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Samarbetet mellan SV och Vi Unga
Viljeinriktningen för samarbetet
I maj 2019 fastslog förbundsstämman en viljeinriktning över hur ett samarbete
mellan Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Förbundet Vi Unga (Vi Unga)
skulle stärkas på både central och lokal nivå. Genom ett väl fungerande
samarbete skulle båda organisationerna stärkas och tillsammans ge än fler unga
människor möjlighet att växa, genom kunskap, insikt och delaktighet.
SV:s viljeinriktning sammanfattas i fem punkter:
1. SV har ett ansvar på både förbunds- och avdelningsnivå för att
stödja Vi Unga som organisation med resurser av olika slag.
2. Alla avdelningar inom SV ska ge stöd till Vi Unga, på det sätt som är
relevant för respektive avdelning. Verksamheten och utvecklingen
av verksamheten bör vara utgångspunkt för samarbetet och stödet.
3. Verksamhet med unga människor inom SV, som inte genomförs
tillsammans med annan ungdomsorganisation, ska i första hand
genomföras tillsammans med Vi Unga.
4. Unga deltagare i SV:s verksamhet bör ges information om Vi Unga
och erbjudas möjlighet att bli medlem.
5. SV tar ansvar för att möjliggöra för unga att bli förtroendevalda i SV
och/eller övrigt civilsamhälle.

Sammanfattning av arbetet 2019 och 2020
Underlag till rapport

Som underlag till den här rapporten har två enkäter skickats ut. Den ena har gått
till alla SV:s avdelningar och besvarats av 20 avdelningar. Den andra enkäten har
gått ut till distriktsordföranden i Vi Unga samt till förbundsordföranden och
generalsekreterare. Vi har där fått in fem svar.
Det har tagits fram statistik från Gustav för år 2019 och 2020. Statistiken visar
vilken rapporterbar folkbildningsverksamhet i samverkan med Vi Unga som har
genomförts under dessa år.
Slutligen har även de månadsvisa videomötena med verksamhetsutvecklare, som
arbetar med eller som planerar att starta upp ett arbete med Vi Unga, samt de
genomförda avstämningsmötena med Vi Unga på nationell nivå, fått bilda en
form av underlag.
Stöd och resurser

Viljeinriktningens första och andra punkt förtydligar att SV på både förbundsoch avdelningsnivå har ett ansvar att erbjuda Vi Unga resurser och stöd som är
relevant för respektive avdelning, där verksamheten och utvecklingen av
verksamheten bör vara utgångspunkten.
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Förbundskansliet har idag ett avtal tillsammans med Vi Unga-förbundet som
innefattar stöd i olika former. Avtalet innefattar faktiska kostnadsersättningar
men även personellt stöd från HR, redovisningscentralen samt en nationell
kontaktperson. HR stöttar vid nyanställning och vid avslut av tjänst, genom
handledning och coachning av förbundsledet för Vi Unga samt genom
löneadministration. Redovisningscentralen hanterar årsbokslut för förbundsledet
(Vi Unga) samt tar en symbolisk summa för varje juridisk enhet. Den nationella
kontaktpersonen har regelbundna avstämningar med Vi Ungas
generalsekreterare för att fånga upp organisationens behov av stöd på både
nationell nivå och distriktsnivå, samt ge uppdateringar hur SV:s arbete runt om i
landet går. Utöver det har kontaktpersonen ansvar som samordnare gentemot
SV:s verksamhetsutvecklare som jobbar mot Vi Unga. Omfattningen av stödet
kan vara aktuella ärenden samt strategisk handledning och planering för att
stärka viljeinriktningens ansats. Annat stöd ges även Vi Unga-förbundet i form
av kontorsplats och IT (datorer, skrivare och all IT-support).
På avdelningsnivå uppger sex av de 20 svarande avdelningarna att de har någon
form av pågående projekt i samverkan med Vi Unga. Projekten ser olika ut i både
uppbyggnad och resurser, men målet är att starta och stärka Vi Ungaverksamhet.
Andra exempel på former av resurser och stöd på avdelningsnivå är pågående
samtal med Vi Unga på olika nivåer i organisationen och där målet är att starta
verksamhet. Det sker även uppsökande verksamhet på ungdomsgårdar och skolor
för att erbjuda Vi Unga-verksamhet samt erbjudande av kontorsytor och
möteslokaler till lokala nyckelpersoner inom Vi Unga.
De avdelningar som inte säger sig ha bidragit med några resurser eller stöd
nämner att det inte finns några aktiva föreningar eller distrikt hos dom.
Avdelningarna saknar samverkanspart för att kunna starta igång ett aktivt arbete
med verksamhet för Vi Unga.
Fem avdelningar har haft projekt men de är numera avslutade. Flertalet av dessa
projekt har inte fått en lyckad utgång då föreningarna har fallit när SV:s stöd inte
funnits lika tydligt längre. Avdelningarna nämner att det saknas stöd från Vi
Unga nationellt för att stötta upp distrikt och föreningar.
Enligt Vi Ungas distrikt så erbjuder SV ett stöd till Vi Unga på distriktsnivå.
Stödet är administrativt, lån av lokaler eller inriktat på själva verksamheten i
föreningarna som till exempel dans eller musik.
Samverkan med Förbundet Vi Unga

Det är åtta avdelningar av de 20 svarande som uppger att de rutinmässigt
samverkar med Vi Unga då verksamheten inom SV är riktad till unga och ingen
annan ungdomsorganisation är inblandad.
Dessa avdelningar uppger att de ser det som en naturlig del av SV-verksamheten
att delge information om Vi Unga då deltagarna är unga. Arbetssättet ser olika ut
på de olika avdelningarna. Något som de alla poängterar är vikten av att ge
information vid rätt tidpunkt till rätt personer. Det är när personen/gruppen är
redo att ta nästa steg som ett medlemskap eller en föreningsbildning är aktuellt.
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De 12 avdelningar som inte rutinmässigt samverkar med Förbundet Vi Unga
likställer i mångt och mycket ett samarbete med Vi Unga med att värva
medlemmar till organisationen.
Avdelningarna uppger att de inte ser detta som genomförbart då det till exempel
inte finns något intresse hos enskild ungdom att bli medlem hos Vi Unga eller att
starta upp en egen förening. Här efterfrågas även vilket mervärde ett
medlemskap hos Vi Unga ger den enskilde.
Avdelningarna nämner även problem med att erbjuda medlemskap då det inte
finns någon aktiv förening att slussa medlemmar till och/eller något aktivt
distrikt som kan ta emot och stödja nya föreningar. Avdelningarna beskriver att
de inte upplever en hållbar organisationsstruktur hos Förbundet Vi Unga.
Vid frågan om vad ett samarbete med Förbundet Vi Unga skulle kunna ge för
mervärde uppger avdelningarna att de ser stora mervärden då det gäller skolning
i demokrati och ledarskap, att skapa och aktivera engagemang, att få in nya
perspektiv i SV samt att nå nya målgrupper och skapa en föryngring av SV:s egen
organisation. Dessutom nämns möjliggörandet att nå blivande cirkelledare och
styrelseledamöter.
Samverkan i siffror
Rapporterad folkbildningsverksamhet:

Under 2019 och 2020 rapporterades folkbildningsverksamhet i någon form från
14 av SV:s 28 avdelningar.
Studiecirklar:

Under 2019 genomfördes 536 studiecirklar i samverkan med Vi Unga.
Studiecirklarna genomfördes i 12 av SV:s 28 avdelningar.
Under 2020 genomfördes 520 studiecirklar i samverkan med Vi Unga.
Studiecirklarna genomfördes i 12 av SV:s 28 avdelningar.
Kulturarrangemang:

Under 2019 genomfördes 151 kulturarrangemang i samverkan med Vi Unga.
Arrangemangen genomfördes i 8 av SV:s 28 avdelningar.
Under 2020 genomfördes 66 kulturarrangemang i samverkan med Vi Unga.
Arrangemangen genomfördes i 6 av SV:s 28 avdelningar.
Annan folkbildningsverksamhet:

Under 2019 genomfördes 115 arrangemang av annan folkbildning i samverkan
med Vi Unga. Arrangemangen genomfördes i 9 av SV:s 28 avdelningar.
Under 2020 genomfördes 66 arrangemang av annan folkbildning i samverkan
med Vi Unga. Arrangemangen genomfördes i 9 av SV:s 28 avdelningar.
Analys:

Statistik av rapporterbar folkbildningsverksamhet är ett trubbigt verktyg för att
påvisa det arbete som gjorts mellan SV och Vi Unga runtom i landet. Allt det stöd
som SV ger till enskilda medlemmar och föreningar inom Vi Unga är inte möjligt
att få in i den ram vi har då det gäller rapportering. Dock behöver statistiken få
sin plats i den här rapporten för att visa på den verksamhet som faktiskt finns i
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vissa avdelningar. Statistiken är även en viktig del att ta med i vidare samtal om
hur vi går från individ- eller föreningsstödjande insatser till en
folkbildningsverksamhet för att möjliggöra ett livslångt lärande.
Slutligen behöver även nämnas att 2020 var ett annorlunda år då den pandemi
som härjade gav SV:s verksamhet en stor utmaning. Det kan vara en av orsakerna
till att verksamhetssiffrorna minskade trots pågående satsningar i vissa
avdelningar.
Representation av Vi Unga i SV:s avdelningsstyrelser

Av de 20 svarande avdelningarna uppger fem avdelningar att de har en
representant från Vi Unga i sin avdelningsstyrelse. De uppger att de har arbetat
aktivt med att få tag i en representant. Avdelningarna beskriver svårigheter med
att få representanten att förstå sin viktiga roll och uppgift under mötena, vilket
gör att det sällan är närvaro från Vi Unga på styrelsemötena. Även själva
verksamheten i Vi Unga kräver mycket arbete för den som är representant och
därför kan styrelsearbetet sättas åt sidan.
Av de 15 avdelningar som inte har någon representant från Vi Unga i sina
styrelser beskriver flertalet att det inte finns någon aktiv Vi Unga-förening eller
distrikt att föra samtal med. Då detta finns saknas dock intresset från
medlemmarna samt att det saknas stöd från Vi Unga nationellt för eventuella
styrelserepresentanter. Även här framkommer en efterfrågan av mervärdet att
representera Vi Unga i styrelser.
Distriktsordföranden i Vi Unga upplever ett visst stöd av SV:s avdelningsstyrelser
i sin roll som distriktsordförande. Ett exempel på detta är att en person från SV:s
styrelse även sitter i Vi Ungas distriktsstyrelse i rollen som senior advisor. Men
det efterfrågas även mer stöd från SV. Under en planeringsfas av ett projekt kan
stödet finnas där, men sedan upplever sig distriktet ensamt i arbetet igen.

Analys
Utifrån avdelningarnas enkätsvar samt diverse olika samtal och möten med
representanter från avdelningarna framkommer det tydligt att avdelningarna
saknar en samarbetspart hos Vi Unga, vilket gör det svårt att följa den
viljeinriktning som togs 2019.
Bilden av vad SV ska ansvara för skiljer sig mellan de två organisationerna i stort,
men även i vissa fall mellan SV:s egna avdelningar. Detta kan man även utläsa
från de enkätsvar som inkommit från Vi Unga. Det framgår tydligt att det
behöver tydliggöras vilket ansvar som ligger på Vi Unga och vilket som ligger på
SV. I stort kan man säga att avdelningarna ser att deras uppdrag inte är att bygga
organisationsstrukturen för Vi Unga, utan mer stötta i föreningskunskap,
processarbete och verksamheten i sig. I enkätsvaren från Vi Unga framgår inte att
de får något sådant stöd i dagsläget, men inte heller efterfrågar distrikten det.
Här behöver SV bli mer tydligt med att vi kan erbjuda detta för att föreningarna
ska få en bättre grund att stå på.
Avdelningarna ger även en bild av en organisation som just nu inte kan stötta där
det behövs. Vi Unga behöver bygga upp en tydligare och stabilare
organisationsstruktur för att både stötta enskilda föreningar och distrikt.
Distrikten är viktiga för att stödja de lokala föreningarna, men då behöver
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distrikten själva ett stöd från förbundet för att förstå och kunna utföra sitt
uppdrag. Även här behöver SV bli mer tydligt i vad SV kan göra för att stötta
distriktsstyrelsen.
På många håll framkommer en efterfrågan efter Vi Ungas mervärde. Varför ska
unga bli medlem i Vi Unga eller starta en förening? Här behöver Vi Unga ta fram
ett tydligt och enkelt förmedlat budskap om ett medlemskaps mervärde.

Framåtsyftande åtgärder
Förbundsstämman 2019 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att på nästa
förbundsstämma lämna en rapport över samarbetet med Förbundet Vi Unga och
hur det har utvecklats, i hela organisationen. Texten ovan är denna rapport.
Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag att ge förslag på framåtsyftande åtgärder.
När det gäller den inriktning som förbundsstämman 2019 beslutade om
konstaterar förbundsstyrelsen att den ligger fast. Inriktningen beskriver väl vad
SV vill åstadkomma och den inriktningen är fortsatt giltig. Frågan är mer hur vi
når dit, vilka framåtsyftande åtgärder som behöver vidtas.
Vi Ungas nuläge och behov förändras över tid. Så är det för alla organisationer
och särskilt för ungdomsorganisationer.
Utifrån analysen ovan vill förbundsstyrelsen betona vikten av att föra en löpande
dialog med Vi Unga och utveckla stödet utifrån Vi Ungas behov. Det är viktigt
både för att Vi Unga ska kunna utveckla sin organisation och för att SV-förbundet
på ett bra sätt ska kunna fortsätta de samordnande insatserna gentemot SV:s
avdelningar i deras arbete med inriktningen för samarbetet mellan SV och Vi
Unga.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
•
•

•

att fortsätta utvecklingsarbetet i hela landet utifrån inriktningen för
samarbetet mellan SV och Vi Unga
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till Vi Unga på
nationell nivå utifrån löpande dialog med Vi Unga om Vi Ungas
behov
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta de samordnande
insatserna gentemot SV:s avdelningar i deras arbete med
inriktningen för samarbetet mellan SV och Vi Unga.
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