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Skolverkets enkät och svarsfördelning på frågor med fasta svarsalternativ 
Denna bilaga visar den enkät Skolverket skickade till samtliga kommuner inom ramen för 
arbetet med ovan nämnda uppdrag samt svarsfördelningen på de frågor i enkäten som hade 
fasta svarsalternativ. 
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1 Följebrevet till enkäten 
 
Hej!  
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra en kartläggning av målgruppen unga 
nyanlända under 25 år, målgruppens utbildningsbehov inom den kommunala vuxenutbild-
ningen och hur dessa behov kan mötas. 
 
Vi skickar denna enkät till samtliga kommuner, i syfte att samla in information om hur kom-
muner bedömer att komvux i dag svarar mot gruppens utbildningsbehov. Era enkätsvar 
kommer att utgöra en viktig källa för vår rapport till regeringen. Rapporten kommer endast 
redovisa svar på aggregerad nivå så att uppgifter om enskilda kommuner inte kan utläsas.  
 
Enkäten ska besvaras av företrädare för kommunen i egenskap av huvudman för komvux, 
t.ex. en chef eller tjänsteman inom den förvaltning som ansvarar för nyanländas utbildning 
inom komvux. Enligt skollagen ska huvudmän lämna sådana uppgifter om verksamheten 
som behövs för nationell uppföljning och utvärdering (26 kap. 25 § skollagen).  
 
Vi ber er att fylla i och skicka enkäten så snart som möjligt, dock senast 27 februari.  
 
Det är möjligt att pausa besvarandet när som helst och fortsätta vid ett annat tillfälle, om 
man t.ex. behöver diskutera med någon kollega.  
Ni kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan: xx  
 
Har ni frågor om enkäten mejla till xx@skolverket.se eller ring xx. 
 
Vänligen uppmärksamma att Skolverket även skickar ut ett par andra enkäter om olika 
aspekter av komvux under våren. Samtliga enkäter föranleds av regeringsuppdrag.  
 
Stort tack för ert medverkande!  
 
Om du inte kan använda länken ovan, logga in på: xx med följande uppgifter:  
Användarnamn: xx 
Lösenord: xx 

 
 
 

 
  

mailto:xx@skolverket.se
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2 Enkätfrågor  
Nedan redovisas enkäten till kommunerna i sin helhet. Totalt nio frågor ställdes. Två frågor 
där kommunerna fick svara med egna ord (fritext) och sju frågor med alternativ där kommu-
nerna fick kryssa i ett eller flera fasta svarsalternativ. Till de senare frågorna fanns även möj-
lighet att lämna kommentarer till de fasta svarsalternativen.  
 
Välkommen till Skolverkets enkät om komvux för nyanlända under 25 år. 

 

 Enkätens definition av "nyanlända under 25 år"  

Med ”nyanlända under 25 år” avser vi i denna enkät personer som: 

- är födda utomlands, 

- är under 25 år, 

-  tillhör komvux målgrupp och 

- har beviljats uppehållstillstånd i Sverige den 1 januari 2013 eller se-

nare, som flykting eller liknande eller som anhörig till sådan person. 

 

Det är möjligt att pausa när som helst genom att trycka på knappen Paus. 

 
 
 
 

1. Vilka utbildningsbehov är vanliga inom gruppen nyanlända under 25 år, och hur 

skiljer sig dessa från utbildningsbehoven hos elever i komvux i stort? 

 Beskriv övergripande utifrån er erfarenhet.  
 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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2. Hur vanligt är det att nyanlända under 25 år i komvux deltar i utbildning som 

kan karaktäriseras på följande sätt?  

 Markera för varje rad er uppskattning sett till dem som bor i er kommun.  
 

 Mycke

t van-

ligt. 

Gansk

a 

van-

ligt. 

Mindr

e van-

ligt. 

Inte alls 

vanligt. 

Kan 

ej 

be-

döma

. 

Utbildning som i huvudsak är individu-

ellt upplagd. 

    

Utbildning med stora inslag av fasta 

studievägar (dvs. liknande program).

    

Utbildning som bygger på tillhörighet 

till en grupp.

    

Utbildning i form av studier på distans.     

Utbildning som är upplagd på liknande 

sätt som för komvux-elever i stort.

    

Utbildning som samordnas med utbild-

ning i gymnasieskolan.

    

 

Den utbildning som är vanlig för målgruppen karaktäriseras bäst på annat sätt, 

ange hur. 

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 

3. Hur väl möter komvux utbildningsbehoven hos nyanlända under 25 år samman-

taget sett, enligt er bedömning?  

 Markera det svarsalternativ som ni bedömer bäst beskriver situationen för dem 

som bor i er kommun.  

 
 

 Mycket väl.
 Ganska väl.
 Mindre väl.
 Inte alls väl.
 Kan ej bedöma.
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4. Hur god är komvux kapacitet vad gäller att möta nyanlända under 25 år inom 

följande områden, enligt er bedömning? 

 Markera på varje rad utifrån situationen för dem som bor i er kommun.  
 

 Myck

et 

god. 

Gans

ka 

god. 

Mind

re 

god. 

Inte 

alls 

god. 

Kan ej 

be-

döma. 

Kartlägga tidigare kunskaper och upprätta 

individuella studieplaner. 

    

Erbjuda studie- och yrkesvägledning.     

Erbjuda samhällsorientering.     

Erbjuda sfi.     

Erbjuda komvux-utbildning utöver sfi.     

Erbjuda undervisning på ett språk som 

eleven behärskar.

    

Erbjuda studiehandledning på ett språk 

som eleven behärskar.

    

Tillgång till lärarkompetens.     

 

Annat, beskriv vad. 

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 

5. Hur väl fungerar upplägget av komvux för nyanlända under 25 år vad gäller föl-

jande aspekter, enligt er bedömning? 

 Markera på varje rad det svarsalternativ som ni bedömer bäst beskriver situat-

ionen för dem som bor i er kommun.  
 

 Myck

et 

väl. 

Gans

ka 

väl. 

Mind

re 

väl. 

Inte 

alls 

väl. 

Kan ej 

be-

döma. 

Utforma utbildningen efter den enskildes 

behov och förutsättningar. 

    

Kombinera sfi med andra komvux-kurser.     

Kombinera komvux med praktik/anställ-

ning.

    

Erbjuda utbildning kontinuerligt över året.     

Erbjuda eleverna ett socialt sammanhang.     

 

Annat, ange vad. 

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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6. Hur väl fungerar samverkan mellan komvux och andra aktörer när det gäller ny-

anlända under 25 år, enligt er bedömning? 

 Markera på varje rad det svarsalternativ som ni bedömer bäst beskriver situat-

ionen för dem som bor i er kommun.  
 

 Mycket 

väl. 

Ganska 

väl. 

Mindre 

väl. 

Inte alls 

väl. 

Kan ej be-

döma. 

Arbetsförmedlingen.     

Gymnasieskolan/gymna-

sieskolor.

    

 

Eventuellt annan aktör, ange vilken. 

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 

7. Hur väl fungerar följande regelverk när det gäller nyanlända under 25 år i kom-

vux, enligt er bedömning? 

 Markera på varje rad det svarsalternativ som ni bedömer bäst beskriver situat-

ionen för dem som bor i er kommun.  
 

 Myck

et 

väl. 

Gans

ka 

väl. 

Mindr

e väl. 

Inte 

alls väl. 

Kan ej 

be-

döma. 

Om etableringsverksamheten.     

Om studiefinansiering vid sidan av 

etableringsersättning.

    

Om ansvarsfördelningen mellan kom-

vux och gymnasieskolan.

    

 

Eventuellt andra regelverk, ange vilka. 

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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8. Vilka hinder kan finnas för att nyanlända under 25 år kan erbjudas plats på en 

kurs i komvux, utöver sfi?   

 Markera för varje rad hur vanligt det är att detta är ett hinder.  

 
 

 Myck

et 

van-

ligt. 

Gans

ka 

van-

ligt. 

Mind

re 

van-

ligt. 

Inte 

alls 

van-

ligt. 

Kan 

ej 

be-

döm

a. 

Att eleven har otillräcklig nivå på sina kun-

skaper i svenska språket. 

    

Att kommunens tillgång till studiehandled-

ning på ett språk som eleven behärskar är 

för liten.

    

Att kommunens möjlighet att erbjuda under-

visning på ett språk som eleven behärskar är 

för liten.

    

Att komvux-kurser utöver sfi inte ingår i in-

dividens etableringsplan.

    

 

Annat, ange vad. 

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 

9. Har ni goda exempel på hur komvux kan möta behoven hos nyanlända under 25 

år? 

 Berätta med egna ord.  
 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

Kom ihåg att klicka på knappen "Klar" så att era svar skickas.  

 

Tack!  
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3 Enkätsvar  
Nedan redovisas resultatet av kommunernas svar. Fritextsvar och kommentarer redovisas 
inte i denna bilaga. 
 
Hur vanligt är det att nyanlända under 25 år i komvux deltar i utbildning som kan 
karaktäriseras på följande sätt? (Svar i procent). 
 

  
Mycket 
vanligt 

Ganska 
vanligt 

Mindre 
vanligt 

Inte alls 
vanligt 

Kan ej 
bedöma 

Summa 

Utbildning i form av stu-
dier på distans 

3 20 46 27 3 100 

Utbildning som samord-
nas med utbildning i gym-
nasieskolan 

3 13 28 4 8 100 

Utbildning med stora in-
slag av fasta studievägar 
(dvs. liknande program) 

13 28 33 19 7 100 

Utbildning som bygger på 
tillhörighet till en grupp 

19 31 17 18 15 100 

Utbildning som i huvud-
sak är individuellt upplagd 

37 32 17 10 5 100 

Utbildning som är upp-
lagd på liknande sätt som 
för komvux-elever i stort 

37 45 10 3 5 100 

 
Hur väl möter komvux utbildningsbehoven hos nyanlända under 25 år sammanta-
get sett, enligt er bedömning? (Svar i procent). 
 

Mycket väl 21 

Ganska väl 59 

Mindre väl 17 

Inte alls väl 1 

Kan ej bedöma 3 
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Hur god är komvux kapacitet vad gäller att möta nyanlända under 25 år inom föl-
jande områden, enligt er bedömning? (Svar i procent). 

 
  

Mycket 
god 

Ganska 
god 

Mindre 
god 

Inte alls 
god 

Kan ej 
bedöma 

Summa 

Erbjuda undervisning på 
ett språk som eleven be-
härskar 

1 9 41 43 6 100 

Erbjuda studiehandled-
ning på ett språk som ele-
ven behärskar 

3 24 37 32 5 100 

Tillgång till lärarkompe-
tens 

37 47 10 1 4 100 

Kartlägga tidigare kun-
skaper och upprätta indi-
viduella studieplaner 

38 47 11 3 2 100 

Erbjuda samhällsoriente-
ring 

50 20 8 5 16 100 

Erbjuda komvux-utbild-
ning utöver sfi 

54 33 9 3 2 100 

Erbjuda studie- och yrkes-
vägledning 

68 26 4 0 1 100 

Erbjuda sfi 86 10 3 0 1 100 

 
Hur väl fungerar upplägget av komvux för nyanlända under 25 år vad gäller följande 
aspekter, enligt er bedömning? (Svar i procent). 
 

  Mycket 
väl 

Ganska 
väl 

Mindre 
väl 

Inte alls 
väl 

Kan ej 
bedöma 

Summa 

Erbjuda eleverna ett so-
cialt sammanhang 

17 35 27 5 16 100 

Kombinera komvux 
med praktik/anställning 

17 58 20 2 3 100 

Utforma utbildningen 
efter den enskildes be-
hov och förutsättningar 

22 57 18 0 2 100 

Kombinera sfi med 
andra komvux-kurser 

24 42 2 8 2 100 

Erbjuda utbildning kon-
tinuerligt över året 

49 37 10 2 1 100 
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Hur väl fungerar samverkan mellan komvux och andra aktörer när det gäller nyan-
lända under 25 år, enligt er bedömning? (Svar i procent). 
 

  
Mycket 
väl 

Ganska 
väl 

Mindre 
väl 

Inte 
alls väl 

Kan ej 
bedöma 

Summa 

Arbetsförmedlingen 22 56 16 3 3 100 

Gymnasieskolan/gymnasie-
skolor 

23 45 17 4 12 100 

 
Hur väl fungerar följande regelverk när det gäller nyanlända under 25 år i komvux, 
enligt er bedömning? (Svar i procent). 
 

  Mycket 
väl 

Ganska 
väl 

Mindre 
väl 

Inte alls 
väl 

Kan ej 
be-
döma 

Summa 

Om studiefinansiering 
vid sidan av etablerings-
ersättning 

5 28 15 6 46 100 

Om etableringsverksam-
heten 

15 53 15 4 12 100 

Om ansvarsfördelningen 
mellan komvux och gym-
nasieskolan 

24 42 11 4 19 100 

 
 
Vilka hinder kan finnas för att nyanlända under 25 år kan erbjudas plats på en kurs i 
komvux, utöver sfi? (Svar i procent). 
 

  
Mycket 
vanligt 

Ganska 
vanligt 

Mindre 
vanligt 

Inte alls 
vanligt 

Kan ej 
bedöma 

Summa 

Att komvux-kurser utöver 
sfi inte ingår i individens 
etableringsplan 

16 19 20 22 22 100 

Att kommunens tillgång 
till studiehandledning på 
ett språk som eleven be-
härskar är för liten 

25 30 21 11 13 100 

Att kommunens möjlighet 
att erbjuda undervisning 
på ett språk som eleven 
behärskar är för liten 

41 25 12 6 15 100 

Att eleven har otillräcklig 
nivå på sina kunskaper i 
svenska språket 

43 37 13 6 1 100 

 
 


