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Utebliven etablering SFI



Om projektet
§ På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan 

myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som 
behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa 
personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, 
tillgodogöra sig andra insatser som syftar till samhällsetablering och 
stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende.

§ Utgångspunkt för projektet, som finansieras av Finsam i Malmö, 
ligger i att personer som borde vara på Sfi inte är det och därför inte 
får möjlighet att ta sig ur ett utanförskap. Målen för insatsen är 
därför att få in personer som saknar självförsörjning och/eller 
långsiktig planering i Sfi-studier och behålla dem där tills de är 
avslutade med uppnådda kursmål.

§ Insatsen utgörs av en kunskapssatsning för inblandade parter – den 
primära målgruppen av medarbetare – som leder till bättre och 
sammanhållna planeringar för malmöbor som behöver våra 
insatser. Två koordinatorstjänster är navet i satsningen men 
kunskapsspridningen förväntas nå samtliga berörda medarbetare 
inom Komvux Malmö, ASF och Arbetsförmedlingen i Malmö.



Om workshopen
§ Syfte med workshopen är att bidra med ett underlag för fortsatt 

planering och genomförande av den finansierade insatsen. 

§ Utgångspunkt för workshopen tas i två frågor:

§ Tema 1: Varför läser inte olika grupper av individer SFI och 
hur kan dessa nås?

§ Tema 2: Varför avbryter grupper av individer sina SFI-
studier förtid och hur detta kan motverkas?



TEMA 1: Individer som ej läser Sfi

§ Utgångspunkt för diskussionen tas i en uppskattad volym på 4000 personer som inte läser på Sfi, men 
som borde göra det. Detta utgår från en uppskattning gjord för några år sedan, vilken endast omfattar 
personer som uppbär försörjningsstöd. Vid sidan av denna siffra antas det finnas ett stort mörkertal.

§ Diskussionen visar att det finns ett påtagligt behov av fördjupad kunskap om de  (grupper av) individer 
som inte läser Sfi, men som borde göra det.

§ En grundläggande indelning inom gruppen som inte läser Sfi, men som i någon mening antas vara i 
behov av att göra det, tas i relation till studiestart på Sfi:

§ De individer som inte vid något tillfälle har påbörjat Sfi-studier

§ De individer som vid något tillfälle påbörjat men ej anses ha slutfört SFI-studier



Individer som inte vid 
något tillfälle har påbörjat Sfi-studier

§ De som aldrig haft kontakt med Sfi:

§ Framför allt kvinnor som inte uppbär offentlig försörjning (försörjs av anhörig).
§ Individer som (av okänd anledning) inte är i behov av offentlig försörjning.
§ Stort mörkertal, osäkra uppgifter.

§ De som haft kontakt med Sfi men inte börjat studera. 

§ Oklarheter kring gruppen och vilka som ingår i denna. 
§ Tänkbara förklaringar kan vara:

§ Bristande tillgänglighet i antagningsprocessen (digitalisering, information)?
§ Köer till kursstarter?
§ För svaga incitament att påbörja Sfi, tydligare koppling till jobb i 

information?



Individer som vid något tillfälle 
påbörjat men ej anses ha slutfört SFI-studier

§ De som slutat efter avbrott:

§ Orsaker kan vara:
§ Annan planering
§ Andra insatser
§ Regelverk hos andra aktörer (Af)
§ Krav på heltidsinsats
§ Ohälsa/sjukskrivning
§ Föräldraledighet

§ I detta avseende finns behov av information om avbrottorsaker och vägar för 
återgång i studier.

§ De som slutat efter studiemisslyckande (betyg F)

§ I detta avseende finns behov av information om anledningar till betyg F.



TEMA 2: Elever som ej fullföljer Sfi

§ Utgångspunkt för diskussionen kring elever på Sfi som avslutar innan de uppnått önskvärt resultat tas i 
vad som är att betrakta som positiva eller negativa avbrott:

§ De elever som gör Positiva avslut INNAN slutförda studier

§ De elever som gör Negativa avslut INNAN slutförda studier



Positiva avslut INNAN slutförda studier

§ Oklart i vilken utsträckning detta sker.
§ Orsaker är t ex:

§ Praktik
§ Jobb
§ Föräldraledig
§ Flytt

§ I detta avseende finns behov av att analysera om positiva orsaker verkligen är 
gynnsamma i förhållande till en långsiktig utveckling.



Negativa avslut INNAN slutförda studier

§ Ca 52% av avslut 
§ Utgörs av elever som:

§ ej kommer till kursstart
§ ej kommer tillbaka till Sfi efter annan tidsbegränsad insats
§ uteblivit från undervisning
§ gjort studiemisslyckande
§ ej kan tillgodogöra sig studier

§ Orsaker eller volymer inom gruppen är ej kända. 

§ Behov av nedbruten analys på:
§ kön, ålder, etnicitet, språk, levnadsförhållanden, stadsdel etc

§ Behov av jämförelse med andra kommuner.



Tema 2: Elever som ej fullföljer Sfi

§ Vid sidan av behov om kunskap kring punkterna kring positiva och negativa avslut innan slutförda Sfi-
studier finns behov av ytterligare kunskap om:

§ när avslut/avbrott sker i förhållande till processen för Sfi-studier?
§ hur Sfi genom pedagogisk utveckling skulle kunna motverka avbrott (omvärldsanalys)?
§ hur Sfi skulle kunna få en ökad förståelse för progression inom Sfi-studier?

§ Ytterligare behov av utveckling inom Sfi, där kunskap om hur genomförande kan ske behövs,  beskrivs 
vara:

§ förutsättningar för att uppmärksamma funktionsnedsättning som upptäcks på Sfi eller där info finns 
hos andra aktörer, men som inte är känd för Sfi.

§ former för att undvika parallella planeringar.
§ utvecklad syn hos parterna kring innebörden av heltidsstudier
§ utvecklade samverkansformer/informationsutbyte mellan parter.

§ Slutsatsen av diskussionen blir att det finns en osäkerhet kring gruppens storlek och behov av 
kunskapsunderlag som beskriver gruppen elever som ej avslutar Sfi på önskat sätt..


