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Förord
Riksdagen har i målsättningen och strategin för vuxnas lärande fastställt att alla
vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens.
Syftet är att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt
och sysselsättning samt en rättvis fördelning. Mellan åren 1997 och 2002 gavs ungefär 800 000 vuxna möjligheten att bygga på sina kunskaper inom ramen för den
satsning på vuxenutbildningen som benämndes Kunskapslyftet. Trots denna satsning på vuxnas lärande har utvärderingar visat på svårigheter i att fånga upp vissa
kortutbildade som är i stort behov av att komplettera sina utbildningar.
För att fånga upp dessa grupper infördes ett rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
den 1 januari 2003. Bidraget riktas mot personer som har behov av utbildning på
grundskole- eller gymnasienivå. Bidraget är en särskild stödform som fungerar som
ett alternativ till studiemedel.
Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att följa upp och utvärdera kommunernas
rekryteringsarbete när det gäller tilldelad andel av rekryteringsbidraget. Skolverket
ska senast den 31 maj 2004 redovisa en bedömning av resurshanteringen samt andra viktiga erfarenheter i anslutning till arbetet med rekryteringsbidraget.
För att bedöma hur kommunerna har hanterat rekryteringsbidraget har Skolverket i
denna utvärdering tagit fasta på tre huvudfrågeställningar. I ett första steg undersöks kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet. I ett
andra steg undersöks hur kommunerna har använt rekryteringsbidraget i den uppsökande verksamheten. I ett tredje steg undersöks i vilken utsträckning rekryteringsbidragets målgrupp har nåtts. Utvärderingen avgränsas till år 2003, som också
är det år då rekryteringsbidraget infördes.
I beredningen av föreliggande rapport har från Skolverket Annica Thomas, Björn
Berglund, Hans Krantz, Lotta Ganeteg och Per Andreasson deltagit. Vi vill särskilt
tacka Britt-Marie Österwall och Gunilla Rahm för arbete med undersökningens
enkät samt Anita Berger, Myndigheten för skolutveckling, och Staffan Engström,
Skolverket, som har kvalitetsgranskat och lämnat värdefulla kommentarer på rapporten.
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Sammanfattning
Den 1 januari 2003 infördes ett rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Bidraget
riktas mot kortutbildade vuxna som inte studerade inom ramen för kunskapslyftet.
Avsikten är att kommunerna ska använda rekryteringsbidraget som ett verktyg i
den uppsökande verksamheten. Bidraget ska också administreras så att handläggningstiden för studiefinansieringsfrågor kortas ned.
Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att följa upp och utvärdera kommunernas
rekryteringsarbete och resurshantering. Skolverket har tagit fasta på att undersöka
kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet samt hur
kommunerna praktiskt hanterar bidraget. Vidare undersöks i vilken grad kommunerna har lyckats nå bidragets målgrupp under det första bidragsåret 2003.
Gällande kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer finner Skolverket att
kommunerna har ett utvecklat samrådsförfarande med lokala företrädare för berörda myndigheter och organisationer. I genomsnitt anger kommunerna samråd med
fyra olika myndigheter eller organisationer. Arbetsförmedlingen är den viktigaste
samrådsparten. Kommunerna samråder dock inte i lika hög grad med arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionshinder.
I kommunernas riktlinjer prioriteras generellt sökande med kort utbildning. Bidragets delmålgrupper, det vill säga personer som är eller riskerar att bli arbetslösa,
eller på grund av funktionshinder behöver extra tid för att uppnå studiemålen, behandlas likvärdigt i de allra flesta riktlinjerna. Kommunerna har i varierande grad
arbetat med att klargöra och tolka de begrepp som anges i lag och förordningstext.
Det politiska intresset för framtagningen av riktlinjerna är svalt. Vanligast är att
riktlinjerna antas på nämndnivå i kommunen, men i var tionde kommun beslutar
ansvarig förvaltning om riktlinjerna.
Gällande kommunernas praktiska hantering av rekryteringsbidraget finner Skolverket att kommunerna använder rekryteringsbidraget som ett verktyg i den uppsökande verksamheten. Kommunerna arbetar parallellt med hjälp av många olika
kanaler för att aktivt rekrytera till vuxenstudier med rekryteringsbidraget. Den viktigaste kanalen är arbetsförmedlingen. Kommunerna använder inte arbetstagarorganisationer i lika hög grad. Organisationer som företräder personer med funktionshinder bedöms av kommunerna vara bland de minst viktiga kanalerna.
Möjligheten att slippa ta studielån och den korta handläggningstiden för studiefinansieringsfrågan är viktiga faktorer för att rekrytera till vuxenstudier med rekryteringsbidraget. Kommunerna framhåller även att bidragets beloppsnivå är en viktig
faktor för rekrytering. Vissa kommuner bedömer att en högre beloppsnivå skulle ha
en rekryterande effekt i synnerhet på män.
Kommunerna bedömer att det delade ansvaret med CSN har fungerat bra och att
kommunens riktlinjer tillämpas i praktiken. Utvärderingen visar att kommunerna i
varierande grad följer upp riktlinjerna.
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Totalt har kommunerna använt 70 procent av de medel som fanns att fördela under 2003. Resurserna fördelades till 21 000 vuxna mot beräknat 30 000.
Orsaken till att många kommuner inte kunnat förbruka sina resursramar beror delvis på att det tog tid innan kommunerna hittade administrativa former för att framgångsrikt kunde använda rekryteringsbidraget. Härav är det rimligt att anta att
kommunerna kommer att kunna använda rekryteringsbidraget i högre grad under
kommande år.
Utvärderingen visar att kommunerna i hög grad har nått de med kortast utbildning.
Bidraget har emellertid inte lett till någon utjämning avseende den könsmässiga
snedrekryteringen till vuxenstudier. Kvinnor utgör ungefär 70 procent av dem som
studerar med rekryteringsbidraget.
Relativt sett har kommunerna i högre utsträckning nått äldre än yngre personer. De
yngre som rekryterats utgörs dock av en större andel män och en större andel arbetslösa än de äldre. De äldre som rekryterats utgörs i högre grad av personer som
riskerade arbetslöshet.
Relativt sett har kommunerna nått arbetslösa och personer som riskerar arbetslöshet i ungefär lika hög grad, även om gruppen arbetslösa, som är den större av de
två grupperna, har tilldelats mer av resurserna räknat i absoluta tal. Kommunerna
har inte i någon större utsträckning nått personer med funktionshinder.
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1 Inledning
Riksdagen har i målsättningen och strategin för vuxnas lärande fastställt att alla
vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens.
Syftet är att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt
och sysselsättning samt en rättvis fördelning. Mellan åren 1997 och 2002 gavs ungefär 800 000 vuxna möjligheten att bygga på sina kunskaper inom ramen för den
satsning på vuxenutbildningen som benämndes Kunskapslyftet. Trots denna satsning på vuxnas lärande har utvärderingar visat på svårigheter i att fånga upp vissa
kortutbildade som är i stort behov av att komplettera sina utbildningar.
För att fånga upp dessa grupper infördes ett rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
den 1 januari 2003. Bidraget riktas mot personer som har behov av utbildning på
grundskole- eller gymnasienivå. Bidraget är en särskild stödform som fungerar som
ett alternativ till studiemedel.
Studiemedelsystemets ekonomiska villkor, som innebär att studier delvis finansieras
via lån, kan i vissa fall utgöra ett hinder vid rekrytering av vuxna för vilka studier
framstår som främmande eller svåröverstigliga. Dessutom är dessa personer obenägna att söka sig till utbildning även då gynnsammare ekonomiska villkor erbjuds.
Avsikten är därför att kommunerna ska använda rekryteringsbidraget som ett verktyg i den uppsökande verksamheten för att stimulera till studier på grundskole- och
gymnasienivå. Vidare visar erfarenheterna från kunskapslyftet att lång handläggningstid av studiestödet kan försvåra rekryteringsarbetet. Rekryteringsbidraget är
därför också tänkt att öka kommunernas förutsättningar att i anslutning till vägledning ge den sökande snabbt svar om de ekonomiska villkoren.
Genom att studiefinansiering utan lånedel kan erbjudas efter kort handläggningstid
kan rekryteringsbidraget tänkas ge den sökande gynnsamma förutsättningar att
pröva på vuxenstudier. Under 2003 fördelades knappt 900 miljoner kronor vilket
finansierade ungefär 21 000 vuxenstuderande.
1.1 Rekryteringsbidragets konstruktion
Rekryteringsbidraget regleras enligt lag (2002:624) och förordning (2002:744). Bidraget får lämnas till den som har kort tidigare utbildning och som är eller riskerar
att bli arbetslös, eller på grund av funktionshinder behöver extra tid för att uppnå
studiemålen. Till detta kommer ytterligare villkor att rekryteringsbidraget endast får
lämnas för studier på hel- eller deltid under sammanlagt högst 50 veckor till personer mellan 25 och 50 år. För att komma ifråga för rekryteringsbidrag får den sökande inte heller ha studerat med annat studiestöd under de senaste fem åren före
studierna med rekryteringsbidrag.
Rekryteringsbidraget kan lämnas i två nivåer. Den lägre nivån motsvarar 100 procent av studiemedelsbeloppet, det vill säga 7 391 kronor per månad. Den högre
nivån motsvarar 122 procent av studiemedelsbeloppet, det vill säga 9 058 kronor.
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Den högre nivån kan endast lämnas under förutsättning att den sökande har haft
en inkomst motsvarande minst 160 190 kronor1 före studiernas början.
Ansvaret för rekryteringsbidraget delas mellan kommunerna och Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Den sökandes hemkommun prövar om den sökande tillhör
målgruppen för rekryteringsbidraget, det vill säga om den sökande är arbetslös,
riskerar arbetslöshet, eller har ett funktionshinder. Som stöd för prövningen ska
varje kommun utarbeta riktlinjer för rekryteringsarbetet. Efter denna första prövning överlämnar kommunen ansökan tillsammans med sitt ställningstagande till
CSN som, efter att ha prövat de ytterligare förutsättningarna, beslutar om rekryteringsbidraget ska betalas ut eller inte. Om kommunen vid sin prövning finner att en
person inte tillhör målgruppen får CSN inte lämna bidraget.
I diagram 1.1 nedan visas en schematisk illustration över vuxenutbildningen. I diagrammets centrum visas rekryteringsbidragets målgrupp.
Alla vuxenstuderande
Studerande 25-50 år
Kortutbildade
Stud. m. funktionshinder
Riskerar arbetslöshet
Arbetslösa

Diagram 1.1 Studerande i vuxenutbildning samt målgrupp för rekryteringsbidraget

För varje kommun fastställs en årlig andel av anvisade medel för rekryteringsbidraget. Denna andel beräknas med utgångspunkt i kommunens andel av landets befolkning i åldern 25-50 år som har en utbildningsnivå som är lägre än treårig gymnasieutbildning. Tanken bakom konstruktionen av bidragets fördelningsnyckel är
att kommuner med låg utbildningsnivå ska kompenseras vid fördelningen av resurserna. Om en kommun bedömer att alla resurser inte kommer att utnyttjas kan
dessa återlämnas till CSN, som omfördelar medlen till kommuner som bedömer att
de kan utnyttja mer resurser. En sådan omfördelning kan uppgå till högst 20 procent av en kommuns resursram.

1

Uppgiften avser år 2003. Generellt kan det övre bidraget tilldelas om den sökande året innan
studiernas början har haft en inkomst som motsvarar minst 415 procent av prisbasbeloppet.
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1.2 Skolverkets uppdrag
Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att följa upp och utvärdera kommunernas
rekryteringsarbete när det gäller tilldelad andel av rekryteringsbidraget. Skolverket
ska senast den 31 maj 2004 redovisa en bedömning av resurshanteringen samt andra viktiga erfarenheter i anslutning till arbetet med rekryteringsbidraget.
För att bedöma hur kommunerna har hanterat rekryteringsbidraget har Skolverket i
denna utvärdering tagit fasta på tre huvudfrågeställningar i anslutning till kommunernas rekryteringsarbete.
I ett första steg undersöks kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet. Riktlinjerna, som till stor del anger förutsättningarna för kommunernas rekryteringsarbete, undersöks utifrån huruvida de framarbetats och innehållsmässigt har utformats utifrån riksdagens intentioner. Vidare undersöks kommunpolitikernas roll vid framtagandet av riktlinjerna.
I ett andra steg undersöks hur kommunerna har använt rekryteringsbidraget i den
uppsökande verksamheten. Konkret undersöks i vilken grad och på vilka sätt
kommunerna arbetar för att nå bidragets målgrupp och vilka faktorer som är viktiga för rekryteringen av densamma. Vidare undersöks i vilken grad de lokala riktlinjerna tillämpas i det praktiska arbetet och hur det delade ansvaret med CSN fungerar i praktiken.
I ett tredje steg undersöks i vilken utsträckning rekryteringsbidragets målgrupp har
nåtts. Vi undersöker närmare vilka som studerar med rekryteringsbidraget och hur
bidraget har fördelats mellan bidragets delmålgrupper. Utvärderingen avgränsas till
år 2003, som också är det år då rekryteringsbidraget infördes.

2 Vilken är målgruppen och vad vet vi om den?
2.1 Kunskapslyftet - En statlig satsning på vuxnas lärande
Kunskapslyftet har fört upp vuxnas lärande på bordet. Jämfört med tidigare satsningar på arbetslösa har den politiska aktiviteten ökat markant. Från att ha varit en
punkt på dagordningen till att man började föra diskussioner och dra upp riktlinjer2. I många kommuner läggs frågan över från kommunstyrelsen till facknämnd
och blir därmed i större utsträckning inordnad i den traditionella politiska styrningen3. Centrumbildningar och lokala vägledningscentra har bildats där den kommunala vuxenutbildningen samverkar med arbetsförmedling, högskola, kvalificerade yrkesutbildningar och CSN. Nya arbetsformer har utvecklats och den uppsökande
verksamheten, rekryteringen och studie- och yrkesvägledning har fått en central
2

Wass, K. (1999) Hur formas den nya vuxenutbildningen? Nationell utvärdering av kunskapslyftet. Delrapport 1. IPD-rapport 1999:03, Göteborgs universitet
3
Wass, K. (2000) Hur formas den nya vuxenutbildningen? Nationell utvärdering av kunskapslyftet. En övergripande analys. Göteborgs universitet
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och tydliggjord roll i vuxenutbildningen. Redskap som rätt till validering, individualiserade studieplaner och ökad flexibilitet har utvecklats för att bana väg för att
kortutbildade ska våga ta steget in i studier. Kunskapsutbudet i kommunal utbildning för vuxna har breddats och fördjupats och vuxenlärandet har utvecklats såväl
organisatoriskt som pedagogiskt. Kursutbudet har rättat sig mer efter deltagares
önskemål och behov, kurser startar och slutar på otraditionella tider och läsårsbegreppet är inte längre rådande4.
Satsningen anses av flertalet bedömare ha varit framgångsrik. Kunskapslyftet har i
hög grad nått sina målgrupper och volymen har nåtts. Mellan åren 1998-2002
minskade antalet personer utan 3 årigt gymnasium från 2 miljoner till 1,6 miljoner.
Däremot har man inte lyckats nå alla kategorier inom målgruppen så som kortutbildade män, utomlands födda och personer med funktionshinder5.
Erfarenheter från kunskapslyftet har gett ökad kunskap om de vuxenstuderande
vars deltagande ofta vilar på en skör tråd och många avbryter sina studier.
2.2 Motiv för och motvilja emot studier
Vuxenstudier är en möjlighet för kortutbildade och arbetslösa att förbättra sin livssituation. Men många väljer att inte ta chansen och många slutför inte sina studier.
Tack vare vuxenpedagogisk och utbildningssociologisk forskning vet vi i dag ganska mycket om vad som motiverar människor att påbörja såväl som vad som får
dem att avstå från vuxenutbildning.
Etablerade sätt att tänka om dem som inte vill studera vidare på grund av att de har
traumatiska erfarenheter av tidigare skolgång och bristfälliga ekonomiska förutsättningar har fördjupats och breddats.
En studie av Mäkitalo från 1997 motsäger föreställningen om att motstånd till studier handlar om tidigare misslyckande i skolan och visar istället att människor inte
vill skuldsätta sig, inte har råd, vill stå till arbetsmarknadens förfogande och inte vet
vad de vill utbilda sig till. Personerna som ingick i studien hade dessutom ganska
positiva upplevelser av tidigare studier6. Andra forskare7 har pekat på att studier
och lönearbete är två helt olika livsformer som utmanar synen på lönearbetet, den
egna identiteten och den sociala positionen. Longitudinella studier har dessutom
visat att en tredjedel av dem som tackade nej återfanns i studier åtta år senare.
Många uppger ekonomiska skäl till att de inte vill börja studera. Larsson och Lander fann dock i en särskild studie av personer som angett ekonomin som skäl, att
4

SOU 2000:28 Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet. Utbildningsdepartementet, Kunskapslyftskommittén
5
SOU 2000:28
6
Mäkitalo, Å. (1997) Arbetslöshet eller utbildning. Om rekrytering av arbetslösa till komvux,
1997:02 Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet
7
Paldanius. S (2002) Ointressets rationalitet, Om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier. Linköpings universitet
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det inte var inkomsten som så utan tilliten till den egna prestationsförmågan, en låg
värdering av studier och olust för att börja som låg bakom beslutet8.
Paldanius framhåller i sin forskning vikten av att inte fastna i ett hinderstänkande.
Han bortser inte ifrån att ointresset kan grunda sig i bristen på motiv, studierädsla
och okunskap om möjligheterna, men menar att vi också måste sätta oviljan i relation till vilken betydelse arbetet har för den enskilde. Paldanius betonar vikten av
en uppsökande verksamhet, aktiv rekrytering och framför allt, att kunna visa på
nyttovärdet av studier.
De vanligaste skälen som Paldanius funnit för at kortutbildade ska kunna tänka sig
att påbörja studier är att få arbete, förbättra den egna yrkeskunskapen, kunna byta
till ett annat yrke och att få högre inkomst9.
Många slutför inte sina studier. Drygt tio procent av de studerande avbröt samtliga
påbörjade kurser läsåret 2002/03. Anledningen kan vara att den studerande har fått
ett arbete som lockar mer än fortsatta studier men bakom många avhopp finns
också allt från outvecklade bildningsprojekt, oro för ekonomin, bristande socialt
och kognitivt stöd, missbruk till allmänt vacklande självförtroende10.
Forskningen visar att kortutbildade kräver insatser över tid. De behöver ofta hjälp
att bygga upp sin självkänsla, hjälp att göra val och att underbygga dessa11.
2.3 Uppsökande verksamhet och rekrytering
Kommunen har skyldighet att aktivt rekrytera personer som saknar kunskaper motsvarande grundskolenivå. Rekryteringen ser olika ut från kommun till kommun.
Från att kommuner tar ett helhetsgrepp till att kommuner låter anordnaren av utbildningen sköta sin egen rekrytering12. En studie som Skolverket gjort konstaterar
att rekryteringen till grundläggande vuxenutbildning varierar från traditionella rekryteringsinsatser i begränsad omfattning till ett mycket aktivt rekryteringsarbete
tillsammans med andra intressenter såsom arbetsförmedling, socialtjänst, högskola,
CSN och arbetstagarorganisationer. I flertalet av de undersökta kommunerna planerade man att använda infrastrukturpengar till rekryteringsinsatser och att anpassa
vuxenutbildningen mer efter individen. Flera kommuner nämnde också att bristen
på resurser kan komma att bli ett hinder för fortsatt utveckling13.
Uppsökande verksamhet och rekrytering har uppmärksammats i ett flertal studier
som bland annat visar att passiv information så som annonser inte når dem som är
negativa till studier. För att nå den ovilliga målgruppen krävs uppsökande verksam8

Lander, R. & Larsson, M. (1999) Val av vuxenstudier och erfarenheter efter ett år, Delstudier
från utvärderingar av kunskapslyftet. Institutionen för pedagogik, Göteborg
9
Paldanius, S. (2002)
10
SOU 2002:28
11
SOU 2002:28
12
Wass, K. (2000)
13
Skolverkets lägesbedömning 2003, Rapport 238
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het och aktiv rekrytering. En annan förutsättning är att kunna erbjuda ett kursutbud som attraherar och dessutom kunna visa på klara vinster för den enskilde14.
2.4 Studie- och yrkesvägledning, individuella studieplaner och flexibilitet
Studie- och yrkesvägledningen har utvecklats kraftigt i kommunerna och fler och
fler kommuner har vägledningscentra. Alla som söker till vuxenstudier har dessutom rätt till validering som innebär att den sökande får tillgodoräkna sig tidigare
erfarenheter och kunskaper och slippa ”dubbel läsa”.
Studieutbudens flexibilitet varierar mycket i kommunerna. Trots att vuxenutbildningen idag rättar sig mer efter deltagares önskemål och behov efterlyser Statskontoret i en studie från 2002, större flexibilitet för att bättre motsvara de vuxnas lärandebehov. Bland annat pekar studien på att få kommuner hade kvällskurser och
distansutbildning på grundläggande vuxenutbildning och att Svenska för invandrare
och grundläggande vuxenutbildning ofta finns på olika ställen i kommunen.
Majoriteten av alla kommuner, 95 procent, utarbetar individuella studieplaner och
många kommuner anordnar orienteringskurser för att få personer som är tveksamma till studier att ta ett första steg mot en längre utbildning15.
2.5 Den fortsatta utvecklingen
Trots att kunskapslyftet varit framgångsrikt visar utvärderingarna också på problem. Kunskapslyftet har inte varit oomtvistat i kommunerna. Utvärderingar har
visat att konflikter förekommit i nästan hälften av alla kommuner. Vanligast är konflikter på operativnivå, men konflikter har också förekommit på politisk nivå16.
Paldanius som studerat samverkan mellan olika aktörer fann att samverkansproblem som bottnade i osäkert vem som skulle göra vad. Sektorsuppdelning, oklarheter i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och irrationella system för försörjningsstöd till de vuxenstuderande är andra exempel på problem och hinder som
framkommit17 Andra studier har funnit att lärarnas engagemang för kunskapslyftet
har varit lågt och det fortfarande finns många frågetecken när det gäller den pedagogiska utvecklingen18. Skolverket har också funnit att kommunernas orienteringskurser avviker från de statliga intentionerna med orienteringskurser vilket på sikt
kan undergräva kvaliteten i kommunernas vuxenutbildning19.

14

Paldanius, S. (2002)
Skolverkets lägesbedömning 2003
16
SOU 2002:28
17
Statskontoret (2003) Kommunernas ansvar för vuxnas lärande – och vad bör staten göra?
Rapport till regeringen. Rapport 2003:10
18
SOU 2002:28
19
Skolverket 2003 Orienteringskurser i kommunernas vuxenutbildning. En studie av sex kommuner
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Idag är det framförallt kvinnor som ser vuxenstudier som en möjlighet. Sextiofem
procent av de vuxenstuderande är kvinnor. Svårast är det att rekrytera långtidsarbetslösa, socialbidragstagare, funktionshindrade, utomlands födda, äldre och ungdomar med avbruten skolgång.

3 Utvärderingens genomförande
Under perioden januari till mars 2004 genomförde Skolverket en enkätundersökning per post till samtliga 290 kommuner. Enkäten bestod av ett frågebatteri uppdelat i tre delar. Den första delen rörde frågor om kommunernas arbete med att ta
fram riktlinjer för rekryteringsarbetet. Den andra delen rörde frågor om den praktiska hanteringen av bidraget. Den tredje delen rörde frågor om vilka effekter rekryteringsbidraget hade gett under år 2003.
Sammantaget har 285 av 290 kommuner besvarat enkäten vilket motsvarar en
svarsfrekvens på mer än 98 procent. Totalt ställdes 13 frågor med fasta svarsalternativ. Svarsfrekvensen för de enskilda frågorna varierar i viss utsträckning men
ligger generellt över 96 procent. Den höga svarsfrekvensen bidrar till att öka enkätundersökningens tillförlitlighet.
Då enkäten på ett direkt sätt rör kommunernas verksamhet kan frågorna delvis
antas vara känsliga utifrån ett kommunalt perspektiv. Kommunerna kan således
inte oproblematiskt betraktas som helt objektiva besvarare av frågorna. Detta faktum kan delvis riskera att snedvrida resultaten. För att minimera detta potentiella
problem kompletteras i möjlig utsträckning resultaten från enkäten med resultat
som baseras på officiell statistik. Det statistiska underlaget utgörs av en registermatchning mellan officiella uppgifter från CSN rörande de personer som studerar
med rekryteringsbidrag respektive studiemedel, SCB:s utbildningsregister samt
SCB:s register över studerande i kommunal vuxenutbildning.
Kommunerna ska enligt lagen om rekryteringsbidrag anta riktlinjer för rekryteringsarbetet. I samband med besvarandet av enkäten ombads kommunerna att bifoga dessa riktlinjer. Resultaten i denna utvärdering bygger på en genomgång av ett
slumpmässigt urval av 75 kommuners riktlinjer.
Under hösten 2003 genomförde Skolverket en förstudie bestående av besök i fyra
kommuner dels med syftet att underlätta konstruerandet av enkäten och dels med
syftet att fördjupa förståelsen för hur kommunerna arbetar med rekryteringsbidraget. Kommunerna valdes utifrån skillnader i kommungruppstillhörighet enligt
kommunförbundets definitioner, skillnader i arbetslöshetsnivå och skillnader i förbrukningsgrad av rekryteringsbidraget.

4 Arbetet med att ta fram lokala riktlinjer
Införandet av rekryteringsbidraget grundar sig bland annat på en strävan mot ökad
flexibilitet i vuxenutbildningen. Av detta följer att det kommunala ansvaret i sam-
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manhanget har betonats. Önskemålet att kommunerna både ska ha en frihet och ett
avgörande inflytande över bidragets fördelning har lett till att kommunerna enligt
lagen om rekryteringsbidrag har ålagts att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet.20
Genom att anta lokala riktlinjer ges kommunerna, inom givna ramar, möjlighet att
anpassa hanteringen av bidraget till lokala förhållanden. Administrationen och beslutsordningen för fördelningen av rekryteringsbidraget innebär att kommunerna
ska pröva om den sökande ingår i målgruppen. Det vill säga om den sökande är
arbetslös eller riskerar att bli arbetslös, eller på grund av funktionshinder behöver
extra tid för att uppnå studiemålen.
Kommunernas bedömningar av huruvida den enskilde tillhör rekryteringsbidragets
målgrupp är bindande för CSN, som beslutar om, och betalar ut rekryteringsbidrag
efter att ha prövat om övriga förutsättningar rekryteringsbidrag är uppfyllda. Således kan kommunernas riktlinjer antas vara av avgörande betydelse för den enskilde
sökande i dennes möjlighet att ta del av bidraget. Kommunens ställningstagande
kan prövas enligt bestämmelserna i kommunallagen.21 I detta kapitel analyseras hur
kommunerna har hanterat uppdraget att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet.
4.1 Lokalt samråd
Arbetsförmedling, socialtjänst, organisationer som företräder personer med funktionshinder, parterna på arbetsmarknaden och andra organisationer och myndigheter arbetar, i olika sammanhang och utifrån olika utgångspunkter, mot delar av vuxenutbildningens målgrupp. Utvärderingar visar på ett ökande samarbete mellan
ansvariga för vuxenutbildningen och lokala organisationer av ovan nämnda slag.22
Riksdagen har understrukit vikten av en sådan samverkan i samband med kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet. Samverkan har setts
som ett viktigt och naturligt inslag för att kommunernas riktlinjer ska komma att
fungera som ett stöd för den enskilde handläggaren i den praktiska hanteringen av
frågor om rekryteringsbidraget. I lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
står att läsa att kommunerna skall anta riktlinjer för rekryteringsarbetet. Kommunerna skall verka för att riktlinjerna utformas efter samråd med lokala företrädare
för berörda myndigheter, arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder funktionshindrade.1
Deltagarna i dessa samråd kan betraktas som representanter för de organisationer
de företräder. I och med att de olika samrådsparterna har olika uppdrag kan de
antas ha olika utgångspunkter för, och tolkningar av hur rekryteringsbidraget bör
fördelas. Nedan ges ett exempel på hur uppdraget för vuxenutbildningen balanseras
mot arbetsförmedlingens uppdrag i en av de kommuner som Skolverket besökte.
20

2 § lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande (2002:624)
22 § lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande (2002:624)
22
Myndigheten för Skolutveckling (2003) Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande –
lokalt utvecklingsarbete med statligt stöd, s. 4.
21
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Det är väl den fighten vi haft mest, just när det gäller våra val av utbildningar, som
kanske inte är så arbetsmarknadsanpassade … men vår målsättning har ju varit att
skapa ett intresse och förmå dom att fortsätta … Sedan är det nog skillnad på
Komvux roll och Arbetsförmedlingens roll, dom har ju det kortsiktiga uppdraget
att få in folk i arbete, och här har man en mer långsiktig plan att försöka få en
hållbar utbildning…

Utifrån detta kan antas att karaktären på samråden, vilka parter som deltagit och
vilka parter som varit drivande, även har präglat utformningen av riktlinjerna. Diagram 4.1 visar att 93 procent av kommunerna har samrått med en eller flera lokala
företrädare vid arbetet med att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet. I genomsnitt anger kommunerna samråd med fyra olika myndigheter eller organisationer. I
stort har alltså kommunerna följt intentionen bakom regelverket i avseendet att de
har ett samrådsförfarande med lokala företrädare vid framarbetningen av riktlinjer
för rekryteringsarbetet.
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Diagram 4.1 Kommunernas samråd vid framtagning av riktlinjer

Den grå stapeln längst till vänster i diagrammet visar att en hög andel, 88 procent,
av kommunerna anger att samråd skett med arbetsförmedlingen. Den vita stapeln
längst till vänster i diagrammet visar att en nästan lika hög andel, 87 procent, av
kommunerna anger att samrådet med arbetsförmedlingen varit särskilt viktigt. Resultatet ligger i linje med tidigare utvärderingar som indikerar en etablerad samverkan mellan vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen.23
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Andersson, P. (1995) Utbildning av arbetslösa I komvux – En studie av lokalt beslutsfattande,
s 37.
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Förutom samråd med arbetsförmedlingen bör kommunerna enligt lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande även samråda med andra företrädare för berörda
myndigheter, arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder funktionshindrade. Diagrammets staplar visar att kommunerna i lägre grad samråder
med dessa myndigheter och organisationer. Detta kan innebära att kommunerna
går miste om sakkunskaper, som är viktiga för att framgångsrikt kunna använda
rekryteringsbidraget.
Gruppen annan/andra består framförallt av kommuner som anger samråd med olika
enheter, eller organ inom den egna kommunala förvaltningen. Framförallt anger
många kommuner samråd med arbetsmarknadsförvaltningen eller motsvarande.
Inom kategorin annan/andra ryms även kommuner som anger samråd med folkhögskolor, andra externa utbildningsanordnare och andra kommuner.
4.2 Riktlinjernas utformning
Kommunernas bedömning huruvida den sökande tillhör målgruppen eller inte är
bindande för CSN. Detta innebär att kommunen ges en slags vetorätt gentemot
CSN. Huruvida kommunens definitioner såsom angivna i riktlinjerna är generösa
eller strikta, om riktlinjerna på något sätt rangordnar delmålgrupper, eller delvis styr
bidraget utifrån kommunens egna kriterier, kan således antas vara direkt avgörande
för den enskilde sökande i dennes möjlighet att ta del av bidraget.
Inför införandet av rekryteringsbidraget aktualiserades frågan om vad som är den
enskildes rätt i samband med en situation där behovet att kunna erbjuda bidraget
riskerar att överstiga vad som är möjligt för kommunen att tillgodose inom ramen
för resurserna. Enligt den kommunala likställighetsprincipen är det inte tillåtet för
en kommun att behandla sina medlemmar olika om det inte finns sakliga skäl för
detta. För att en kommun ska kunna behandla sina medlemmar olika fordras att
detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga överväganden. För att säkerställa
att godtycke inte förekommer har riksdagen påpekat vikten av att de lokala riktlinjerna som ska ligga till grund för prövningen i de enskilda fallen är tydliga och väl
förankrade bland dem som berörs. Samtidigt har vikten av en kontinuerlig öppen
diskussion om prioriteringar och bedömningar understrukits. Tydliga riktlinjer kan i
detta avseende antas utgöra ett viktigt stöd för de tjänstemän som har att handlägga
de konkreta fallen. Riksdagen har i och med antagandet av propositionen om rekryteringsbidrag vid vuxenstudier ansett det viktigt att kommunerna utvecklar en långsiktig strategi för rekryteringsarbetet så att rekryterings- och urvalskonflikter undviks. Riktlinjerna bör alltså vara anpassade till situationen i kommunerna och till
den ekonomiska ramen.
För att anpassa riktlinjerna till den ekonomiska ramen utgår kommunerna i stort
från bidragets målgrupp som den definieras i regelverket kring bidraget. Personer
med kort tidigare utbildning prioriteras. Kommunerna prioriterar i hög grad även
personer efter huruvida de uppfyller kravet om arbetslöshet, risk för arbetslöshet,
eller funktionshinder. Därutöver tillämpas principen om först till kvarn. Således
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tyder resultaten på att de flesta kommuner utformar riktlinjerna utifrån intentionen
bakom bidraget och även statens strävan inom vuxenutbildningsområdet om en
fördelningspolitisk profil som prioriterar dem med kortast utbildning.
En närmare granskning av ett slumpmässigt urval av kommunernas riktlinjer tyder
på vissa skillnader i formuleringen av prioriteringsordningen utifrån de övergripande förutsättningarna. En vanligt förekommande väg är att kommunerna först utgår
från kriteriet om kort tidigare utbildning för att sedan, utan inbördes ordning, ange
kriterierna om arbetslöshet och funktionshinder. Nedan visar ett exempel från en
besökt kommun som arbetar efter en modell som endast tar fasta på det övergripande kriteriet om kort tidigare utbildning. En tanke bakom detta förfarande är att
undanröja den potentiella dragkampen om resurserna mellan olika delmålgrupper i
samrådsförfarandet med olika lokala företrädare.
…det är ett väldigt bra kriterium, att den som har minst utbildning får komma
först, så därför är det vår enkla huvudprincip…Vi hade ett processmöte så att säga,
att det inte bara handlade om att slåss för den egna gruppen. Det blev så enkelt på
det här sättet, att oavsett om man var arbetslös, hade jobb, var handikappad … ja
vi sköt en hel del knepigheter åt sidan …

I diagram 4.2 visas en sammanställning av kommunernas riktlinjer. Diagrammet
visar att ungefär 81 procent av kommunerna inte anger en inbördes prioriteringsordning mellan rekryteringsbidragets delmålgrupper. Ungefär 15 procent av kommunerna prioriterar dock särskilt personer med funktionshinder och ungefär fyra
procent av kommunerna prioriterar särskilt arbetslösa personer.
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Diagram 4.2 Andel kommuner vars riktlinjer inbördes rangordnar de rekryteringsbidragets delmålgrupper24
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Skattningarna baseras på ett slumpmässigt urval av 75 kommuners riktlinjer. Felmarginalen
anges med 95 % konfidens.
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Genomgången av kommunernas riktlinjer visar även att 14 procent av kommunerna väljer att, inom ramen för målgruppen, ange kompletterande kriterier med egna
prioriterade undergrupper. Dessa 14 procent utgörs till ungefär lika stora delar av
kommuner som särskilt prioriterar personer med utländsk bakgrund och sökande
till bristyrken i kommunen.
Att kommunerna vid antagandet av riktlinjer ges möjlighet att, inom givna ramar,
definiera och konkretisera rekryteringsbidragets målgrupp försvårar möjligheten att
ge en samlad nationell uppskattning av hur stor rekryteringsbidragets målgrupp är. I
stället blir kommunernas definitioner, såsom de anges i riktlinjerna, avgörande för
hur resurserna ska riktas i olika kommuner.
De avgörande kriterierna för tilldelning av rekryteringsbidraget utgörs av att den
sökande ska ha kort tidigare utbildning och stort behov av kompetensutveckling.
Den sökande ska dessutom vara, eller riskera att bli arbetslös, eller ha ett funktionshinder som gör att personen behöver längre tid för att uppnå studiemålen.
Huruvida det räcker att vara deltidsarbetslös, varslad, etcetera för att kunna ta del
av bidraget kan bestämmas enligt definitionerna i kommunernas riktlinjer.
I ett hypotetiskt exempel kan vi anta en kommun (A) med ett ogynnsamt arbetsmarknadsläge. En generös tolkning av kriteriet om risk för arbetslöshet kan i den tänkta kommunen innebära att en relativt hög andel av kommunmedborgarna hypotetiskt kan komma ifråga för rekryteringsbidraget. Härvid kan uppstå en risk att den
tilldelade kommunala resursramen inte kommer att täcka målgruppens potentiella
efterfrågan. Som jämförelse kan vi anta att en annan tänkt kommun (B) med samma ogynnsamma arbetsmarkandsläge, hypotetiskt väljer att definiera målgruppen så
restriktivt att de resurser som tilldelats kommunen inte kan förbrukas.
Samtidigt som definitionerna i kommunernas riktlinjer kan vara avgörande för
kommunernas förutsättningar att förbruka den tilldelade resursramen, ska riktlinjerna också vara ett stöd för den enskilde handläggaren i dennes praktiska hantering
av enskilda ärenden. Möjligen kan en konkretisering av vilka som ingår i bidragets
målgrupp utgöra ett sådant stöd för handläggaren och samtidigt öka rättsäkerheten
för den enskilde sökande. Skolverkets genomgång av riktlinjerna tyder på att kommunerna i varierande grad har arbetat med att klargöra och tolka begreppen som
angivs i lag och förordningstext. Denna slutsats stöds av en tidigare studie som
Myndigheten för skolutveckling gjort som framhåller att vissa kommuner i sina
riktlinjer mer eller mindre gjort ett sammandrag av lagen, medan andra valt att ytterligare arbeta genom riktlinjerna.25
Vi finner att ungefär 41 procent26 av kommunerna ytterligare definierar innebörden
av lagens definition av bidragets målgrupp i sina riktlinjer. Ett exempel på en
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Myndigheten för Skolutveckling (2003) Karlstadsregionens arbete med rekryteringsbidraget
Skattningarna baseras på ett slumpmässigt urval av 75 kommuners riktlinjer. Felmarginalen
anges med 95 % konfidens 41 % +-8 %.

26

15 (46)

kommun som arbetar efter denna modell är Ulricehamn, som utgår ifrån följande
definitioner:
Arbetslös = alla som är helt eller delvis arbetslösa, inget krav på registrering på
Arbetsförmedlingen.
Löper risk att bli arbetslös = alla varslade, visstidsanställda, projektanställda eller
person som är i arbete, vars anställning är otrygg om företaget ändrar sin produktion…
Funktionsnedsättning = begreppet innefattar ett stort antal olika funktionshinder i
olika befolkningsgrupper överallt i världen såsom funktionsnedsättningar på grund
av fysiska eller intellektuella skador, sjukdomar syn- eller hörselskador, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar…27

Vanligast är att kommunerna väljer att ytterligare precisera innebörden i kriterierna
om arbetslöshet och risk för arbetslöshet. I mindre utsträckning väljer kommunerna att ytterligare precisera kriteriet om funktionshinder. I de fall funktionshinder
definieras används ofta FN:s standardreglers definition av funktionsnedsättning.
Detta innebär att kommunerna överlag inte väljer att tolka innebörden i riksdagens
skrivning som innebär att personer med funktionshinder har rätt till bidraget under
förutsättning att funktionshindret innebär att den studerande behöver extra studietid.
4.3 Politikernas roll
Att kommunerna har ålagts att ta fram riktlinjer innebär att de givits ett stort ansvar
för hanteringen av rekryteringsbidraget. Härav är det av intresse att undersöka på
vilka nivåer frågan om rekryteringsbidraget hanteras av berörda aktörer inom
kommunen, såsom ansvarig förvaltning och olika politiska beslutsnivåer.
I kommunerna är relationen mellan politisk målstyrning och byråkratisk självständighet i vissa fall svår att särskilja. Den kommunala förvaltningens roll kan inte
entydigt ses som genomförare av redan fattade politiska beslut. Istället kan förvaltningen i vissa fall formulera både mål och medel för att genomföra ett beslut. I
kommunerna finns en tydlig utveckling mot ökat tjänstemannainflytande på bekostnad av de politiskt folkvalda.28 Tidigare studier har också visat att de kommunala förvaltningarna i vissa fall har ett stort inflytande över hanteringen av statliga
bidrag som riktas mot skolsektorn. I vissa kommuner har delegationen gått så långt
att frågor rörande statliga bidrag över huvudet taget inte kommer upp på den politiska nivån.29
Tre av fyra kommuner anger att kommunpolitikerna inte har gett några direktiv för
framtagningen av riktlinjerna. Riktlinjernas utformning verkar alltså i stort vara
27

Riktlinjer för rekryteringsbidrag (RYT) vid vuxenstudier från 2003-01-01 för Ulricehamns
kommun s. 1.
28
Montin, S. (2002) Moderna kommuner, s. 95.
29
Skolverket (2002) Utvärdering av statsbidrag till personalförstärkningar – delrapport, s. 61.
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tjänstemannaprodukter och det politiska intresset för framtagningen av riktlinjerna
tycks således vara relativt svalt. Möjligen kan detta bero på att frågan om rekryteringsbidraget är tämligen okontroversiell och att politiska skiljelinjer är svåra att
skönja i sammanhanget. Denna slutsats stöds av de besöksintervjuer i fyra kommuner som Skolverket har genomfört i anslutning till denna utvärdering.
I diagram 4.3 nedan visas hur frågan om rekryteringsbidraget har hanterats i kommunernas organisationer. I huvudsak, 66 procent av kommunerna, är antagandet av
riktlinjerna en fråga som avgörs på nämndnivå. I 19 procent av kommunerna har
frågan om riktlinjerna nått ända upp till kommunfullmäktige.
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Diagram 4.3 Kommunal beslutsnivå för antagandet av riktlinjer

Enligt kommunallagen får en politisk nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.30 Detta gäller dock inte alltid. Enligt
kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Vidare får beslutanderätten inte
delegeras för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.31 Diagrammet visar att elva procent
av kommunerna har delegerat beslutet om antagandet av riktlinjer från politisk
nämnd till ansvarig förvaltningschef.
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5 Den praktiska hanteringen
Riksdagen har i målsättningen och strategin för vuxnas lärande fastställt att alla
vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens.
Kommunerna ska enligt skollagen32 aktivt verka för att nå de personer i kommunen
som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och motivera dem att delta i utbildningen.
Införandet av rekryteringsbidraget innebär således i första hand inte att kommunerna förväntas starta upp ny verksamhet för att förverkliga den nationella målsättningen och strategin för vuxnas lärande. Istället förutsätts kommunerna ha en befintlig uppsökande verksamhet i syfte att rekrytera vuxna till studier. I och med
rekryteringsbidragets införande ges kommunerna ett ytterligare verktyg i denna
verksamhet. Således kan bidraget endast aktualiseras i samband med den uppsökande verksamheten och i en vägledningssituation. I detta kapitel analyseras kommunernas praktiska hantering av rekryteringsbidraget.
5.1 Kanaler och metoder för rekrytering
I och med satsningarna på kunskapslyftet och infrastruktur för vuxnas lärande har
antalet kanaler för rekrytering av vuxna till studier ökat i många kommuner. Uppsökande verksamhet kan definieras och förekomma på många olika sätt i kommunerna. Sättet som en kommun väljer att organisera sin rekryteringsverksamhet på
kan antas bero på kommunens möjliga och befintliga infrastruktur och nätverk i
sammanhanget. Förutom möjligheten för särskilda rekryterare, studievägledare eller
motsvarande att aktivt söka upp presumtiva studerande kan kommunerna antas
använda sig av en rad olika kanaler och metoder för att nå fram till målgruppen.
Resultaten i diagram 5.1 nedan tyder på att kommunerna arbetar på många fronter
för att nå rekryteringsbidragets målgrupp. I genomsnitt anger kommunerna att ungefär sex metoder eller kanaler används parallellt för ändamålet att aktivt rekrytera
till vuxenstudier med rekryteringsbidrag. I diagrammet visas ett antal metoder och
kanaler som används, såsom lärcentra, infotek, bibliotek etc., men även samverkan
med lokala organisationer och myndigheter, såsom arbetstagarorganisationer, organisationer som företräder personer med funktionshinder, och arbetsgivare. I samband med rekryteringsbidraget har riksdagen poängterat vikten av att det samarbete
som idag är uppbyggt mellan kommunerna och olika lokala aktörer i avseendet att
motivera kortutbildade och andra prioriterade grupper, upprätthålls.
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Diagram 5.1 Kommunens kanaler och metoder för rekrytering.

Tidigare i denna utvärdering, se avsnitt 4.1, har arbetsförmedlingens betydelse som
samrådspart för utarbetandet av lokala riktlinjer framhållits. I diagram 5.1 bekräftas
att arbetsförmedlingen har en central roll längs hela processen från att utarbeta
lokala riktlinjer till att delta i det praktiska arbetet med rekrytering av målgruppen.
Av den målgrupp som avses i samband med rekryteringsbidraget har arbetsförmedlingen och kommunerna i många fall ett gemensamt intresse av att rekrytera kortutbildade till studier. Den grå stapeln längst till vänster i diagrammet visar att över
94 procent av kommunerna bedömer att arbetsförmedlingen på något sätt används
som metod eller kanal vid arbetet med att rekrytera till studier med rekryteringsbidrag. Diagrammets vita staplar visar de kanaler och metoder som kommunerna
ansett särskilt viktiga för rekryteringsarbetet. Den vita stapeln längst till vänster i
diagrammet visar att 85 procent av kommunerna bedömer att arbetsförmedlingen
varit en särskilt viktig kanal för rekryteringsarbetet.
Sammanställningen i diagrammet tyder på att olika typer av annonsering, i tidningar, på webbplats etcetera är vanligt förekommande sätt för kommunerna att nå
fram till rekryteringsbidragets målgrupp. Diagrammet visar att 70 procent av kommunerna har använt olika typer av annonsering som metod och kanal för rekrytering och att 32 procent av dessa kommuner också bedömer att annonsering har
varit särskilt viktigt för rekryteringsarbetet. Metoden att med hjälp av annonsering
rekrytera till vuxenstudier skiljer sig delvis från uppsökande verksamhet i traditionell ”dörrknacknings” betydelse. Att annonseringskampanjer genomförs i syfte att
rekrytera till vuxenstudier med rekryteringsbidrag kan antas ge kommunerna förtjänster i form av kostnadseffektivitet och hög genomslagskraft i informationsspridningen. Tidigare forskning visar dock att de mest svårrekryterade grupperna i
låg grad kan lockas till studier med hjälp av passiva informationskampanjer.
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Diagrammet visar att arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder
personer med funktionshinder i mindre utsträckning än arbetsförmedlingen och
annonseringskampanjer används i rekryteringsarbetet. Endast tolv procent av
kommunerna bedömer att arbetstagarorganisationernas roll i rekryteringsverksamheten varit särskilt viktig. En ännu lägre andel, tre procent, bedömer att organisationer som företräder personer med funktionshinder utgör en särskilt viktig kanal
för rekrytering till vuxenstudier med rekryteringsbidrag. Att kommunerna inte fullt
ut utnyttjar kanalerna till personer som riskerar arbetslöshet och personer med
funktionshinder kan innebära att förutsättningarna att nå dessa grupper minskar.
Socialtjänstlagen anger vare sig rätt till, eller förbud mot studier för personer som
tar emot försörjningsstöd. Vissa kommuner väljer att ge vuxna med försörjningsstöd möjlighet att studera under förutsättning att personen ansöker om bidragsdelen i studiemedelssystemet. I praktiken innebär detta ett slags kommunalt finansierat stöd till prioriterade grupper för vuxenutbildningen. Till stor del fördelas försörjningsstöd till personer med kort tidigare formell utbildning, sporadisk kontakt
med arbetsmarkanden och som är i stort behov av kompetensutveckling. Således
kan antas att personer med försörjningsstöd till stor del även överlappar rekryteringsbidragets målgrupp. Vidare kan kommunernas ekonomiska incitament att, i
samarbete med socialtjänsten, rekrytera personer med försörjningsstöd antas vara
relativt starka. Detta beroende på att den kommunala socialbudgeten för försörjningsstöd till personer som rekryteras till vuxenstudier kan avlastas till det statligt
finansierade rekryteringsbidraget.
Resultaten indikerar att kommunerna samverkar med socialtjänsten i samband med
kommunens rekryteringsarbete. I diagrammet visas att 59 procent (grå stapel) av
kommunerna använder socialtjänsten vid rekryteringsarbetet och att 22 procent (vit
stapel) av kommunerna anser att socialtjänsten är en särskilt viktig kanal för rekryteringsarbetet. I en av de kommuner som Skolverket besökt beskrivs ett utvecklat
samarbete mellan kommunens tjänstemän med ansvar för vuxenutbildning och
socialförvaltning för att rekrytera personer med försörjningsstöd till studier med
rekryteringsbidrag.
… jag har varit där och pratat med dom om det här, och dom skickar ju också hit
folk för att vi ska titta på rekryteringsbidrag och sådana möjligheter.

Förutsättningarna att studera för långtidssjukskrivna vuxna kan vara problematiska.
Det övergripande syftet med rehabilitering är att den sjukskrivne ges möjlighet att
återgå i arbete. Således ges rehabiliteringsstöd endast till yrkesutbildningar och till
vissa förberedande teoretiska utbildningar. Om en person som är långtidssjukskriven själv påbörjar studier kan ersättningen dras in förutsatt att försäkringskassan
inte bedömer att utbildningen är lämplig för personens rehabilitering. Samtidigt kan
personer som är i kontakt med försäkringskassan delvis antas uppfylla kriterierna
för rekryteringsbidrag. Diagrammet visar att mer än hälften, 53 procent, av kommunerna bedömer att samarbete med försäkringskassan har förekommit vid rekryteringsarbetet. Vidare visar diagrammet att 13 procent av kommunerna bedömer att
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försäkringskassan är en särskilt viktig kanal för att rekrytera till vuxenstudier med
rekryteringsbidrag.
Runt var tredje kommun anger att de använder sig av rekryterare eller motsvarande
som aktivt söker upp personer i målgruppen. Ofta är kommunernas rekryterare
kopplad till infotek eller motsvarande. Så här beskrivs rekryterarnas roll i en av de
kommuner som Skolverket har besökt:
Sedan har Infoteket också avdelat resurser för uppsökande verksamhet under hösten, och uppdraget ligger hos Infoteket nästa år, det är dom som ska jobba med
uppsökande verksamhet i vår organisation. Men dom här två uppsökarna har varit
ute mycket, dom har träffat mycket folk ... ja, det handlar mycket om nätverksbyggande kan man säga ...

Under 1990-talet har kommunerna fått ökat ansvar för sysselsättningsfrågor. Ofta
finns det särskilda arbetsmarknadsnämnder eller motsvarande i kommunerna. De
kommunala arbetsmarknadsnämnderna arbetar framförallt med att underlätta för
kommunernas arbetssökande medborgare att finna lämplig arbetsgivare. Arbetsmarknadsnämnderna är ofta nära sammankopplade med kommunens utbildningsnämnd, eller motsvarande. I vissa kommuner är utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor samlade under gemensamma utbildnings- och arbetsmarknadsnämnder.
En stor andel av kommunerna som i diagrammet anger annan kanal eller metod för
rekrytering har angett samarbete med andra enheter inom den egna kommunen
såsom arbetsmarknadsförvaltning etcetera. Kategorin rymmer även kommuner
som anger samarbete med externa utbildningsanordnare vid rekryteringsarbetet.
5.2 Viktiga faktorer för rekrytering
Tillskapandet av rekryteringsbidraget kan ses som ett uppmärksammande av att
frågan om studiefinansiering kan vara avgörande för att locka svårrekryterade
grupper till vuxenutbildning. Den rationella presumtiva vuxenstuderande kan antas
väga förväntade ekonomiska förtjänster av vuxenstudier mot kostnaden för deltagandet av densamma. Benägenheten till skuldsättning kan generellt antas att vara
tämligen begränsad i en målgrupp som utgörs av studieovana personer som delvis
kan antas ha dåliga erfarenheter från tidigare skolgång. Tidigare studier har också
visat att deltagandet i vuxenstudier inte entydigt ger förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden.33 I en av de kommuner som Skolverket besökt beskrivs vikten av
privatekonomiska faktorer i vuxenutbildningssammanhanget.
Folk vill ju inte låna pengar ... ja, möjligtvis till högskola men inte till gymnasium,
och då är det ju bra att kunna erbjuda någonting sådant här, för det är väldigt
mycket ekonomi i det här, folk har familj, hus, och kanske en ganska bra A-kassa,
och då är man inte direkt beredd att sänka sin levnadsstandard.
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Genom att studiefinansiering utan lånedel kan erbjudas efter kort handläggningstid
kan rekryteringsbidraget tänkas ge den sökande gynnsamma förutsättningar att
pröva på vuxenstudier. I diagram 5.2 visas att 95 procent av kommunerna anger att
möjligheten att inte behöva ta studielån är en viktig faktor för rekrytering till studier
med rekryteringsbidrag.
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Diagram 5.2 Kommunernas bedömning av viktiga faktorer för rekrytering till
studier med rekryteringsbidraget

Eftersom en persons livssituation och sociala ställning ofta är av central vikt vid
valet att börja studera är, förutom möjligheten att inte behöva ta studielån, även
rekryteringsbidragets beloppsnivå viktig. Den presumtiva studerande kan antas
väga olika försörjningsmöjligheter mot varandra vilket innebär att en högre ersättningsnivå kan förväntas ge en rekryterande effekt. I en av de kommuner som Skolverket besökt beskrivs svårigheten att locka män till vuxenstudier utifrån denna tes.
Det är inte det det hänger på, dom tar ju inte lån, det är ingenting att snacka om ...
ja, om man sedan får försörjningsstöd, A-kassa, eller rekryteringsbidrag ... ja, det
beror på vad som ger mest i handen, det är vad det handlar om.

En rapport från Myndigheten för skolutveckling visar också att kommunerna delvis
anser att rekryteringsbidragets beloppsnivå är för låg för att locka männen till studier.34 I diagrammet visas att 61 procent av kommunerna anser att rekryteringsbidragets storlek är en viktig faktor för rekrytering till studier med rekryteringsbidrag.
Långsam handläggning av ansökningar och bristande planeringsförutsättningar har
tidigare bedömts att utgöra ett hinder för en flexibel vuxenutbildning. I samband
med rekryteringsbidraget har vikten av att snabbt kunna ge den sökande besked
34

Myndigheten för skolutveckling (2003) Karlstadsregionens arbete med rekryteringsbidraget s
11.

22 (46)

betonats. Korta handläggningstider och en mer kostnadseffektiv verksamhet ska
således bidra till ökad flexibilitet. Förenklingen i administrationen förutsätter god
samverkan mellan kommunerna och CSN. Enligt CSN:s årsredovisning för 2003 är
handläggningstiden för rekryteringsbidrag ungefär fyra dagar. Detta kan jämföras
med handläggningstiden för ett studiemedelsärende som normalt ligger på 17 dagar.
Den korta handläggningstiden beror till stor del på att de flesta ansökningar om
rekryteringsbidrag hanteras maskinellt.35 Diagrammet indikerar att 51 procent av
kommunerna bedömer att kort handläggningstid är en viktig faktor för att rekrytera
till studier. Sex procent av kommunerna betonar även specifikt vikten av samarbetet med CSN. Kommunerna bedömer även generellt att samarbetet med CSN har
fungerat bra.
Genom att kommunerna utifrån sina riktlinjer ska bedöma huruvida de sökande
tillhör målgruppen eller inte får kommunerna ett avgörande inflytande över vilka
sökande som erhåller rekryteringsbidraget. Diagrammet visar att 21 procent av
kommunerna anger att möjligheten att utfärda riktlinjer för rekryteringsarbetet är
en viktig faktor för att locka till studier med hjälp av rekryteringsbidraget.
De en procent av kommunerna som i diagrammet bedömer att annan faktor varit
viktig vid rekrytering betonar vikten av närhet till handläggaren och väl fungerande
vägledningsfunktioner i sammanhanget.
5.4 Tillämpning och uppföljning av riktlinjerna
Vi har tidigare, i kapitel tre, visat att kommunerna i hög grad har samrått med olika
lokala företrädare vid arbetet med att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet och
att riktlinjerna i stort har utformats utifrån intentionen bakom rekryteringsbidraget.
I det praktiska arbetet med rekryteringsbidraget ska riktlinjerna utgöra en ram och
ett stöd för den enskilda handläggaren i dennes arbete med de konkreta fallen. I
diagram 5.3 visas att kommunerna i mycket hög grad anser sig praktiskt tillämpa de
riktlinjer som antagits.
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Diagram 5.3 Grad av tillämpning av de lokala riktlinjerna

För att kommunerna ska kunna möta kravet om att hanteringen av bidraget ska ske
på ett rättssäkert sätt för den enskilde och utan godtycke krävs även att riktlinjerna
och tillämpningen av dessa följs upp för att förbättra hanteringen och undanröja
eventuella negativa effekter. Ungefär hälften av kommunerna har följt upp riktlinjerna och tillämpningen av dessa. Ytterligare drygt var femte kommun anger att
uppföljning planeras, medan resterande kommuner anger att uppföljning ännu inte
skett. Resultatet tyder alltså på variation i kommunernas hantering av riktlinjerna.

6 Har kommunerna nått bidragets målgrupp?
För det första bidragsåret 2003 hade CSN att fördela totalt 1,2 miljarder kronor.
Dessa medel beräknades vid införandet att kunna finansiera ungefär 30 000 heltidsstuderande. Efter årets slut kunde dock konstateras att inte alla resurser tagits i anspråk. Under 2003 användes totalt 894 miljoner kronor, det vill säga drygt 70 procent av de totala resurserna. Resurserna möjliggjorde för 21 000 vuxna att studera
med rekryteringsbidrag under året.
För att ge en uppfattning om bidragets storlek i förhållande till vuxenutbildningen
totalt visas i tabell 6.1 nedan hur andelen vuxenstuderande fördelar sig på olika
studiefinansieringsmöjligheter. Diagrammet visar att mer än var tionde vuxenstuderande i åldern 25-50 år finansierar sina studier med hjälp av rekryteringsbidraget.
Denna andel åskådliggörs av uppgiften 13 procent i tabellen. Följer vi tabellen en
ruta till vänster visas att omkring var tredje vuxenstuderande, 31 procent, finansierar sina studier med vanligt studiemedel. Om vi istället följer tabellen en ruta till
höger visas att över hälften, 56 procent, av alla vuxenstuderande i åldern 25-50 år
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finansierar sina studier på annat sätt. Denna grupp kan delvis utgöras av personer
som studerar enstaka kurser samtidigt som de arbetar.
Tabell 6.1 Studerande och studiefinansiering
Ålder
Antal studerande
Studiemedel
-24
88 036
54
25-50
165 388
31
5123 348
2
Totalt
276 772
36

Varav andel med
Rekryteringsbidrag Annan finansiering
46
13
56
98
8
57

Vid den omfördelning av medel mellan kommuner som gjordes efter halva bidragsåret återlämnade 51 kommuner totalt 59 miljoner kronor. Dessa fördelades till
54 kommuner som bedömde att de kunde utnyttja dem för att rekrytera flera studerande. De kommuner som tilldelades extra medel i omfördelningen visade sig dock
ha svårt att använda dessa fullt ut. 21 av de 54 kommunerna förbrukade i genomsnitt ungefär hälften av tillskottet. Övriga kommuner kunde inte utnyttja något av
tillskottet.
6.1 Varför förbrukar inte alla kommuner sina resursramar?
På nationell nivå kan alltså konstateras att kommunerna inte utnyttjade hela resursramen under 2003. Stapeln längst till vänster i diagram 6.1 visar att de kommuner
som inte utnyttjat hela den tilldelade resursramen till 47 procent utgörs av kommuner som bedömer att de inte har nått fram till de presumtiva studerande. En något
mindre andel, 39 procent, bedömer att orsaken till att resurserna inte har utnyttjats
fullt ut är att de presumtiva studerande inte kunnat lockas till vuxenstudier med
rekryteringsbidrag trots att kommunen sökt upp dem.
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Diagram 6.1 Kommunernas bedömning av orsaker till att bidraget inte har utnyttjats fullt
ut
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Ytterligare förklaring till varför kommunerna inte förbrukat resursramarna fullt ut
är att vissa kommuner har bedömt att bidragets målgrupp i huvudsak rekryterats
utan att alla resurser har tagits i anspråk. 15 procent av de kommuner som inte förbrukat hela resursramen anger denna orsak.
Kommunerna bekostar knappt hälften av varje anordnad vuxenutbildningsplats
medan resterande del finansieras av staten i form av specialdestinerat statsbidrag. I
och med att kommunerna delvis finansierar utbildningsplatserna kan den kommunala ekonomin i vissa fall antas utgöra en begränsande faktor för rekrytering. Denna situation kan antas uppstå om kommunerna inte anser sig ha råd att erbjuda så
många utbildningsplatser som efterfrågas. Ungefär var tionde kommun, elva procent, bedömer att tillräckligt många utbildningsplatser inte har kunnat finansieras
eller organiseras för att kunna erbjuda presumtiva studerande plats på utbildning.
Detta bedömer kommunerna i sin tur ha inneburit att hela resursramen inte kunnat
användas fullt ut. Att så många om drygt var tionde kommun gör denna bedömning är förvånande, då kommunerna enligt lag aktivt ska verka för att nå de personer som har rätt till grundläggande vuxenutbildning. Rekryteringsbidragets målgrupp är kortutbildade vuxna, vilket innebär att dessa i första hand bör beredas
plats i vuxenutbildningen.
Längst till höger i diagrammet visas att 38 procent av kommunerna bedömer att
andra faktorer förklarar varför tilldelad resursram inte har förbrukats. Till största
delen består denna kategori av kommuner som bedömer att de inte hunnit marknadsföra bidraget tillräckligt under början av det första bidragsåret 2003. Vissa
kommuner framhåller att rekryteringsbidraget infördes med kort varsel och att det
fanns en startsträcka för att skapa administrativa rutiner för att framgångsrikt kunna använda rekryteringsbidraget. Härav är det troligt att kommunerna kommer att
kunna tillgodogöra sig mer resurser under kommande år med rekryteringsbidraget.
Detta stöds även enligt uppgift från CSN som indikerar att resursåtgången i inledningen av 2004 är ungefär dubbelt så hög som motsvarande period 2003.
6.2 Vilka är de studerande?
För att fördjupa bilden av de personer som studerar med rekryteringsbidrag jämförs i nedan avsnitt studerande med rekryteringsbidrag med övriga vuxenstuderande utifrån utbildningsbakgrund, kön och ålderssammansättning.
Ålder och kön

Lägst andel studerande med rekryteringsbidrag i gruppen 25-29 år
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Forskning visar på svårigheter att förmå äldre personer att påbörja vuxenstudier. I
diagram 6.2 nedan jämförs studerande med rekryteringsbidrag (mörkgrå yta) med
övriga vuxenstuderande i samma åldersintervall. Diagrammet ska tolkas så att ju
större den mörkgrå ytan är i en enskild stapel är, desto större är andelen studerande
med rekryteringsbidrag jämfört med övriga vuxenstuderande inom det åldersintervallet.
Diagrammet visar att den mörkgrå ytan är relativt liten i stapeln längst till vänster i
diagrammet som illustrerar åldersintervallet 25-29 år. Detta innebär att studerande
med rekryteringsbidrag utgör en relativt låg andel av det totala antalet unga vuxenstuderande.
Diagrammet visar även att studerande med rekryteringsbidrag utgör ungefär lika
stor andel av det totala antalet vuxenstuderande i hela åldersspannet från 30 till 50
år. Sammantaget kan vi tolka diagrammet som att rekryteringsbidraget i relativa
termer har riktats mot äldre personer snarare än mot yngre personer.
Studiefinansiering och ålder
100%
80%
Annan finansiering

60%

Studiemedel
40%

Rekryteringsbidrag

20%
0%
25-29

30-34

35-39

40-44

45-50

Totalt

Diagram 6.2 Studiefinansiering och ålder

Yngre män och äldre kvinnor har rekryteringsbidrag

Följande diagram 6.3 visar rekryteringsbidragets fördelning på ålder och kön. Den
vänstra stapeln visar att en högre andel män i åldern 25-29 år studerar med rekryteringsbidrag jämfört med övriga åldersintervall. Detta innebär att yngre män har
rekryteringsbidrag i högre grad än äldre män.
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Rekryteringsbidrag efter ålder och kön
100%
80%
60%

Män
Kvinnor
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Diagram 6.3 Rekryteringsbidrag efter ålder och kön

Rekryteringsbidraget har inte verkat utjämnande avseende den könsmässiga snedrekryteringen till vuxenstudier

Kvinnor är generellt mer benägna att söka sig till vuxenutbildningen än män. Svårigheten att locka män till studier har beskrivits bland annat utifrån att de ekonomiska incitamenten är för svaga. Män är i högre grad än kvinnor obenägna att gå
ner i inkomst och än mer att skuldsätta sig för att studera. En av tankarna med rekryteringsbidraget är att det skall komplettera studiemedelssystemet. Rekryteringsbidraget innebär således att den studerande kan pröva på vuxenstudier utan att behöva skuldsätta sig. I tabell 6.2 nedan jämförs könsfördelningen mellan studerande
med rekryteringsbidraget och övriga vuxenstuderande. Tabellen visar att studerande
med rekryteringsbidrag till 29 procent består av män. Av rutan till höger om denna
uppgift visas att en i stort sett lika stor andel män, 28 procent, studerar med studiemedel. Sammanställningen tyder alltså på att rekryteringsbidraget inte har verkat
utjämnande avseende könsmässiga snedrekryteringen till vuxenstudier.
Tabell 6.2 Studiestöd fördelat på kön i åldersgruppen 25-50 år
Kön
Samtliga
Studiemedel
Rekryterings
bidrag
Kvinnor
69
72
71
Män
31
28
29
Totalt
100
100
100

Annan
Finansiering
66
34
100
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Utbildningsbakgrund och kön
Studerande med rekryteringsbidrag har generellt sett en lägre utbildningsnivå än
övriga vuxenstuderande. Detta åskådliggörs i tabell 6.3 där gruppen som studerar
med rekryteringsbidrag jämförs med övriga vuxenstuderande. I tabellen visas att
andelen personer med högst nioårig förgymnasial utbildning utgör 27 procent av de
som studerar med rekryteringsbidraget. Motsvarande andel för personer som studerar med studiemedel och med annan finansiering är lägre, 20 respektive 13 procent.
Tabell 6.3 Utbildningsbakgrund och studiefinansiering i åldersgruppen 25-50 år
Varav andel med
Utbildningsbakgrund
Samtliga
Studie medel Rekryterings Annan finansiebidrag
ring
Uppgift saknas
6 307
2
2
5
Förgymnasial utbildning högst 9 år
27 799
20
27
13
Gymnasial utbildning högst 2 år
55 589
32
48
32
Gymnasial utbildning 3 år
42 883
29
15
26
Eftergymnasial utbildning
32 810
18
9 36
24
Totalt
165 388
100
100
100

Tabellen visar också att det är vanligast bland studerande med rekryteringsbidrag
att ha en utbildningsnivå motsvarande gymnasieutbildning som är högst två år.
Denna utbildningsnivå har i genomsnitt varannan person, 48 procent, av alla som
studerar med rekryteringsbidrag. Trots att det i absoluta termer är vanligast att den
studerande med rekryteringsbidrag har högst tvåårig gymnasieutbildning kan vi inte
dra slutsatsen att personer med denna utbildningsnivå har tagit del av rekryteringsbidraget i störst utsträckning. Detta beror på att gruppen med tvåårig gymnasieutbildning innefattar ett större antal personer än övriga utbildningsnivågrupper. Proportionellt sett är det rimligt att den största gruppen tilldelas mer av de totala resurserna. I tabellen visas att 55 589 personer har en utbildningsnivå som motsvarar
gymnasieutbildning som är högst två år. Detta kan jämföras med att den än mer
kortutbildade gruppen av personer med högst nioårig utbildning till antalet är ungefär hälften så liten, 27 799 stycken.

Studerande med förgymnasial utbildning högst 9 år är den grupp som
har den högsta andelen studerande med rekryteringsbidrag

36

Rekryteringsbidraget kan endast lämnas till studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Av
tabellen framgår dock att nio procent av de studerande med rekryteringsbidrag har eftergymnasial utbildningsnivå. Denna andel förklaras av att personer som är födda utomlands och i officiell
statistik registreras efter sin utländska utbildningsbakgrund studerar kurser på grundläggande
eller gymnasial nivå i Sverige.
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För att kunna bedöma vilken utbildningsnivå de personer har som relativt sett tagit
störst del av rekryteringsbidraget kontrolleras i diagram 6.4 för skillnader i storlek
mellan de olika utbildningsnivågrupperna. Diagrammet visar att den största mörkgrå ytan (som visar andelen personer med rekryteringsbidrag) återfinns i stapeln
över kategorin med lägst utbildningsnivå, det vill säga personer med högst nioårig
utbildning. Detta innebär relativt sett att mest resurser har riktats mot de med kortast utbildning.

Studiefinansering efter utbildningsbakgrund
100%
Annan finansiering

80%

Studiemedel

60%

Rekryeringsbidrag

40%
20%
Totalt

Eftergymn utbildning

Gymn utb 3 år

Gymn utb högst 2 år

Förgymn utb högst 9 år

Uppg saknas

0%

Diagram 6.4 Utbildningsbakgrund och studiefinansiering i gruppen 25-50 år

Kvinnor med kort utbildning har rekryteringsbidrag i högre grad än
män med kort utbildning.
Som tidigare framgått har kvinnor, 71 procent, rekryteringsbidrag i högre grad än
män, 29 procent. Följande diagram 6.5 visar att den ljusgrå ytan är störst i stapeln
över gymnasieutbildning högst två år. Detta innebär att kvinnor med tvåårig gymnasieutbildning är den grupp som har allra högst andel med rekryteringsbidrag.
Därefter kommer kvinnor med förgymnasial utbildning högst nio år.
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Rekryteringsbidrag efter kön och utbildningsbakgrund
100%
80%
60%

Män

40%

Kvinnor

20%
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Eftergymnasial

Gymnasial utb
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Uppg saknas

0%

Diagram 6.5 Studerande med rekryteringsbidrag efter utbildningsbakgrund och
kön i åldersgruppen 25-50 år

Kommunernas bedömning
Rekryteringsbidraget är tänkt att komplettera det sammanhållna studiemedelssystemet för att motivera fler svårrekryterade kortutbildade vuxna att påbörja studier.
För att bedöma om rekryteringsbidraget har lett till att en ny målgrupp har rekryterats till vuxenstudier jämförs i denna utvärdering personer som studerar med rekryteringsbidrag med övriga vuxenstuderande. I det fall de två grupperna avviker från
varandra kan vi anta att rekryteringsbidraget delvis har fångat upp en målgrupp
som inte annars studerar i vuxenutbildningen.
44 procent av kommunerna bedömer att studerande med rekryteringsbidrag i något
avseende skiljer sig från övriga vuxenstuderande. Lika stor andel av kommunerna
anger motsatsen, det vill säga att studerande med rekryteringsbidrag inte skiljer sig
från övriga vuxenstuderande. Lite mer än var tionde kommun saknar uppfattning i
frågan.
Av de kommuner som bedömer att det finns skillnader mellan grupperna bedömer
87 procent att studerande med rekryteringsbidrag har kortare formell utbildningsnivå än övriga vuxenstuderande. Denna uppgift åskådliggörs i den grå stapeln
längst till vänster i diagram 6.6. Resultatet ligger i linje med intentionen bakom rekryteringsbidraget i avseendet att det syftar till att locka kortutbildade till vuxenstudier. Kommunernas bedömning härvid bekräftar tidigare resultat i denna utvärdering som indikerar att mest resurser har riktats mot de med kortast utbildning. Följer vi diagrammets grå staplar till höger visas att kommunerna bedömer att personer med utländsk bakgrund, 37 procent, äldre, 23 procent, och långtidssjukskrivna,
21 procent, är överrepresenterade i gruppen som studerar med rekryteringsbidrag.
Även härvid bekräftar kommunernas bedömning tidigare resultat i denna utvärdering som indikerar att rekryteringsbidraget har riktats mot äldre. Diagrammet visar
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ingen entydighet vad gäller skillnader i könsfördelning mellan grupperna. I den grå
stapeln över rubriken kön syns att 15 procent av kommunerna gör bedömningen
att män i högre grad än kvinnor studerar med rekryteringsbidrag. Samtidigt visar
den vita stapeln över rubriken kön att åtta procent av kommunerna gör motsatt
bedömning, nämligen att kvinnor i högre grad än män studerar med rekryteringsbidrag. Kommunernas olika bedömningar kan delvis ställas mot bakgrund av tidigare
resultat i denna utvärdering som visar att bidraget inte har verkat utjämnande avseende könsmässiga snedrekryteringen till vuxenstudier.
De kommuner som i den grå stapeln längst till höger i diagrammet anger annan
kategori består till största del av kommuner som gör bedömningen att personer
med försörjningsstöd är överrepresenterade i gruppen som studerar med rekryteringsbidrag.
100%

87%

80%

Med rekryteringsbidraget studerar en
HÖGRE andel…

60%

Med rekryteringsbidraget studerar en
LÄGRE andel…
15%
3%

tidigare långtidssjukskrivna

2%

8%

4% 1%

annat

21%

äldre än 40 år
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med utländsk
bakgrund

0%

0%

korttidsutbildade

20%

23%

män

37%

40%

Diagram 6.6 Kommunernas bedömning av skillnader mellan studerande med
rekryteringsbidrag och övriga vuxenstuderande

6.3 Var finns de studerande?
Följande tabell visar att den högsta andelen studerande med rekryteringsbidrag
finns i landsbygdskommuner, 17 procent. I storstäderna finns den lägsta andelen,
nio procent.
I kommungrupperna stora städer, större städer och förortskommuner studerar en
låg andel personer med rekryteringsbidrag jämfört med den andelen som studerar
med studiemedel. Möjligen kan detta förklaras av att benägenheten att skuldsätta
sig för vuxenstudier är större i tätortskommuner än i övriga kommuner. Detta kan
innebära att efterfrågan på rekryteringsbidraget är större i kommungrupper med
lägre tätortsgrad.
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Tabell 6.4 Andel kursdeltagare med rekryteringsbidrag fördelat på kommungrupper
Varav andel med
Kommungrupp
Samtliga
Rekryterings- Annan finansieStudiemedel
bidrag
ring
Storstäder
34 012
34
9
57
Förortskommuner
20 206
33
12
55
Större städer
44 669
32
13
55
Industrikommuner
23 936
30
15
55
Glesbygdskommuner
13 537
26
15
58
Landsbygdskommuner
6 403
29
17
54
Mellanstora städer
4 162
20
13
67
Övriga större kommuner
10 657
26
16
58
Övriga mindre kommuner
7 647
23
15
62
Totalt
165 388
31
13
56

Följande diagram 6.7 visar att andelen män med rekryteringsbidrag är störst inom
kommuner i grupperna storstäder, större städer och mellanstora städer. Lägst andel
män finns i kommuner inom gruppen övriga mindre kommuner. Diagrammet indikerar alltså att kommuner i tätbefolkade kommuner relativt sett har haft lättare att
rekrytera manliga studerande med hjälp av rekryteringsbidraget.
Rekryteringsbidrag efter kön
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Diagram 6.7 Rekryteringsbidrag efter kön fördelat på kommungrupper

6.4 Vad läser de studerande?
Rekryteringsbidraget ska vara ett utpräglat rekryteringsstöd som enligt riksdagens
intentioner bör leda vidare till fortsatta studier med vanligt studiemedel inom det
reguljära utbildningsväsendet. I vissa fall är det också meningen att bidraget ska
kunna fungera som en förberedelse inför en arbetsmarknadsutbildning om grund-

33 (46)

läggande kunskaper på grundskole- eller gymnasienivå är en förutsättning för att
kunna ta del av en sådan. En av orsakerna till att rekryteringsbidraget följer samma
grundprinciper som studiemedelsystemet är att på så vis underlätta övergången
mellan rekryteringsbidrag och studiemedel vid fortsatta studier.
Tabell 6.5 nedan visar att personer som studerar med rekryteringsbidrag i högre
utsträckning än personer som studerar med studiemedel läser teoretiska kärnämnen. Resultatet gäller för båda könen, men är tydligast för män. Resultat kan indikera att de personer som studerar med rekryteringsbidrag har en mer långsiktig plan
för sina studier än personer som läser korta yrkesutbildningar. Om så är fallet skulle
detta innebära att rekryteringsbidraget kan komma att bli en inkörsport till vidare
studier.
Tabellen visar även att personer som studerar med rekryteringsbidrag studerar orienteringskurser i högre grad än personer som studerar med studiemedel. Även detta kan indikera att rekryteringsbidraget används för att ge en introduktion till vidare
kurser inom olika kunskapsområden.
Efter endast ett år med rekryteringsbidraget är det dock svårt att dra några definitiva slutsatser huruvida bidraget har kommit att fungera som en inkörsport till vidare
studier. För detta krävs fortsatt uppföljning av de studerande. Ett resultat som delvis talar emot att studerande med rekryteringsbidrag har en lång planeringshorisont
för sina studier är att kommunerna bedömer att en låg andel av de studerande har
en studieplan som är längre än de 50 veckor som utgör den bortre gränsen för hur
länge rekryteringsbidrag kan ges. Detta faktum innebär dock inte med nödvändighet att personer avslutar sina studier då rekryteringsbidraget inte längre lämnas.
Tabell 6.5 Andel kursdeltagare fördelade efter kön, studiefinansiering och lästa
ämnen
Kvinnor
Män
Studie- Rekryterings
Annan
Studie- Rekryterings
Annan
medel
bidrag
finansiering
medel
bidrag
finansiering
Kärnämnen
30
33
35
32
39
39
Orienter4
6
8
4
7
10
ingskurser
Övriga
66
62
57
63
55
52
Ämnen
Totalt
100
100
100
100
100
100

Tabellen visar att oberoende av studiefinansiering läser kvinnor kärnämnen och
orienteringskurser i lägre grad än män. Andelstalen för kärnämnena uppgår i genomsnitt till 32 respektive 36 procent och för orienteringskurserna till 6 respektive
7 procent. Av tabellen framgår även att av kvinnor med rekryteringsbidrag läser 33
procent kärnämnen och 6 procent orienteringskurser. Motsvarande andelstal för
män är 37 procent respektive 7 procent. För studerande med annan finansiering är
andelstalen ännu högre.
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I bilaga till denna utvärdering visas antal kursdeltagare efter ämne samt andelen
kursdeltagare efter ämne, kön och studiefinansiering. Där framgår att män med
rekryteringsbidrag läser kärnämnena engelska och samhällskunskap i högre grad än
män med studiemedel och män med annan finansiering. Där framgår också att
kvinnor med rekryteringsbidrag läser samhällskunskap i högre grad än kvinnor med
studiemedel och kvinnor med annan finansiering. Även för orienteringskurser är
andelstalen högre för männen oberoende av studiefinansieringen.
Av bilagan framgår också att kvinnor med rekryteringsbidrag i högre grad än kvinnor med studiemedel och annan finansiering läser omvårdnad, 13,8 procent, och
social omsorg, 8,8 procent. Samma sak gäller för männen där andelstalen är 4,0
respektive 2,8 procent.
6.5 Hur fördelas resurserna mellan bidragets delmålgrupper?
Rekryteringsbidraget får lämnas till den som har kort tidigare utbildning och som är
eller riskerar att bli arbetslös, eller på grund av funktionshinder behöver extra tid
för att uppnå studiemålen. Enligt lagen är dessa målgrupper jämställda, vilket innebär att det inte finns utrymme att ge företräde för endera delmålgruppen. Personer
som är arbetslösa utgör 77 procent av dem som har rekryteringsbidrag. Därefter
kommer gruppen som riskerar arbetslöshet, 20 procent medan personer med funktionshinder utgör två procent. Störst andel av bidraget går alltså till personer som
rekryterats från kriteriet om arbetslöshet.
Att den övervägande delen, 77 procent, av rekryteringsbidraget riktats till arbetslösa
behöver inte innebära att kommunerna lyckats bättre med att rekrytera arbetslösa
jämfört med de övriga delmålgrupperna. Istället kan den till synes höga resursandelen som riktats till arbetslösa förklaras av att denna delmålgrupp innefattar ett större antal personer än de övriga två delmålgrupperna. Under förutsättning att bidraget fördelas proportionellt efter delmålgruppernas storlek är det rimligt att en den
större delmålgruppen (arbetslösa) i högre grad tar del av de totala resurserna.
Arbetslösa och personer som riskerar arbetslöshet
Vi börjar med att undersöka om kommunerna har lyckats olika bra med att rekrytera arbetslösa respektive personer som riskerar arbetslöshet. Vi återkommer senare
till att undersöka delmålgruppen personer med funktionshinder.
Vi utgår ifrån hur antalet arbetslösa i åldersintervallet 25-50 år respektive hur antalet personer som riskerade arbetslöshet i samma åldersintervall fördelade sig i riket
under år 2003. I diagram 6.8 nedan illustreras denna fördelning av de grå staplarna
som visar att de arbetslösa utgör den större, 88 procent, av de två delmålgrupperna.
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Diagram 6.8 Jämförelse mellan populationsfördelningen och fördelningen av rekryteringsbidrag för delmålgrupperna arbetslösa och personer som riskerar arbetslöshet37

I diagrammets vita staplar visas hur de båda delmålgrupperna fördelas mellan personer som studerar med rekryteringsbidrag. Diagrammet visar att de vita staplarna i
stort sett följer de grå staplarna. Detta innebär att andelen resurser som går till arbetslösa respektive personer som riskerar arbetslöshet i stort sett motsvarar hur de
båda delmålgrupperna storleksmässigt fördelar sig i riket. Såldes tyder resultaten på
att kommunerna har nått arbetslösa i liknande utsträckning som personer som riskerar arbetslöshet. Resultaten skall dock tolkas med försiktighet, bland annat på
grund av grova uppskattningar av respektive delmålgrupps population samt det
faktum att definitionerna av delmålgrupperna så som angivna i kommunernas riktlinjer kan variera.
Personer med funktionshinder
På grund av betydande mätproblem är det svårt att uppskatta storleken på delmålgruppen personer med funktionshinder som behöver extra tid att uppnå studiemålen. Mätproblemen består bland annat i att grad av uppmärksamhet och definition
av funktionshinder kan variera över tid. Ett annat mätproblem är att personer med
flera olika funktionshinder kan redovisas upprepade gånger i statistiken. Härav följer att det inte finns någon befintlig kartläggning över hur många vuxenstuderande
som har ett eller flera funktionshinder.38 Mätningen av målgruppens storlek försvå-
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Antal personer som risker arbetslöshet approximeras med AMS uppgifter om antalet varslade
2003. Intentionen bakom bidraget är dock att denna delmålgrupp ska definieras vidare. Således
kan approximationen riskera att vara en underskattning.
38
SOU 2003:15, Läromedel specifikt, Utbildningsdepartementet s. 72 ff.
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ras ytterligare av att det inte finns en enhetlig definition av vad det innebär att ett
funktionshinder gör att en person behöver längre tid för att studera.
Vidare kan vi utgå ifrån att det finns en överlappning mellan bidragets delmålgrupper, det vill säga att personer med funktionshinder även inryms under kriterierna
om arbetslöshet eller risk för arbetslöshet. Detta kan leda till att statistiken över
studerande med rekryteringsbidrag underskattar den egentliga andelen personer
med funktionshinder.
På grund av de stora potentiella felkällorna relateras, i denna utvärdering, inte populationsfördelningen för personer med funktionshinder till populationsfördelningen för arbetslösa respektive för personer som riskerar arbetslöshet. För att
bedöma i vilken utsträckning kommunerna nått personer med funktionshinder
relateras i stället andelen personer med funktionshinder som studerar med rekryteringsbidrag, drygt två procent, till andelen personer med funktionshinder som vanligtvis studerar inom vuxenutbildningen. Uppskattningar gjorda inom ramen för
kunskapslyftet visar att ungefär sex procent av studerande inom vuxenutbildning
har funktionshinder av något slag.39 Detta indikerar att personer med funktionshinder i lägre grad studerar med rekryteringsbidrag jämfört med vuxenutbildningen i
övrigt. Resultatet indikerar att kommunerna inte lyckats locka funktionshindrade till
vuxenstudier med rekryteringsbidrag. Det bör dock understrykas att resultatet bygger på grova uppskattningar och att det härav bör tolkas med försiktighet.
Kommunernas bedömning
För att ytterligare undersöka hur bidraget fördelas mellan bidragets delmålgrupper
redovisas i diagram 6.9 en grafisk illustration över de totalt 44 procent av kommunerna som bedömer att studerande med rekryteringsbidrag skiljer sig från övriga
vuxenstuderande. Den vänstra grå stapeln visar att 53 procent av dessa kommuner
bedömer att en högre andel tidigare arbetslösa personer studerar med rekryteringsbidrag jämfört med gruppen övriga vuxenstuderande. Den mittersta grå stapeln
visar att en nästan lika stor andel, 49 procent av de aktuella kommunerna bedömer
att personer som tidligare riskerade arbetslöshet i högre grad studerar med rekryteringsbidrag jämfört med övriga vuxenstuderande. En mindre andel, 17 procent,
anger att andelen personer med funktionshinder är högre i gruppen som studerar
med rekryteringsbidrag. Samtidigt visar diagrammets högra vita stapel att fyra procent av kommunerna bedömer motsatsen, det vill säga att personer med funktionshinder i mindre utsträckning studerar med rekryteringsbidrag jämfört med övriga
vuxenstuderande.
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SOU 2003:15 s. 72 ff.

37 (46)

100%

Med rekryteringsbidraget studerar en
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80%
60%

Med rekryteringsbidraget studerar en
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53%

49%

40%
17%

20%
2%

2%

4%

0%
tidigare arbetslösa

riskerar arbetslöshet

personer med
funktionshinder

Diagram 6.9 Kommunernas bedömning av skillnader mellan studerande med rekryteringsbidrag och övriga vuxenstuderande

Diagrammet ovan indikerar att kommunerna bedömer att personer som tidigare
varit arbetslösa och personer som tidigare riskerade arbetslöshet har nåtts i högre
grad än personer med funktionshinder.
En tänkbar förklaring till kommunernas nedtonade bedömning av bidragets effekt
för rekrytering av personer med funktionshinder kan dock bero på mätproblem.
Eftersom personer med funktionshinder utgör en mindre grupp av den totala målgruppen kan antas att kommunerna inte fullt ut uppmärksammar gruppen vid besvarandet av enkäten. Om så är fallet skulle den i diagrammet redovisade andelen
17 procent riskera att vara en underskattning av den faktiska andelen. Att resultatet
skulle vara snedvridet motsägs dock av att diagrammets högra vita stapel visar att
fyra procent av kommunerna tagit aktiv ställning för att en lägre andel personer
med funktionshinder studerar med rekryteringsbidrag, vilket är tvärt emot syftet
med bidraget. Risken för att resultatet är snedvridet motsägs även av att kommunernas bedömning i detta avseende stöds av resultatet under närmast föregående
avsnitt, som indikerade att kommunerna inte fullt ut nått fram till personer med
funktionshinder.
Diskussion om fördelningen mellan delmålgrupperna
Att data inte stöder, och att en relativt sett låg andel kommuner bedömer, att rekryteringsbidraget har lett till att personer med funktionshinder har rekryterats kan
bero på ett flertal orsaker. En förklaring kan vara att denna grupp, som delvis kan
antas bestå av personer med läs- och skrivsvårigheter, psykiskt funktionshinder
etcetera, är en särskilt svårrekryterad grupp. Denna delmålgrupp kan i hög grad
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antas ha dåliga erfarenheter från tidigare skolgång. I en av de kommuner som Skolverket besökte beskrivs svårigheten att rekrytera personer med läs- och skrivsvårigheter.
… många äldre kanske gått omkring och trott att de var dumma på något vis … ja,
det är inte så lätt att få dom att våga tala om att de har problem40

Härav aktualiseras vikten av att de kanaler och metoder som kommunerna använder för rekrytering syftar till att nå personer med funktionshinder. Av kapitel tre
framgår att endast tre procent av kommunerna bedömde att organisationer som
företräder personer med funktionshinder var särskilt viktiga kanaler i det praktiska
rekryteringsarbetet. Denna andel kan jämföras med att 85 procent av kommunerna
bedömde att arbetsförmedlingen var en särskilt viktig kanal eller metod för rekrytering. En möjlig förklaring till kommunernas låga nyttjande av organisationer som
företräder personer med funktionshinder är att kommunerna delvis använder folkbildningens upparbetade kanaler för att nå personer med funktionshinder. Data
indikerar att folkhögskolorna i högre grad fångar upp studerande med rekryteringsbidrag. Andelen personer med funktionshinder som studerar med rekryteringsbidrag inom folkhögskola är fem procent. Det vill säga tre procentenheter högre än
andelen personer med funktionshinder som studerar med rekryteringsbidrag totalt
sett.
En ytterligare tänkbar förklaring till att personer med funktionshinder endast i
mindre utsträckning tar del av rekryteringsbidraget är att handikapprörelsens intressen förs ofta fram av personer som arbetar ideellt, vilket kan verka dämpande på
möjligheten att hitta framkomliga vägar för arbetet med rekrytering av personer
med funktionshinder.
Vidare kan vara att kommunernas kortsiktiga incitament att använda rekryteringsbidraget för att erbjuda utbildning till individer som är eller riskerar att bli arbetslösa kan antas vara starkare än att erbjuda utbildning till personer med funktionshinder. Tidigare studier visar att stöd till vuxnas lärande alltmer ses som en tillväxtfaktor och kopplas till frågor om sysselsättning.41 I takt med att den kommunala ekonomin försämras42 kan kommunerna antas ta alltmer hänsyn till utvecklingen på
den regionala arbetsmarknaden när rekryteringsbidraget fördelas. Rekryteringsbidraget kan ge kommunerna möjlighet att reducera den öppna arbetslösheten betydande.
En ytterligare förklaringsfaktor berör den fortlöpande debatten om tillgänglighet
för personer med funktionshinder. Att anordna utbildningsplatser för personer
med särskilda behov kan i vissa fall utgöra en merkostnad för kommunerna då
kommunerna är medfinansiärer till utbildningsplatserna för vuxenutbildningen.
40

Band 1 s 7
Myndigheten för skolutveckling (2003) Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande –
lokalt utvecklingsarbete med statligt stöd s. 4.
42
Svenska kommunförbundet (2003) Kommunernas ekonomiska läge, april 2003
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Detta faktum kan verka dämpande på personer med funktionshinders möjlighet att
få tillgång till vuxenutbildningen. Vi vill dock påpeka att det krävs ytterligare, fördjupad analys för att förstå de bakomliggande orsakerna till den eventuella snedfördelningen mellan rekryteringsbidragets delmålgrupper.
6.6 Hur är delmålgrupperna sammansatta?
För att ytterligare fördjupa bilden av hur delmålgrupperna som studerar med rekryteringsbidrag är sammansatta undersöks dessa i nästkommande avsnitt utifrån ålderssammansättning och utbildningsnivå.
Ålder och utbildningsnivå

Tre fjärdedelar av dem som har rekryteringsbidrag är arbetslösa. Unga
arbetslösa har rekryteringsbidrag i högre grad än äldre arbetslösa.

Diagram 6.10 visar hur de tre delmålgrupperna fördelar sig åldersmässigt. I diagrammets vänstra stapel visas att unga personer i synnerhet har rekryterats från
delmålgruppen arbetslösa. Detta visas av att den mörka ytan i diagrammets vänstra
stapel är större än motsvarande yta i övriga staplar. Samtidigt utgör personer som
riskerar arbetslöshet en större andel av de äldre studerande. Allra störst andel av
delmålgruppen personer som riskerar arbetslöshet finns i åldern 40 till 45 år.

Rekryteringsbidrag efter ålder och delmålgrupp
100%
80%

Personer som:
riskerar arbetslöshet

60%

har funktionshinder
som är arbetslösa

40%

Uppg saknas

20%
0%
25-29

30-34

35-39

40-44

45-50

Totalt

Diagram 6.10 Studerande med rekryteringsbidrag efter ålder
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Följande diagram 6.11 visar inte på ett systematiskt mönster över hur de olika delmålgrupperna fördelar sig över olika utbildningsnivåer. Av de personer som studerar med rekryteringsbidrag och har gymnasial utbildning högst 2 år är delmålgruppen personer som riskerar arbetslöshet väl representerade.

Rekryteringsbidrag efter utbildningsbakgrund och delmålgrupp
Personer som:

100%

riskerar arbetslöshet

80%

har funktionshinder

60%

som är arbetslösa

40%

uppg saknas

20%

Totalt

Eftergymnasial
utbildning

Gymnasial utb
3 år

Gymnasial utb
högst 2år

Förgymnasial
utb högst 9år

Uppg saknas

0%

Diagram 6.11 Studerande med rekryteringsbidrag efter utbildningsbakgrund
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7 Avslutning
Utvärderingen visar att kommunerna i genomsnitt samråder med fyra lokala företrädare vid framarbetningen av de lokala riktlinjerna. Vidare ligger riktlinjernas utformning huvudsakligen i linje med intentionen bakom bidraget. I kommunernas
riktlinjer prioriteras generellt sökande med kort utbildning. Bidragets delmålgrupper, det vill säga personer som är eller riskerar att bli arbetslösa, eller på grund av
funktionshinder behöver extra tid för att uppnå studiemålen, behandlas likvärdigt i
de allra flesta riktlinjerna. I ett fåtal riktlinjer prioriteras emellertid sökande till
kommunens bristyrken. Skolverkets genomgång av riktlinjerna tyder på att kommunerna i varierande grad har arbetat med att klargöra och tolka de begrepp som
anges i lag och förordningstext. Sådana tolkningar kan bidra till att riktlinjerna blir
ett verkligt stöd för den enskilde handläggaren i dennes praktiska hantering av enskilda ärenden.
Gällande kommunernas praktiska hantering av rekryteringsbidraget visar denna
utvärdering att kommunerna använder rekryteringsbidraget som ett verktyg i den
uppsökande verksamheten. Kommunerna arbetar parallellt med hjälp av många
olika kanaler för att aktivt rekrytera till vuxenstudier med rekryteringsbidraget. Den
viktigaste kanalen är arbetsförmedlingen. Kommunerna använder dock inte arbetstagarorganisationer i lika hög grad. Organisationer som företräder personer med
funktionshinder bedöms av kommunerna vara bland de minst viktiga kanalerna.
Resultaten tyder på att kommunerna endast i mindre utsträckning lyckats rekrytera
delmålgruppen, personer med funktionshinder. Denna slutsats stöds av ett antal
delresultat i utvärderingen, såsom att kommunerna i låg grad samråder med organisationer som företräder personer med funktionshinder. Detta kan innebära att
kommunerna går miste om sakkunskaper, som är viktiga för att framgångsrikt kunna använda rekryteringsbidraget. Vidare anger endast tre procent av kommunerna
att organisationer som företräder personer med funktionshinder är en särskilt viktig
kanal för att rekrytera till studier. Att kommunerna inte fullt ut utnyttjar de direkta
kanalerna till personer med funktionshinder kan innebära att förutsättningarna att
nå denna grupp minskar. En möjlig förklaring till kommunernas låga nyttjande av
organisationer som företräder personer med funktionshinder är att kommunerna
delvis använder folkbildningens upparbetade kanaler för att nå personer med funktionshinder. Relativt få kommuner bedömer att en högre andel personer med funktionshinder studerar med rekryteringsbidraget jämfört med övriga vuxenutbildningen. Därtill indikerar data att personer med funktionshinder i lägre grad studerar
med rekryteringsbidraget jämfört med vuxenutbildningen i övrigt.
Orsakerna och förklaringarna till varför kommunerna har haft svårt att nå personer
med funktionshinder kan vara många och komplexa varför denna fråga bör undersökas vidare. Möjligen kan denna grupp, som delvis kan antas bestå av personer
med läs- och skrivsvårigheter, psykiskt funktionshinder etcetera, vara en särskilt
svårrekryterad grupp. Denna delmålgrupp kan i hög grad antas ha dåliga erfarenhe-
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ter från tidigare skolgång. Härav aktualiseras vikten av att de kanaler och metoder
som kommunerna använder för rekrytering syftar till att nå personer med funktionshinder. Samtidigt kan konstateras att handikapprörelsens intressen ofta förs
fram av personer som arbetar ideellt, vilket kan verka dämpande på möjligheten att
hitta framkomliga vägar för arbetet med rekrytering av personer med funktionshinder.
Utvärderingen visar att många kommuner använder sig av informationsinsatser
såsom annonsering på webben, i tidningar etcetera, för att på ett kostnadseffektivt
sätt och med hög genomslagskraft nå fram till målgruppen. Tidigare forskning visar
dock att vissa grupper inte kan lockas till studier med hjälp av passiva informationskampanjer. I stället krävs aktiva rekryteringsinsatser för att locka dessa grupper
till vuxenstudier. Således kan annonskampanjer riskera att generera undanträngningseffekter i en situation där först till kvarn principen råder och rekryteringsbidraget inte garanterat räcker till alla presumtiva sökande. Detta på grund av att
grupper, för vilka rekryteringsbidraget är ett nödvändigt verktyg för att motivera till
vuxenstudier, kan komma att förbigås av mindre svårrekryterade grupper som efter
att ha tagit del av annonseringen på egen hand söker sig till kommunen för vuxenstudier.
Utvärderingen visar att kommunerna i hög grad har nått de med kortast utbildning,
vilket ligger i linje med bidragets övergripande syfte. Däremot har bidraget inte lett
till någon utjämning avseende den könsmässiga snedrekryteringen till vuxenstudier.
Kvinnor utgör en större andel av dem som studerar med rekryteringsbidraget. Tidigare forskning visar också på svårigheter att locka män till vuxenstudier. Kommunerna framhåller att bidragets beloppsnivå är en viktig faktor för rekrytering. Vissa
kommuner bedömer att en högre beloppsnivå skulle ha en rekryterande effekt i
synnerhet på män.
Relativt sett har kommunerna i högre utsträckning nått äldre än yngre personer. De
yngre som rekryterats utgörs dock av en större andel män och en större andel arbetslösa än de äldre. De äldre som rekryterats utgörs i högre grad av personer som
riskerade arbetslöshet.
Denna utvärdering begränsas till det första bidragsåret, 2003. Mycket talar för att
kommunerna hade svårt att komma igång med rekryteringsarbetet under våren
2003. Härav ser Skolverket det som angeläget att följa kommunernas rekryteringsarbete och resurshantering under kommande år med rekryteringsbidraget. I synnerhet behövs en djupare analys av arbetssätten i kommuner som lyckats olika bra
med att nå målgruppen, samt en djupare analys av kommunernas samverkan med
berörda myndigheter och organisationer. Skolverket anser det även viktigt att följa
upp huruvida rekryteringsbidraget blir den inkörsport till vidare studier såsom var
förhoppningen när bidragssystemet sjösattes 2003.
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Bilaga
Antal kursdeltagare efter ämne samt andel kursdeltagare efter ämne, kön och
studiefinansiering.
Totalt

Kärnämnen
Engelska
Estetisk verksamhet
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
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Samhällskunskap
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Ellära
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Individ och samhälle
Kemi
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Ledarskap
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Män
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bidrag
finansiering medel
bidrag
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32,7
35,1
32,4
38,6
38,9
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6,5
7,2
7,7
6,5
8,3
8,0
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0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
2 830
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
55 549
7,0
7,7
8,9
8,6
10,0
10,5
10 314
1,8
1,5
1,5
1,6
1,5
1,1
6 064
1,2
0,9
0,6
1,3
0,9
0,6
24 042
3,6
4,1
3,0
4,0
4,9
3,3
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7,8
9,9
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8,2
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13,3
10 833
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0,8
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1,8

0,9

1,8
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4,0
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3,3
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0,2
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0,3
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0,2
0,2

8,2
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0,0
4,7
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4,2
45,8
1,3
1,8
0,2
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1,3
0,5
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3,3
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0,8
0,3
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1,0
1,5
0,1
0,6
0,1
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0,1
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0,6
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1,0
0,2

2 591
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0,4
0,2
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0,6
0,4
2,1
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0,3
0,2
0,9
0,2
0,5
2,2

1,1
0,5
0,3
0,1
0,6
0,5
0,3
1,6

1,9
0,4
0,5
0,2
0,2
1,1
0,4
0,8

1,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,7
0,7
1,0

1,7
0,4
0,2
0,1
0,2
0,8
0,3
0,8
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Totalt

Kvinnor
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Studie- Rekryterings- Annan Studie- RekryteringsAnnan
medel
bidrag
finansiering medel
bidrag
finansiering
Matlagningskunskap
4 080
0,7
0,8
0,5
0,6
0,8
0,4
Multimedia
1 993
0,3
0,1
0,3
0,6
0,3
0,4
Näringskunskap
2 462
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
Odling
1 942
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
Omvårdnad
59 846
11,8
13,8
9,4
3,1
4,0
3,4
Personaladministration 3 646
0,6
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
Psykologi
17 196
3,1
3,8
2,5
1,8
1,7
1,3
Rättskunskap
4 920
0,9
0,8
0,7
0,7
0,5
0,5
Serveringskunskap
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0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
Social omsorg
37 292
7,0
8,8
5,7
2,3
2,8
2,4
Spanska
4 977
0,5
0,2
1,3
0,5
0,2
1,3
Svetsteknik
1 160
0,0
0,0
0,0
0,7
0,7
0,4
Trädgårdsanläggning
2 092
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
Teknikutveckling
1 167
0,1
0,0
0,1
0,4
0,4
0,5
Transportteknik
5 740
0,2
0,2
0,2
3,1
2,2
2,2
Träteknik
1 697
0,2
0,1
0,1
0,6
0,5
0,4
Tyska
2 126
0,3
0,2
0,4
0,3
0,1
0,5
Verkstadsteknik
1 224
0,0
0,1
0,1
0,3
0,8
0,4
Övriga ämnen
53 715
8,9
3,6
4,4
17,6
10,8
8,6
Totalt
664 869 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

