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Förord 
Många nyanlända knackar just nu på dörren till svensk arbetsmarknad, och 
att behärska det svenska språket kan vara en av nycklarna till att få in en fot 
och sitt första jobb. Men vilket kursutbud av Svenska för invandrare (Sfi) finns 
egentligen i kommunerna? Och skiljer det sig åt mellan kommuner? För att få 
en bild av vilka möjligheter det finns för nyanlända att läsa Sfi utifrån utbild-
nings- och yrkesbakgrund fick Sweco Society i uppdrag av Unionen att fråga 
kommunerna vad de erbjuder för olika Sfi-utbildningar som är anpassade ef-
ter den enskilde individens behov. Resultaten från den undersökningen pre-
senteras i den här rapporten.  

Vi vet att Sfi-undervisning som ges utifrån utbildnings- och yrkesbakgrund-
visar på goda resultat. Många kommuner erbjuder också detta, men långt ifrån 
alla. Många gånger sätter bristen på både ekonomiska resurser och utbildade 
Sfi-lärare käppar i hjulet. Därför behövs det självklart utbildas och anställas 
fler Sfi-lärare, skjutas till mer ekonomiska resurser, men vi tror också att möj-
ligheten att läsa yrkes-Sfi som distansutbildning behöver utvecklas.  

Yrkes-Sfi som distansutbildning skulle göra det enklare att kombinera språk-
studier med ett arbete eller arbetsmarknadspolitiska insatser som praktik eller 
subventionerad anställning. Yrkes-Sfi som distansutbildning skulle också un-
derlätta utbildningsdelen i förslaget om etableringsjobb som Unionen och en 
rad fackförbund och arbetsgivarorganisationer står bakom. Som fackförbund 
tror vi på lärandet på arbetsplatsen oavsett om det handlar om att lära sig ett 
nytt språk eller yrke, eller båda delarna samtidigt.   

Vår förhoppning är att fler nyanlända kan ges möjlighet att studera yrkes-Sfi. 
Och att det i större utsträckning än idag kan ske på arbetsplatser runt om i 
Sverige i kombination med arbete eller andra arbetsmarknadspolitiska insat-
ser.  

 

Henrik Ehrenberg 
Samhällspolitisk chef 
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1.Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att ge en aktuell bild avutbildningsutbudet av 
Sfi i kommunerna och att undersöka om det finns skillnader mellan kommun-
grupperna Storstäder, Större kommuner samt Mindre städer och landsbygds-
kommuner. Undersökningen som presenteras i den här rapporten genomför-
des under april och maj månad 2018. Den riktade sig till samtliga svenska 
kommuner och kommunerna har svarat på frågor om vilka Sfi-utbildningar 
man tillhandahåller, om kommunen har yrkes-Sfi, vilka behov av utveckling 
och eventuella hinder man upplever för att utveckla yrkes-Sfi:n.  

Undersökningen visar att:   

• Sfi för högskoleutbildade i större utsträckning finns i Storstäder och Större 
kommuner än bland Mindre städer och landsbygdskommuner. Endast 
cirka 40 procent i kommungrupp Mindre städer och landsbygdskommu-
ner erbjuder Sfi för högskoleutbildade.  
 

• Det är vanligare i kommun grupp Mindre städer och landsbygdskommu-
ner än i de andra kommungrupperna att högskoleutbildade och analfabe-
ter går i samma Sfi-utbildning. I kommungrupp Mindre städer och lands-
bygdskommuner uppger 30 procent att så är fallet.  
 

• Fem av tio kommuner erbjuder Sfi med yrkesinriktning utifrån yrkesbak-
grund och omkring sex av tio kommuner har Sfi med yrkesutbildning. 
 

• Kommungrupp Storstäder erbjuder yrkes-Sfi i större utsträckning än 
kommungrupp Mindre städer och landsbygdskommuner.  
 

• De allra flesta kommuner ser ett behov av att utveckla yrkes-Sfi:n. Störst 
tycks behoven vara bland kommungrupp Mindre städer och landsbygds-
kommuner där drygt nio av tio uttrycker ett utvecklingsbehov.  
 

• Fyra av tio kommuner uppger att brist på ekonomiska resurser hindrar 
dem från att utveckla yrkes-Sfi. Bristen på Sfi-lärare är ett annat hinder för 
många kommuner liksom variationer i elevunderlag som gör det svårt att 
planera kommande utbildningsbehov.  

 
• Kommungrupp Mindre städer och landsbygdskommuner upplever i störst 

utsträckning hinder av olika slag för att utveckla yrkes-Sfi.  
 

• Att yrkes-Sfi är en utbildning som många kommuner samverkar kring gör 
det regionala perspektivet intressant att belysa. Blekinge och Uppsala top-
par listan över att erbjuda yrkes-Sfi, följt av Stockholms län, Östergötland 
och Gävleborgs län. Sfi med yrkesutbildning erbjuds i någon utsträckning 
i samtliga län och yrkesinriktad Sfi finns i alla län förutom Jämtlands och 
Västerbottens län. Länen med hög andel yrkes-Sfi finns samtliga i södra 
Sverige.  



5 

2. Inledning 
 

Sweco Society har haft uppdraget att undersöka förekomsten av målgruppsan-
passad och yrkesinriktad Sfi hos landets kommuner. Sfi erbjuds idag i alla 
kommuner som har ett flyktingmottagande, däremot varierar utbudet av yr-
kesinriktad Sfi bland landets kommuner. Rapporten beskriver kommunernas 
ansvar och roll för Sfi, övriga samverkande myndigheters roll och uppdrag 
samt redogör för resultatet av intervjuundersökningen bland landets kommu-
ner.  

Förord, avsnittet ”Därför är Sfi viktigt” i kunskapsöversikten, avslutande dis-
kussion och politiska förslag har fackförbundet Unionen formulerat. 

Metod 

Telefonintervjuundersökning 

En telefonintervjuinsamling genomfördes bland Sveriges kommun. Intervju-
aren ringde och sökte den person som ansvarar för Sfi-utbildningen i kom-
munen. Frågor ställdes om utbud och deltagande i Sfi. Frågor ställdes också 
om eventuella hinder för utvecklande av yrkesinriktad Sfi. Det var 169 kom-
muner som svarade och det resulterade i en svarsandel på 58 procent, vilket är 
mycket bra med tanke på att det är en totalundersökning.   

Representativitet och viktning av svar 

Representativiteten bland de svarande kommunerna är bra när hänsyn tas till 
hur fördelningen av kommuntyperna enligt SKL:s kommungruppsindelning 
ser ut. De svarande kommunerna har en lite större andel i gruppen med Stor-
städer och Större kommuner. De tre största storstäderna har alla svarat i 
undersökningen.  
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Figur 1. Svarsfördelningen jämfört med populationen, svarande kommuner 
jämfört med samtliga kommuner 

 
 

Eftersom svaren från undersökningen bland annat ska analyseras på en total 
nivå samt att det kan förväntas finnas skillnader i resultatet mellan SKL:s 
kommungrupper har svaren viktats. Genom att vikta svaren kan grupper som 
är underrepresenterade få en större vikt. Om gruppen av svar är identisk med 
populationens grupp blir vikten lika med 1.  

I det här fallet finns det tre kommungrupper. För varje kommungrupp finns 
det sanna populationsantalet. Populationsantalet för respektive kommun-
grupp divideras sedan med antalet svarande i respektive kommungrupp. Vik-
terna blir sen summerat lika med den totala populationen, i det här fallet 290. 
Alla svarsandelar beräknas sen med hjälp av vikterna. I rapporten finns ett 
avsnitt om yrkes-Sfi fördelat per län. För figur 9 i rapporten, som illustrerar 
detta, har viktning på länsnivå gjorts för att ge län som är underrepresenterade 
en större vikt. För figur 8 som berör frågan om högskoleutbildade och analfa-
beter går i samma klass har motsvarande en viktning gjorts.  

Vid jämförelser mellan grupper av svarande eller mellan olika jämförbara 
undersökningar beräknas ofta felmarginaler. Det är ett intervall som beräknas 
utifrån den variation i svar som finns. Det är ett mått på osäkerheten i svars-
skattningen. Ofta hänvisas en resultatskillnad som statistiskt säkerställd när 
de skattade svarsintervallen inte överlappar varandra. 

I den här undersökningen har inga felmarginaler beräknats utan påvisbara 
skillnader kommenteras när de bedöms ha en tydlig skillnad, ofta på flera pro-
centenheter.  
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Läsanvisning 

Rapporten inleds med ett metodavsnitt följt av ett avsnitt där Sfi i Sverige be-
skrivs utifrån olika aktörers ansvar och roll för Sfi-utbildningen samt en kor-
tare beskrivning av antalet individer som omfattas av Sfi-utbildningen. Därpå 
redovisas resultatet av intervjuundersökningen. Svaren presenteras för riket 
som helhet, per kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning med 
tre kommungrupper och för någon fråga fördelat på länsnivå. Kommungrup-
perna är: 

1. Storstäder och storstadsnära kommuner 

I den här gruppen ingår storstäder och pendlingskommun nära storstad. Till 
Storstäder räknas kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 invånare i den största tätorten. Pendlingskommun nära storstad defi-
nieras som kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 

2. Större städer och kommuner nära större stad 

I den här gruppen ingår större stad, pendlingskommun nära större stad och 
långpendlingskommun nära större stad. Med större stad menas kommuner 
med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. 
Pendlingskommun nära större stad definieras som kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. Med långpend-
lingskommun nära större stad menas kommuner där mindre än 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.  

3. Mindre städer och landsbygdskommuner 

I den här gruppen ingår mindre städer/tätorter, pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort, landsbygdskommun och landsbygdskommun med be-
söksnäring. Mindre stad/tätort definieras som kommuner med minst 15 000 
men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten. Med pendlingskom-
mun nära mindre stad/tätort menas kommuner där minst 30 procent av natt-
befolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort/eller där minst 30 procent 
av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. Landsbygdskom-
mun är kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten och 
med landsbygdskommun med besöksnäring menas med minst två kriterier 
för besöksnäring, det vill säga antal gästnätter, omsättning inom detaljhan-
del/hotell/restaurang i förhållande till invånarantal. 1 

 

 

 

 
1 SKL, https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlands-
ting/kommungruppsindelning.2051.html 
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För läsvänlighet benämns i rapporten kommungrupp 1 som Storstäder, 
kommungrupp 2 som Större kommuner och grupp 3 som Mindre städer och 
landsbygdskommuner. Resultatet för riket som helhet redogörs i huvudsak i 
text och resultatet per kommungrupp presenteras i figurer och text där det 
bedöms finnas skillnader att belysa.  
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3. Kunskapsöversikt 

Därför är Sfi viktigt 
Det finns en stor internationell forskningslitteratur om hur kunskaper i mot-
tagarlandets språk påverkar invandrades möjligheter på arbetsmarknaden. 
Det sammantagna intrycket är att språkfärdigheter har betydande effekter på 
löner och chansen till sysselsättning. 2 

Avslutade Sfi-studier leder till högre sysselsättning  

Rooth och Åslund analyserar flertal svenska datamaterial och bekräftar den 
bild som finns från andra länder. Kunskaper i svenska språket har ett tydligt 
samband med framgång på arbetsmarknaden. Förenklat förefaller det som att 
skillnaden mellan att tala och skriva ”bra” kontra ”dåligt” är cirka 10 procen-
tenheters högre chans att ha ett arbete och ungefär lika stor höjning av årsin-
komsten. Samtidigt säger inte sambandet att kunskaper i svenska automatiskt 
leder till framgång på arbetsmarknaden. Det finns en inte försumbar grupp 
som trots svaga kunskaper i svenska klarar sig bra på arbetsmarknaden och 
det finns många som upplever svårigheter trots goda kunskaper. Det verkar 
också som att betydelsen av att behärska svenska är särskilt stor för högutbil-
dades löner. En tolkning av detta är att språket är en förutsättning för att in-
dividen ska få avkastning på sina övriga kvalifikationer.3   

Insatser som höjer invandrades kunskaper i mottagarlandets språk bör alltså 
rimligen förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden. Men detta är inte den 
enda mekanismen genom vilken Sfi kan påverka individens möjligheter. Som 
för utbildning i allmänhet är det tänkbart att en fullgjord Sfi i första hand fun-
gerar som en positiv signal om personens allmänna egenskaper. Det kan också 
vara så att Sfi är en förutsättning för att ta del av insatser inom arbetsmark-
nadspolitiken, som i sin tur kan öka chansen till sysselsättning.4 

 

 
2 IFAU (2010:10), s 6 

3 IFAU (2010:10), s 6 

4 IFAU (2010:10), s 6 
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I IFAUs rapport Sfi och arbetsmarknaden görs en studie av sysselsättning och 
arbetsinkomster bland individer som kom till Sverige 1994 – 2003, och vilka 
skillnader som finns mellan de som deltagit i Sfi och de som inte har gjort det. 
Studien visar att Sfi-deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks över ti-
den jämfört med de som inte deltar. Under de första åren i Sverige har de som 
inte deltar avsevärt högre sysselsättningsgrad och förvärvsinkomster. Med ti-
den närmare sig dock deltagarna och passerar efter cirka fem år de jämförbara 
icke-deltagarna i chansen att ha ett arbete, och efter tio år är sannolikheten 
fem procentenheter högre. Förvärvsinkomsterna är dock på samma nivå, vil-
ket indikerar att lönen eller den arbetade tiden är högre bland de icke-delta-
gare som förvärvsarbetar. Den relativt sett positiva utvecklingen för Sfi-delta-
garna är tydligare för kvinnor än för man, och också för lågutbildade jämfört 
med de som har högre utbildning. De som påbörjar men inte slutför Sfi har på 
lång sikt en ställning som liknar icke-deltagarnas när det gäller sysselsättnings-
graden.5 

Därför är det viktigt att Sfi-deltagarna inte bara påbörjar, utan också avslutar 
sina studier. Statistik från Skolverket visar att under 2017 slutförde 37 procent 
av kursdeltagarna sin kurs och 23 procent avbröt den. Därutöver var det 41 
procent som antogs fortsätta kursen nästa år. Följs de nybörjare som hade sin 
första kursstart i Sfi 2015 var det 65 procent som hade nått godkänt resultat på 
minst en kurs till och med 2017. Samtidigt var det 23 procent som hade av-
brutit en eller flera kurser utan att slutföra någon kurs under åren 2015 – 2017. 
För 12 procent av nybörjarna fanns inga uppgifter varken om slutförda eller 
avbrutna kurser och därför antas de ha fortsatt sin utbildning. Kvinnor fick 
godkänt på någon kurs i högre utsträckning än män. Män var mer benägna att 
avbryta utbildningen.6 Det verkar finnas utrymme för att ytterligare förbättra 
resultaten, och en väg att gå är att ytterligare målgruppsanpassa och yrkesin-
rikta Sfi:n. 

 

 
5 IFAU (2010:10), s 3 -  4 

6 Skolverket,  https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikat-
ioner/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/tryck-
sak/Blob/pdf3970.pdf?k=3970 
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Målgruppsanpassad och yrkesinriktad Sfi visar på goda resultat 

Resultaten gällande Sfi verkar ha förbättrats något sedan Statskontoret på upp-
drag av regeringen utvärderade Sfi-undervisningen 2009. Deras utvärdering 
visade bland annat att mer än var tredje Sfi-deltagare inte fått något betyg alls 
efter tre år, men sedan dess har också upplägget gällande Sfi förändrats vilket 
gör det svårt att jämföra resultat. Trots det finns det intressanta förslag att no-
tera i Statskontorets utvärdering. Statskontorets studie pekar på att yrkesin-
riktad Sfi påskyndar språkinlärning, bidrar till bättre studieresultat samt inne-
bär att Sfi-deltagarna snabbare får ett arbete. Därför menar Statskontoret att 
förutsättningarna måste stärkas för att inrikta Sfi mot ett framtida yrke. Stats-
kontoret föreslår också en ökad omfattning av flexibla undervisningsformer 
såsom deltids- eller distansstudier eftersom det, liksom yrkesinriktad Sfi, ökar 
måluppfyllelsen.7 

I rapporten Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva? granskar 
Riksrevisionen statens insatser för nyanlända invandrares etablering. I rap-
porten konstateras att det i vissa län sedan några år tillbaka erbjuds Sfi som är 
anpassad efter nyanländas utbildnings- och yrkesbakgrund, men att denna 
möjlighet inte finns i alla kommuner. Det står också att målgruppsanpassning 
leder till bättre resultat. I Stockholms län erbjuds Sfi med olika yrkesinrikt-
ningar med syftet att förkorta tiden till arbete eller företagande. Under 2014 
erbjöds Sfi-kurser inom nio olika yrkesområden. Åtta av tio elever som gick 
en Sfx-utbildning 2008 var egenförsörjande ett till två år senare, och knappt 
hälften av dem arbetade inom sitt yrke. För analfabeter och korttidsutbildade 
finns bland annat Sfi bas i Stockholms län, och det tar i genomsnitt halva tiden 
för dessa deltagare att uppnå godkänt betyg jämfört med deltagare med ingen 
eller kort skolbakgrund som deltar i Sfi som inte är målgruppsanpassad. Riks-
revisionens konstaterar att en begränsning i kommunernas möjligheter att er-
bjuda fler nyanlända Sfi bas är dock att den insatsen är dubbelt så dyr som en 
vanlig Sfi-plats. Riksrevisionens rekommendationer gällande Sfi är att Läns-
styrelserna genom sina samordningsinsatser bör verka för att fler kommuner 
erbjuder målgruppsanpassad och yrkesinriktad utbildning i Sfi.8 

 

 
7 Statskontoret (2009:2), s.  9 

8 RIR (2015:17), s.  14, 106 - 107 
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I Tillväxtverkets rapport Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare 
kartläggs 14 modeller för yrkessvenska och svenska för företagare. Både of-
fentliga och privata aktörer ingick i studien, verksamma på såväl lokal som 
regional nivå. Resultaten från kartläggning visar på både en rad framgångsfak-
torer som bland annat behöriga språklärare, samverkan med näringslivet och 
andra aktörer på arbetsmarknaden som gör att undervisningen tydligare kan 
utformas efter arbetsgivares kompetensbehov och att en praktisk tillämpning 
har positiv inverkan på språkinlärningen. De förbättringsområden som lyfts 
fram i rapporten är att flera aktörer upplever tidsbrist och brist på behöriga 
lärare, flera aktörer bedömer att samarbetet med arbetsgivare inom berörda 
branscher måste bli bättre för att undervisningen bättre ska kunna anpassas 
efter kompetensbehovet samt att studiematerialet på yrkesutbildningarna be-
höver anpassas till målgruppen.9 

 

 
9 Til lväxtverket (0241),  s. 5 
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Sfi och samverkande aktörers roller 
Nyanlända personer som är folkbokförda i Sverige har rätt till Sfi. Utbild-
ningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter att personens rätt till 
Sfi har inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbör-
jas inom tre månader efter folkbokföringsdatum. I figur 2 illustreras samver-
kande aktörer för Sfi. Det är kommunen som är huvudman för Sfi, och är den 
som driver och ansvarar för att den följer de lagar och regler som finns för 
utbildningen. Kommunen kan anordna Sfi:n i egen regi eller genom att upp-
handla Sfi och annan vuxenutbildning.10 Arbetsförmedlingen är en viktig sam-
verkansaktör för Sfi genom myndighetens ansvar som samordnare av nyan-
ländas etableringsprocess. Länsstyrelsernas roll rörande Sfi är att främja 
utvecklingen av yrkes-Sfi. De olika aktörernas roll beskrivs närmare i följande 
avsnitt.  

Figur 2. Samverkande aktörer för Sfi 

 

 

 
10 Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se/sv/Til lstandsprovning/Betygsratt-for-vuxenutbild-
ning/ol ika-satt-att-bedriva-utbildning-for-vuxna/ 
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Kommunen huvudman för Sfi 

Sfi erbjuds idag i alla kommuner som har ett flyktingmottagande. Kommunen 
har ansvaret att anordna Sfi:n och kan erbjuda utbildningen i egen regi eller 
genom att upphandla externa utförare. Sedan 2016 är Sfi:n en del av skolfor-
men kommunal vuxenutbildning. Kommunen ska verka för att undervis-
ningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov. Hemkommu-
nen är också skyldig att se till att eleven erbjuds studie- och yrkesvägledning 
samt att en individuell studieplan upprättas. 11 Varje kommun ska också aktivt 
verka för att nå dem som har rätt till Sfi och motivera dem att delta i utbild-
ningen. Sfi ska kunna kombineras med förvärvsarbete, föräldraledighet, ar-
betslivsorientering, samhällsorientering, validerande insatser, praktik eller an-
nan utbildning. 12 

Många kommuner väljer att upphandla Sfi-utbildningen. Exempelvis har 
kommuner i Stockholms län gått samman och gemensamt upphandlat sin Sfi 
utbildning likaså Göteborgs stad och tidigare också Malmö stad. Exempel på 
externa aktörer är ABF, Astar, Folkuniversitetet, Lernia, Academedia, Com-
petens, Studium och SVEAS. Dagens lagstiftning för Sfi, som omfattas av den 
kommunala vuxenutbildningen, innebär att statliga myndigheter inte kan 
sätta betyg på Sfi-elever. 13 

 

Arbetsförmedlingen samordnare av etableringsprogrammet 

Sedan år 2010 har Arbetsförmedlingen samordningsansvar för etablerings-
programmet. Arbetsförmedlingen har ansvar för att stödja personer mellan 20 
och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehö-
vande och deras anhöriga ut i arbete eller studier. 

När personer som har uppehållstillstånd mottagits i en kommun kan de ta del 
av aktiviteter inom Arbetsförmedlingen. Alla som deltar i etableringspro-
grammet ska ha en individuell handlingsplan. Syftet är att så snabbt som möj-
ligt lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen för-
sörjning i landet. Under två års tid kan de ta del av olika insatser, som 
utbildning eller praktik. Deltagare i etableringsprogrammet har en individuell 
handlingsplan. Obligatoriska inslag i handlingsplanen är Sfi, arbetsförbere-
dande insatser (till exempel praktik och validering av utbildnings- och yrkes-
erfarenheter) och information om det svenska samhället, så kallad samhällso-
rientering.  

 

 

 
11 www.regeringen.se 

12 20 kap. skollagen (2010:800).  

13 www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ lunds-universitet-far- inte-anordna-sfi-utbi ldning 
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Länsstyrelse ska främja yrkes-Sfi 

Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete med Sfi är propositionen 
2009/10:60 om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering där det 
bland annat lyfts fram att länsstyrelserna ska vidareutveckla samverkan på 
regional nivå, särskilt när det gäller samordning av Sfi. Länsstyrelserna verkar 
för att skapa forum för samverkan och interkommunalt samarbete. Länssty-
relserna stödjer också verksamhetsutveckling inom Sfi, särskilt med inriktning 
på yrkesinriktad Sfi. De agerar också genom att sprida goda exempel, sam-
ordna statliga aktörer och genom att synliggöra hinder för utveckling.  

Lokala överenskommelser 

Kommunernas ansvar för Sfi och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 
förutsätter ett nära samarbete mellan kommun och Arbetsförmedling för att 
tillgodose individuella behov av utbildning. För att tydliggöra arbetsfördel-
ningen inom etableringsinsatserna har Arbetsförmedlingen ansvar att teckna 
en lokal överenskommelse (LÖK) med berörda parter. I Länsstyrelsernas rap-
port om mottagande och etablering av nyanlända 2016, svarade 86 procent av 
kommunerna att de har en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen. 
Nivån på samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling kan variera från 
att ha en mer administrativ inriktning till att omfatta hur samverkan och ut-
veckling av insatser för nyanlända ska ske.14 Ett nytt metodstöd för lokala över-
enskommelser har tagits fram av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting i 
syfte att underlätta samverkan kring nyanländas etablering. 15 

 

  

 

 
14 Länsstyrelsen, http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/2017-16-Motta-
gande-och-etablering-av-nyanlanda.pdf 
15 Arbetsförmedl ingen,  www.arbetsformedl ingen.se/down-
load/18.739d256c155fda29205ba67/1522912476412/ lokala-overenskommelser-om-nyanlandas-etable-
ring.pdf 

http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/2017-16-Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/2017-16-Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda.pdf
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Antalet Sfi-studerande och kommuners ersättning 

Antalet som studerar Sfi har ökat de senaste tio åren från drygt 65 000 år 2007 
till drygt 150 000 år 2016. 16 

Figur 3. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Sfi), antal deltagare, år 
2007 - 2016 
 

 
Källa: Skolverket 

 

 

Ersättning till kommuner som tar emot nyanlända invandrare består av flera 
delar. Det ges en årlig grundersättning till samtliga kommuner för nyanlända 
personer med uppehållstillstånd och 2018  var den summan 227 500 kronor.  

Kommunen får även ersättning för etablering och introduktion med ett scha-
blonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kommunens 
kostnader för utbildning i svenska för invandrare men också kostnader för 
mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser 
eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera. 
Schablonbeloppet för 2018 är 133 200 kronor för personer som är mellan  0–
64 år och 80 300 kronor för personer som är 65 år eller äldre. 17 

 

 
16 Skolverket,  www.skolverket.se/publ ikationer?id=3799 

17 Migrat ionsverket,  www.migrat ionsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Stat lig-ersattning/Ersattning-
for-personer-med-uppehallsti l lstand-som-betalas-ut-utan-ansokan.html 
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Kommunerna kan även via Skolverket ansöka om statsbidrag för att utveckla 
sin Sfi-verksamhet. Exempelvis kan kommunen inom ramen för kommunal 
vuxenutbildning söka statsbidrag för att finansiera yrkesinriktad vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå som studeras i kombination med Sfi. Statsbidraget krä-
ver samverkan mellan minst tre kommuner.18 

 

 

 

 
18 Skolverket,  www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-att-utveckla-sf i-2018 
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4. Resultat från intervjuundersökning  
I intervjuundersökningen har kommunerna svarat på vilken typ av Sfi-utbild-
ning kommunen erbjuder, och om utbildningen tillhandahålls i egen eller ex-
tern regi. Kommunerna har bland annat fått uppge om de erbjuder yrkes-Sfi 
och Sfi för akademiskt utbildade. Syftet med undersökningen är att ge en dags-
aktuell bild av utbildningsformen och att undersöka om det finns skillnader 
mellan kommungrupperna Storstäder, Större kommuner och Mindre städer 
och landsbygdskommuner.  

Kommunernas Sfi-utbildning skiljer sig åt 
Kommuner som tar emot flyktingar har ansvaret att tillhandahålla Sfi. Utbild-
ningens huvudsyfte är att så snabbt som möjligt förbereda Sfi-studerande på 
arbetslivet eller vidare studier. För att möta de studerandes olika förutsätt-
ningar, yrkes- och utbildningsbakgrunder, erbjuds olika slags Sfi. I undersök-
ningen har kommunerna svarat på vilka typer av Sfi de erbjuder och av figuren 
nedan kan konstateras att ordinarie Sfi finns i princip alla kommuner. De 
flesta kommuner erbjuder också Sfi på deltid och nästan nio av tio kommuner 
erbjuder Sfi för analfabeter. Sfi med yrkesutbildning, vilket är yrkes-Sfi utan 
krav på tidigare yrkeserfarenhet, erbjuds i drygt sex av tio kommuner. Lite 
drygt hälften av kommunerna erbjuder Sfi för akademiskt utbildade och Sfi 
med yrkesinriktning utifrån yrkesbakgrund.  

Figur 4. Vanliga Sfi-utbildningar bland landets kommuner, andel som svarat ja 
i procent. 
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I figur 5 nedan illustreras de fyra vanligaste Sfi-utbildningarna per kommun-
grupp. Undersökningen pekar på att utbildningstyperna ordinarie, på deltid, 
för analfabeter och för akademiskt utbildade i fallande ordning är det vanlig-
aste typerna av Sfi inom samtliga tre kommungrupper. Med undantag för 
kommungruppen Storstäder, där Sfi för analfabeter finns i något större ut-
sträckning än Sfi på deltid.  

Figur 5 synliggör även skillnader mellan kommungrupperna. Exempelvis är 
Sfi på deltid vanligare i Större kommuner (98 procent) och Mindre städer och 
landsbygdskommuner (95 procent) än i Storstäder (79 procent).  

Sfi för akademiker vanligare i storstäder 

Undersökningen pekar på att Sfi för akademiker är betydligt vanligare i stor-
städerna än i mindre kommuner. 72 procent av Storstäderna uppger att de 
erbjuder detta medan siffran bland Större kommuner är 59 procent och bland 
Mindre städer och landsbygdskommuner endast 42 procent.  

 

  

Figur 5. De fyra vanligaste Sfi-utbildningarna fördelat per kommungrupp, andel av 
svarande i % 
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Sfi för analfabeter är något vanligare bland Större kommuner och Mindre stä-
der och landsbygdskommuner. Utifrån svaren på frågan om analfabeter och 
akademiker går i samma Sfi-utbildning, tycks det dock vara vanligast i 
kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner att dessa två 
grupper med olika utbildningsnivåer går i samma Sfi-utbildning, se figur 6 
nedan. Bland Mindre städer och landsbygdskommuner svarar 30 procent att 
analfabeter och akademiker går i samma Sfi. Bland Storstäder är siffran endast 
tre procent.  

 

6. Analfabeter och akademiker går i samma Sfi-utbildning fördelat per kommungrupp, 
andel av svarande i % 
 

 
 

I vilka län är det då vanligast att akademiker och analfabeter går i samma Sfi-
utbildning? Enligt undersökningen är det Västmanlands- och Västerbottens 
län som har klart störst andel svarande kommuner som anger det, med 60 re-
spektive 50 procent. Enligt undersökningen är det också minst vanligt i Stock-
holms och Skåne län. I Stockholms län är det bara sex procent av kommunerna 
som svarar att de har Sfi där analfabeter och akademiker går samma utbild-
ning. I Dalarnas län är det klart störst andel av länen där kommunerna har 
angett att de är tveksamma och/eller inte vet om akademiker och analfabeter 
går i samma Sfi-utbildning. 
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I fyra län Örebro, Uppsala, Jämtlands och Blekinge län är det relativt få kom-
muner som svarat. I till exempel Jämtlands län har tre av åtta kommuner sva-
rat. De tre kommuner som svarat har alla svarat att högskoleutbildade och 
akademiker inte går i samma klass. I länets redovisning skulle då det se ut som 
att det i Jämtlands län inte förekommer att högskoleutbildade och akademiker 
går i samma klass, vilket det mycket väl kan vara i någon av de fem kommuner 
som inte svarat i Jämtlands län. Det finns alltså en stor risk att underskatta 
förekomsten av Sfi med analfabeter och akademiker i samma utbildning i 
Jämtland.  I stort gäller det även i Örebro, Uppsala och Blekinge län också. 

 

7. Analfabeter och akademiker går i samma Sfi-utbildning fördelat per län, andel av 
svarande i %. Inga svar från Gotlands län 

 
* Län med få svarande kommuner relativt till verkliga fördelningen i länen.  
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Yrkes-Sfi 
Med yrkes-Sfi menas i den här rapporten Sfi i kombination med yrkesutbild-
ning eller Sfi med yrkesinriktning utifrån yrkesbakgrund. Den senare tar fasta 
på den nyanländes tidigare yrkeserfarenhet. Sfi med yrkesutbildning ställer 
inte krav på tidigare yrkeserfarenhet inom yrket. Yrkesutbildning kan erbju-
das som en insats inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsprogram 
och via den kommunala vuxenutbildningen. Länsstyrelsen, vars uppdrag är 
att främja och verka för utveckling av yrkesinriktad Sfi, har vanligtvis en sam-
ordnande roll vid kommunsamverkan kring yrkes-Sfi. Hur yrkes-Sfi utfor-
mas, vilka olika yrkesutbildningar som tillhandahålls och vilka myndigheter 
och utbildningsanordnare som samverkar, varierar runt om i landet. Gemen-
samt är att med insatserna stärka nyanländas arbetsmarknadsetablering me-
dan ordinarie Sfi har fokus på språkförståelse.  

Ett exempel på samverkan kring yrkes-Sfi är Gävleborg. Där sker samverkan 
mellan kommunerna i regionen, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Sam-
verkan gör det möjligt att erbjuda ett stort antal olika yrkesutbildningar, att 
anpassa utbildningen utifrån individuella behov och att gemensamt finansiera 
Sfi-lärarkompetens. 19 Ett annat exempel är yrkes-Sfi i Skåne där samtliga kom-
muner i Skåne samverkar tillsammans med Arbetsförmedling och Lärosäten 
Syd.20 

Sett till riket i stort erbjuder drygt hälften av kommunerna Sfi med yrkesin-
riktning utifrån yrkesbakgrund och 64 procent av kommunerna har Sfi med 
yrkesutbildning. I intervjuundersökningen har kommunerna svarat på vilka 
yrkesutbildningar kommunen erbjuder. De topp tre vanligaste yrkesutbild-
ningarna utifrån kommunernas svar är Vård och omsorg, Barn och fritid och 
Hotell och restaurang. 

Vanligare med yrkes-Sfi i storstäder 

Figur 8 nedan illustrerar Sfi med yrkesutbildning och Sfi yrkesinriktning uti-
från yrkesbakgrund fördelat per kommungrupp. Av Storstäderna erbjuder 70 
procent Sfi med yrkesutbildning. Bland Mindre städer och landsbygdskom-
muner och Större kommuner är siffran 61 procent respektive 59 procent. 
Större är dock skillnaderna i den andra formen av yrkes-Sfi där 76 procent av 
Storstäderna erbjuder yrkesinriktning utifrån yrkesbakgrund, medan endast 
58 procent av Större kommuner och 41 procent av Mindre städer och lands-
bygdskommuner har den sortens Sfi.  

 

 

 
19 https:/ /sk l.se/integrat ionsocialomsorg/asylochflykt ingmottagandeintegration/idebankforintegrat ions-
arbetet/arbetsmarknadsochutbi ldningsinsatser/arbetsmarknadsochutbi ldningsinsatsernyanlandaseta-
blering/framgangsriklansgemensamyrkessfi igavleborg.5807.html 

20 https:/ /yrkessfiskane.se/ 
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Figur 8. Sfi med yrkesinriktning och Sfi med yrkesinriktning per yrkesbakgrund förde-
lat per kommungrupp, andel av svarande i % 
 

 

 

Samverkan kring yrkes-Sfi vanligare i storstäder  
Kommunsamverkan och samverkan med andra myndigheter ger förutsätt-
ningar för att utveckla Sfi-utbildningen. Länsstyrelsen har i uppgift, vilket 
beskrivs i avsnitt 2, att främja samverkan och verksamhetsutveckling av yr-
kesinriktad Sfi. Samverkan kring Sfi sker i olika utsträckning bland kommu-
nerna. Undersökningen visar att samverkan kring Sfi är som störst för de två 
olika typerna av yrkes-Sfi. Att det just för dessa två typer av Sfi-utbildningar 
finns en stor samverkan kan förklaras dels av Länsstyrelsens och Arbetsför-
medlingen samordnande roller, dels att det genom statsbidrag har skapats 
incitament att samverka med andra kommuner och myndigheter för att ut-
veckla och individanpassa Sfi:n utifrån målgruppens olika behov.1  

Undersökningen pekar på att samverkan kring yrkes-Sfi är något vanligare 
bland Storstäder än övriga kommungrupper. Vi kan inte utifrån undersök-
ningen veta om den mer omfattande samverkan som tycks finnas bland Stor-
städerna, är en förklaring till att dessa kommuner i större utsträckning än 
andra erbjuder Sfi med yrkesinriktning utifrån yrkesbakgrund. Exempelvis 
ger undersökningen inget svar på hur efterfrågan på yrkes-Sfi eventuellt skil-
jer sig mellan kommungrupper, varför det inte går att med någon säkerhet 
förklara var i skillnaderna ligger. Men möjligen är det en av flera bidragande 
faktorer.  
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Yrkes-Sfi vanligast i Blekinge och Uppsala län  

Att yrkes-Sfi är en utbildning som många kommuner samverkar kring gör det 
regionala perspektivet intressant att belysa.  Figur 9 nedan visar yrkes-Sfi för-
delat per län för de två olika yrkes-Sfi utbildningarna. Gotlands län finns inte 
med i tabellen då de inte deltagit i undersökningen. Figuren illustrerar hur stor 
andel av de svarande kommunerna i respektive län har svarat ja på frågan om 
de erbjuder yrkes-Sfi. Blekinge och Uppsala toppar listan, följt av Stockholms 
län, Östergötland och Gävleborgs län. Figuren visar Sfi med yrkesutbildning i 
någon utsträckning erbjuds i samtliga län och att yrkesinriktad Sfi finns i alla 
län förutom Jämtlands och Västerbottens län. Länen med hög andel yrkes-Sfi 
finns samtliga i södra Sverige.    

Figur 9. Sfi med yrkesinriktning och Sfi med yrkesinriktning per yrkesbakgrund förde-
lat per län, andel av svarande i % 
 

 

 
 

Kommunerna ser behov att utveckla yrkes-Sfi 

Av kommunerna ser 86 procent ett behov av att utveckla yrkes-Sfi.  Mindre 
städer och landsbygdskommuner uttrycker i störst utsträckning (93 procent) 
behovet av detta följt av Större kommuner (86 procent) och Storstäder (69 
procent).  

Figur 10. Kommuner som upplever ett behov av att utveckla yrkes-Sfi fördelat per 
kommungrupp, andel av svarande i % 
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Ekonomi och brist på lärarkompetens hindrar yrkes-Sfi 

Sett till riket som helhet så uppger fyra av tio att brist på ekonomiska resurser 
hindrar dem från att utveckla yrkes-Sfi. Av kommunerna ser tre av tio bristen 
på Sfi-lärare som ett hinder och närmare tre av tio att variationerna i elevun-
derlag gör det svårt att planera kommande utbildningsbehov.  

Figur 11 illustrerar kommunernas svar på upplevda hinder för att utveckla yr-
kes-Sfi, fördelat per kommungrupp. Mindre städer och landsbygdskommuner 
upplever i större utsträckning än övriga kommungrupper, hinder av olika slag 
för att utveckla yrkes-Sfi. Mer än hälften av kommunerna i gruppen Mindre 
städer och landsbygdskommuner upplever bristande resurser som ett hinder. 
Även brist på Sfi-lärare och problem med variationer i elevunderlag är vanligt. 
I kommungruppen Större kommuner är upplevda hinder generellt mindre 
omfattande. Omkring var fjärde kommun i gruppen upplever brist på Sfi-lä-
rare, ekonomiska resurser, och variationer i elevunderlag som hinder för att 
utveckla yrkes-Sfi. Bland Storstäderna är bristen på ekonomiska resurser det 
klart vanligaste hindret. Var femte kommun anger också bristen på Sfi-lärare 
och variationer i elevunderlag som ett hinder.   
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Figur 11. Svar på frågan om det finns något som hindrar kommunen att utveckla yr-
kes-Sfi fördelat per kommungrupp, flera svar möjliga, andel av svarande i % 
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Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 

5. Avslutande diskussion 
Att behärska svenska är viktigt – men inte avgörande 

Det finns ett positivt samband mellan kunskaper i mottagarlandets språk och 
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I IFAUs rapport Sfi och ar-
betsmarknaden undersöks bland annat sysselsättning bland individer som 
kommit till Sverige, och vilka skillnader som finns mellan de som deltagit i Sfi 
och de som inte har gjort det. Studien visar att Sfi-deltagarnas ställning på ar-
betsmarknaden stärks över tid relativt de som inte deltar. Under de första åren 
i Sverige har de som inte deltar avsevärt högre sysselsättningsgrad. Med tiden 
närmare sig dock Sfi-deltagarna och passerar efter cirka fem år de jämförbara 
icke-deltagarna i chansen att ha ett arbete, och efter tio år är sannolikheten 
fem procent högre. Resultaten pekar på att de som påbörjar, och i synnerhet 
slutför, Sfi har en bättre utveckling på arbetsmarknaden och en starkare ställ-
ning avseende sysselsättning på längre sikt.21 

Forskningen tyder också på att betydelsen av att behärska svenska är särskilt 
stor för högutbildades löner. En tolkning av detta är att språket är en förut-
sättning för individen för att få avkastning på sina övriga kvalifikationer. Sam-
tidigt är det viktigt att påpeka att detta inte innebär att kunskaper i svenska 
automatiskt leder till framgång, eller att de är en nödvändig förutsättning för 
att lyckas. Det finns en inte försumbar grupp som trots mycket svaga kun-
skaper i svenska språket klarar sig bra på arbetsmarknaden och det finns 
många som upplever svårigheter trots goda kunskaper.22  

Målgruppsanpassad Sfi snabbar på nyanländas etablering 

Alla kommuner som tar emot nyanlända är skyldiga att erbjuda Sfi, och den 
här rapporten visar att de flesta kommuner även erbjuder Sfi på deltid och Sfi 
för analfabeter. I Storstäder är det betydligt vanligare att det även finns Sfi för 
högskoleutbildade.  

 

 
21 IFAU 2010:10, s.  3,  23 

22 IFAU 2010:10, s.  6 
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Det finns stora vinster att göra genom att målgruppsanpassa Sfi:n. I Stock-
holms län finns bland annat Sfi bas för analfabeter och korttidsutbildade, och 
det tar i genomsnitt halva tiden för dessa deltagare att uppnå godkänt betyg 
jämfört med deltagare med ingen eller kort skolbakgrund som deltar i Sfi som 
inte är målgruppsanpassad.23 Därför är det olyckligt att analfabeter och kort-
utbildade går i samma Sfi-utbildning som högskoleutbildade, så som situat-
ionen ibland är i framför allt i kommungrupperna Större kommuner samt 
Mindre städer och landsbygdskommuner. I gruppen Mindre städer och lands-
bygdskommuner svarar hela 30 procent att så är fallet.  

Varför det ser ut så besvarar inte den här undersökningen, men det är rimligt 
att anta att liksom för hinder att utveckla yrkes-Sfi så spelar bristen på ekono-
miska resurser och utbildade Sfi-lärare samt stora variationer i elevunderlaget 
roll. Särskilt för kommungrupperna Större kommuner samt Mindre städer 
och landsbygdskommuner. Riksrevisionen skriver i sin granskning Nyanlän-
das etablering – är statens insatser effektiva? att en begränsning i kommuner-
nas möjligheter att erbjuda fler nyanlända Sfi för analfabeter och kortutbil-
dade är att insatsen är dubbelt så dyr som en vanlig Sfi-plats.24 

Yrkes-Sfi bidrar till sysselsättning och företagande 

Även gällande utbudet av Yrkes-sfi finns skillnader mellan de olika kommun-
grupperna. Av Storstäderna erbjuder 70 procent Sfi med yrkesutbildning. 
Bland Mindre städer och landsbygdskommuner och Större kommuner är siff-
ran något lägre. Större är dock skillnaderna gällande yrkes-Sfi utifrån yrkes-
bakgrund, där cirka 75 procent av Storstäderna erbjuder yrkesinriktning uti-
från yrkesbakgrund, medan nästan 60 procent av Större kommuner och 
endast drygt 40 procent av Mindre städer och landsbygdskommuner tillhan-
dahåller den formen av Sfi.  

Att erbjuda yrkes-Sfi har dock visat på goda resultat. I Stockholms län sam-
verkar länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län och kommunerna 
för att erbjuda Sfi med olika yrkesinriktning, så kallad Sfx-utbildning. Syftet 
är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Under 2014 erbjöds Sfx-kur-
ser inom nio olika yrkesområden, och åtta av tio elever som gick Sfx utbild-
ning 2008 var egenförsörjande ett till två år senare. Den sammanlagda etable-
ringsgraden av arbete och fortsatt utbildning var efter två till fyra år omkring 
25 procent högre för de som studerat Sfx jämfört med de som avslutat reguljär 
sfi. Knappt hälften av dem arbetade inom sitt yrke.25  

 

 
23 RIR (2015:17), s.  107 

24 RIR (2015:17), s.  107 

25 RIR (2015:17), s.  107 
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Även Tillväxtverkets samlade erfarenheter visar på att insatser och modeller 
som innehåller inslag av intensiv språkinlärning med betoning på yrkesrelate-
rad svenska i kombination med andra insatser kan underlätta nyanländas för-
utsättningar för sysselsättning och företagande. I Tillväxtverkets rapport rin-
gas några framgångsfaktorer för att skapa sådana modeller in. Det handlar 
bland annat om att ha lärare som är behöriga inom Sfi eller svenska som and-
raspråk, och om vikten av att samverkan med det lokala näringslivet och andra 
kommuner. Tillväxtverket pekar på att det finns stora fördelar med att kom-
muner samarbetar med varandra eftersom dels bidrar det till att invånare i 
hela regionen ska ha ett stort urval av utbildningar att välja mellan dels blir det 
mer kostnadseffektivt med regionala modeller eftersom det gör det lättare att 
fylla upp kurser med elever.26  

Kommuner ser behovet av att utveckla yrkes-Sfi:n 

Länsstyrelsen har i uppgift att främja samverkan och verksamhetsutveckling 
av yrkesinriktad Sfi, och därför är det kanske inte så förvånande att den här 
rapporten visar att samverkan kring Sfi är som störst gällande runt yrkes-Sfi:n. 
Det kan förklaras med Länsstyrelsens och Arbetsförmedlingen samordnande 
roller och att det genom statsbidrag har skapats incitament att samverka med 
andra kommuner och myndigheter för att utveckla och individanpassa Sfi:n 
utifrån målgruppens olika behov. Den här undersökningen pekar på att sam-
verkan kring yrkes-Sfi är vanligare bland Storstäder än övriga kommungrup-
per. Särskilt kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner lyfter 
bristen på samverkan som ett hinder.  

Den här rapporten visar också att kommunerna ser behovet av att utveckla 
yrkes-sfi, framför allt kommungrupperna Mindre städer och landsbygdskom-
muner och Större kommuner. Sett till Sverige som helhet uppger fyra av tio 
kommuner att ekonomiska resurser hindrar dem från att utveckla yrkes-Sfi. 
Tre av tio kommuner menar att bristen på Sfi-lärare är ett hinder och närmare 
tre av tio att variationerna i elevunderlag gör det svårt att planera kommande 
utbildningsbehov. Kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommu-
ner upplever i större utsträckning hinder än övriga kommungrupper.  

För många kommuner är resurserna en utmaning och dessutom är bristen på 
lärare ett faktum. Under läsåret 2016/17 hade endast 35 procent av alla Sfi-
lärare legitimation med behörighet för Sfi, detta är problematiskt generellt 
men framför allt om det är stora klasser eller om svenskundervisningen ska 
ske på en hög nivå. Att lärare dessutom har en yrkesutbildning inom den yr-
kessvenska som de undervisar i är än mindre vanligt, men har visat sig vara 
viktigt för att språkundervisningen ska ta rätt form.27  

 

 
26 Til lväxtverket (rapport  0241) , s.  19 - 21  

27 Til lväxtverket (rapport  0241) , s.  21  
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Sfi förlagd till arbetsplats förekommer i drygt en tredjedel av kommunerna 
trots att studier pekar på att kombinationen av Sfi och arbetsplatsförlagd prak-
tik eller subventionerad anställning visar på goda resultat. Flera av de aktörer 
som Riksrevisionen har intervjuade i sin granskning Nyanländas etablering – 
är statens insatser effektiva? pekar på de svårigheter som finns med att skapa 
en effektiv etableringskedja med parallella insatser. En utmaning är just att 
kombinera Sfi med andra insatser som praktik eller arbete i de nyanländas 
etableringsplaner.28 Därför är det välkommet att regeringen förra året öppnade 
upp möjligheten för arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivarorganisat-
ioner, att söka pengar för språkinlärning på arbetsplatserna. I praktiken hand-
lar det om en regeländring som gör att de så kallade främjande- och utveckl-
ingsmedlen som söks av Arbetsförmedlingen kan användas till fler typer av 
projekt än tidigare. Pengarna ska inte gå till att anställa Sfi-lärare, utan till att 
exempelvis ta fram digitala plattformar, översätta utbildningsmaterial och att 
hitta fungerande modeller. En sådan modell kan vara att en Sfi-lärare som är 
anställd av kommunen kan åka runt på flera företag.29  

 

 
28 RIR (2015:17), s.  108 

29 https:/ /arbetet.se/2017/09/22/nytt-beslut-fler-ska-kunna-lara-sig-svenska-pa-jobbet/  
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6. Unionen tycker att:  
 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att verka för att fler kommuner erbjuder 
yrkesinriktad Sfi som distansutbildning 
För att stötta kommunerna att utveckla sin yrkes-sfi tycker Unionen att  Läns-
styrelserna få i uppdrag av regeringen att utveckla yrkes-sfi som distansutbild-
ning. Det skulle ge flera goda effekter. Många kommuner, framför allt de i 
kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner, upplever att eko-
nomiska resurser, bristen på SFI-lärare och stor variation i elevunderlaget gör 
det svårt att utveckla yrkes-sfi. Kan yrkes-sfi i större utsträckning bedrivas som 
distansutbildning kan det underlätta för kommunerna att samarbeta och sam-
verka inom länet för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå, effektivt använda 
de utbildade Sfi-lärare som finns att tillgå och bredda elevunderlaget. Flera län 
skulle också kunna gå samman för att bedriva yrkes-sfi som distansutbildning 
för att kunna erbjuda än fler yrkesinriktningar eftersom elevunderlaget skulle 
breddas ytterligare.  

Yrkes-sfi som distansutbildning underlättar en effektiv etableringskedja 
Yrkes-sfi på distans skulle också underlätta en effektivare etableringskedja. 
Som Riksrevisionen har pekat på i sin granskning är det svårt att kombinera 
insatser som praktik eller subventionerad anställning med studier i Sfi. Finns 
möjligheten till att studera yrkesinriktad Sfi som distansutbildning skulle delar 
av undervisningen kunna ske på den arbetsplats där den nyanlända praktise-
rar eller arbetar. I förslaget om Etableringsjobb som Unionen tillsammans 
med andra fackförbund och arbetsgivareorganisationer driver ingår att det ska 
vara möjligt att studera under arbetstid. För nyanlända handlar det många 
gånger om att läsa Sfi. Det skulle vara en utmärkt kombination av två insatser 
att en nyanländ har en etableringsanställning och kan studera yrkes-sfi som 
distansutbildning på den arbetsplats där hon eller han arbetar.  
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Kommunerna och Arbetsförmedlingen måste målgruppsanpassa studie-
materialet inom yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar 
Ett ytterligare identifierat förbättringsområde är att ta fram målgruppsanpas-
sat studiematerial inom yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar. Idag är 
materialet anpassat för elever med svenska som förstaspråk, eller elever som 
har lång svensk skolgång.30 Vid en sådan genomarbetning av studiematerialet 
skulle det även underlätta om det utvecklades digitala verktyg så att den som 
gå en yrkes- eller arbetsmarknadsutbildning via en app i sin mobil kan studera 
Sfi kopplat till yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar.  

Fler behöver för möjlighet att studera målgruppsanpassad Sfi 
Studier visar att det finns stora vinster med att målgruppsanpassa Sfi efter ut-
bildningsbakgrund. Det är därför olyckligt att analfabeter och de med kort ut-
bildning går samma Sfi-utbildning som de med högskoleutbildning. För att 
motverka att så sker bör Länsstyrelserna genom sina samordningsinsatser 
verka för att fler kommuner erbjuder målgruppsanpassad Sfi. För att under-
lätta för Mindre städer och landsbygdskommuner att kunna erbjuda mål-
gruppsanpassad Sfi bör även i detta sammanhang olika distansutbildningar 
kunna erbjudas i större omfattning än vad som idag görs. 

www.arbetslivskoll.se 
En rad fackförbund inom LO, TCO och SACO har gått samman i ett projekt 
som Arena skolinformation ansvarar för. Målet med projektet är att ta fram 
ett utbildningsmaterial till nya i Sverige om hur det fungerar på den svenska 
arbetsmarknaden, vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd och 
vad den svenska partsmodellen innebär. Genom att ta fram ett anpassat skol-
material vill vi ge alla som går ut på den svenska arbetsmarknaden samma 
grund att stå på, samma kännedom om sina rättigheter och skyldigheter samt 
möjligheten att förbereda sig inför kommande arbetsliv. Materialet kan an-
vändas på Sfi och övriga språkutbildningar så väl som på arbetsmarknadsför-
beredande utbildningar och snabbspår. Materialet ska också kunna användas 
i direkt kontakt mellan förtroendevalda och nya på kollegor på arbetsplatsen 
vid praktik eller introduktion. Materialet kommer att finns tillgängligt till ter-
minsstarten 2018.  

 

 

 
30 Til lväxtverket (rapport  0241) , s.  21  

http://www.arbetslivskoll.se/
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Bilaga 1 
Frågeformuläret nedan innehåller de frågor som kommunerna svarat på och som ligger 
t i l l  grund för undersökningen i den här rapporten.  

Frågeformulär 
Fråga 1. 
 
Vilka typer av Sfi- utbild-
ning erbjuder kommu-
nen? Ange om Sfi:n er-
bjuds i egen regi eller i 
annan form 

Egen regi Extern regi 
(upphand-
lad tjänst) 

I samver-
kan med 
andra 
kommuner 
eller myn-
digheter 

 
Erbjuder 
inte denna 
typ av Sfi-
utbildning 

Fritext yr-
ken 

Uppskatt-
ning av an-
talet delta-
gare i 
utbild-
ningen 

Ordinarie Sfi            
Särskild Sfi för akademiskt 
utbildade, om ja vilka yr-
ken:       

 

x x 
Sfi med yrkesinriktning ef-
ter yrkesbakgrund om ja 
vilka yrken:       

 

x x 
Sfi med yrkesutbildning 
om ja vilka yrken:       

 
x x 

Särskild Sfi för korttidsut-
bildade       

 
    

Sfi för föräldralediga            
Sfi på deltid             
Särskild Sfi för analfabeter            

Sfi med modersmålsstöd             

Sfi förlagd till arbetsplats             
Sfi med anpassning till 
funktionshinder       

 
    

Annan typ av Sfi            
 
2. Finns det behov av att utveckla yrkesanpassad Sfi? (ja/nej/tveksam) 
2.1 (om ja på fråga 2) Vad hindrar er från att utveckla yrkesanpassad Sfi? Flera svars-
alternativ möjliga.  
o Ja, Brist på ekonomiska resurser 
o Ja, Brist på Sfi-lärare  
o Ja, Bristande samverkan med andra myndigheter 
o  Ja, Stora variationer i elevunderlag, behovet svårprognostiserat 
o Ja, Otydligt myndighetsansvar för yrkesanpassad Sfi 
o Ja, annan anledning nämligen:  
o Nej, finns inget hinder 
o Tveksam 
3. Deltar analfabeter och akademiker i samma Sfi-utbildning? (ja/nej/tveksam) 
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Du som är tjänsteman på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlem i  
Unionen. En stor del av Unionens medlemmar har högskoleutbildning och många är 
chefer. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföreta-
gare och studenter. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. 
Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.

I DEN HÄR RAPPORTEN har kommunerna fått frågor om hur deras kursutbud i Svenska 
för invandrare (Sfi) ser ut. Många kommuner har i viss mån ett anpassat kursutbud 
där det finns möjlighet att läsa på deltid eller Sfi anpassad för analfabeter och kortut-
bildade. Däremot är det större variation gällande utbudet av Sfi för högskoleutbildade 
och yrkes-Sfi. I studien framkommer det att särskilt kommungruppen Mindre städer 
och landsbygdskommuner har svårigheter att erbjuda ett mer variet utbud, vilket ibland 
resulterar i att högskolestuderande och analfabeter går i samma klass. Liksom kommu-
nerna ser vi som fackförbund att det finns ett stort behov av att utveckla yrkes-Sfi:n så 
att den formen av Sfi lättar kan kombineras med ett arbete eller andra arbetsmarknads-
politiska insatser som praktik eller subventionerade anställning.
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