriktad 
mot t ex personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det saknas 
också möjlighet att gå allmän linje på t ex halvtid. 
 
 
Finansiering av studier för deltagare med försörjningsstöd 
I projektet har vi haft deltagare som har varit väldigt motiverade att påbörja 
studier men det har inte varit möjligt då man har varit beroende av 
försörjningsstöd. Det här gäller främst de lite äldre deltagarna i projektet där 
studiemedel från CSN inte räcker för att täcka de månatliga utgifterna. Här har 
förutsättningarna varit olika i kommunerna. I Botkyrka har man kunnat få 
kompletterande försörjningsstöd om man studerar med studiestartsstöd. 
Möjligheten att kunna studera med bibehållet aktivitetsstöd om man är 
inskriven i program på Arbetsförmedlingen är väldigt bra. Men för deltagare 
som har den lägsta ersättningen i aktivitetsstöd är man ändå beroende av 
kompletterande försörjningsstöd.  
 
Avsaknad av gemensamt dokumentationssystem 
En annan utmaning har varit bristen på gemensamt dokumentationssystem 
när projektmedarbetare har olika arbetsgivare. Arbetsförmedlingens system 
är heller inte anpassat för att personer aktiva i studier med studiemedel ska 
vara inskrivna. En del deltagare har inte varit aktuella som arbetssökande 
överhuvudtaget. SUS-systemet3 är inte heller anpassat för ett projekt med 
målet att följa personer under studietiden.  
 
Kort projekttid 
Syftet och målen med projektet var att stötta personer att inte bara påbörja 
studier utan också fullfölja. Med en projekttid på 1 år och 9 månader så var 
målen om inte möjliga att uppnå. 
 

Fortsatt utvecklingsarbete för samverkan kring studier 
Det finns fortsatt ett behov av samverkan mellan kommunernas 
vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen om fler arbetssökande ska påbörja 
reguljära studier. Förslagsvis skulle det då finnas utsedda kontaktpersoner på 
både Komvux och Arbetsförmedling som träffas regelbundet och är tillräckligt 
insatta i varandras verksamheter för att kunna underlätta övergång mot 
studier. Gemensamma tillfällen för gruppinformation om studier till 
arbetssökande skulle också kunna tillämpas. 
 

 
3 SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av 

samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 
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För personer med funktionsnedsättning, som har behov av samordnat stöd för 
att påbörja och fullfölja studier kunde en idé vara att några av 
Arbetsförmedlingens SIUS inriktar sig mot studier. 
 
När Arbetsförmedlingen anordnar informationsmöten om studier så är det 
viktigt att informationen ges av en person som är väl insatt i hur 
vuxenutbildningen fungerar och kan ge korrekt information om olika 
utbildningsvägar, CSN m.m. För personer som har tidigare misslyckanden i 
studier bakom sig så kan det också vara viktigt att informera om att 
utbildningsanordnare inom den kommunala vuxenutbildningen ska ha 
tillgång till specialpedagog. Om man har behov av anpassningar och extra stöd 
ska man ha möjlighet att träffa en specialpedagog och få hjälp med detta.  
 
Arbetsförmedlingen kan också bli bättre på att ta reda på om nyinskrivna 
arbetssökande har ett fullständigt gymnasiebetyg genom att ha som rutin att 
be arbetssökande ta med kopia på betyget och spara det i den arbetssökandes 
akt. Min erfarenhet av arbete med ungdomar är att de inte själva alltid har koll 
på om de har en examen från gymnasiet.  
 

  

 


