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INFORMATION OM SFX

Välkommen Katarina Stiessel Fonseca



Sfx – Svenska för yrkesutbildade

• För att erbjuda rakare väg mot rätt yrke i Sverige för den 

som har utbildning/erfarenhet från annat land

• För att tillvarata kompetens – bidra till 

Stockholmsregionens kompetensförsörjning



SFX ÄR Svenska för yrkesutbildade. Alla folkbokförda i Stockholms län kan 

ansöka till Sfx-utbildningarna, antagningskriterier och antal utbildningsplatser 

avgör antagning. Samtliga 26 kommuner i länet har ingått avsiktsförklaring för 

Sfx och anslutit sig till Sfx-överenskommelsen. Ansökan går via 

hemkommunen.

Studerande från andra kommuner är också välkomna såvida hemkommunen 

godkänner Sfx-studier.



• Startade i Södertälje 2001 för att effektivisera språkutbildningen för nyanlända läkare m.fl. 
medicinska akademiker. Samarbete mellan ett antal Södertörnskommuner med stöd av 
Länsstyrelsen.

• Sfx är nu ett samarbete mellan 26 kommuner och tre regionala aktörer; 
kommunförbundet Storsthlm, Länsstyrelsen och Region Stockholm (den senare en något 
nyare aktör, regionbildning i Stockholm 2019).  Fem (5) kommuner är Sfx-anordnare.

• Från 2012 nuvarande Sfx-överenskommelsen mellan länets kommuner, förvaltas av 
Storsthlm

• Storsthlm hyser den regionala Sfx-samordnaren, via Storsthlm ansöker den kommun som 
önskar starta ny Sfx-utbildning (via webbformulär) förslag till beslut dras i strategiska 
nätverk, för Storsthlms styrelse och förbundsdirektör (har sista ordet)

• Hemkommunen står för elevens utbildningskostnad, IKE, månadsfaktura (innehåller 
uppgifter om ev. betyg, avslut, avhopp). Hemkommunen ger godkännande vid ansökan till 
Sfx i annan kommun. Trots ök. Anordnarkommunen sköter utbildningsadministration.

https://sfx.se/wp-content/uploads/2016/12/SFX_overensk_bilagor.pdf


Vad är Sfx?
• 9 skräddarsydda specialpaket med intensiv 

språkutbildning Sfi C till Sva 3 (beroende på 
yrkesområde), kombinerat med introduktion 
till hur yrket och branschen fungerar i 
Sverige genom
vägledning, yrkes-timmar eller kurser, 
lärosäteskontakt, studiebesök, 
gästföreläsningar, mentorsprogram, APL, 
auskultationer, fältstudier…

• 1000 – 1500 studerande/år, stor andel IKE

Varför Sfx?
• Ge nyanlända en tydlig och effektiv väg in i 

det yrke hen redan har utbildning i och/eller 
erfarenhet av, dvs för personer som är nya i 
landet men inte nya i yrket

• Stärkt yrkesidentitet och (yrkes)gemenskap, 
både med andra nyanlända från samma 
yrkesgrupp (oavsett migrationsorsak) och 
med branschen i Sverige

• Sfx-konceptet svarar också mot att skapa innovativa metoder 
inom flyktingmottagning, underlätta rörlighet för yrkesverksamma 
EU-medborgare och främja integration på arbetsmarknaden

• Kompetensförsörjning: Stockholmsregionen tillvaratar 
kompetens hos nyanlända migranter och flyktingar



Storsthlm:s roll för Sfx:

• Förvalta Sfx-överenskommelsen 
Ö k ska revideras!

• Årligen justera prislistan för Sfx (månadskostnad IKE)

• Behandla ansökan om att starta nytt Sfx

• Sedan 2015 hysa Sfx-samordnaren 

• Hysa väsentliga möten för Sfx

Länsstyrelsen Stockholm
Stödjer främjar framhåller

Sfx-samordnarens roll:

• Samordna internt Sfx-anordnare och 
Sfx-utbildningar. Anordnarträffar, 
Admin-möten, Lärardagar, SYV-dagar, 
intern kommunikation

• Kommunicera om Sfx till alla 26 
kommunerna: hemsida, 
kommunikationsmaterial, mail, 
telefon, besök, mässor, 
nyhetsutskick, temadagar 

• Externt samarbete och 
kontaktskapande: Regionala 
aktörerna, Af, fackförbund, lärosäten 
inkl. forskning, arbetsgivare m.fl.

.

Region Stockholms roll:
Under utveckling.
Har erbjudit sig bidra med en 
praktikplatsbank eller liknande.





Varifrån kom Sfx-studeranden 2021

Kommun Antal    Kommun Antal 

Stockholm 470   Sigtuna 19 

Huddinge 76   Upplands-Bro 17 

Solna 70   Österåker 10 

Botkyrka 64   Lidingö 8 

Järfälla 59   Danderyd 7 

Sollentuna 58   Vallentuna 7 

Sundbyberg 53   Nynäshamn 6 

Haninge 35   Värmdö 5 

Södertälje 32   Norrtälje 4 

Upplands Väsby 32   Vaxholm 3 

Täby 27   Salem 3 

Nacka 27   Ekerö 2 

Tyresö 24   Nykvarn 2 

Elever från kommuner utanför länet: 46 
 
Totalt antal Sfx-elever inom länet: 1120 

 



Senaste Sfx-
utbildningen

SFV, Tyresö
På paus

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö 

Komvux,

• För personer med Vårdutbildning 
på gymnasial nivå eller högre

• UHR, Socialstyrelsen
• VO-college
• Samarbete med arbetsgivare –

APL, studiebesök, jobbskuggning 
etc.

• Utbilda till undersköterska men 
också vägleda hur den som önskar 
går vidare mot leg Sjuksköterska

• Förkorta tiden i jämförelse med 
kombinationsutbildningar där 
ingen erfarenhet krävs, framför allt 
vassare och tydligare 
tillvaratagande av kompetens, 
utveckling - kompetenstrappan 

Svenska: SFI D till SVA grund delkurs 4. Möjlighet finns att studera även SVA 1 
och 2.
Yrkesinriktat innehåll: Omvårdnad 1 och 2. APL omfattande 4 veckor i 
kombination med kurserna i Omvårdnad ingår. (OBS! Kan försenas p.g.a. Covid-
19). Studiebesök. Föreläsningar med externa föreläsare från vårdbranschen. 
Nätverkande för kontakter med vårdbranschen. Samhällskunskap med 
inriktning mot hur undersköterskeyrket fungerar i Sverige och vad som styr och 
påverkar det. Specialpedagogiskt stöd och stöd i digital kompetens. Vägledning 
för fortsatt kompetensutveckling t.ex. mot sjuksköterskeyrket.



SFB, Tyresö
Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,

Farmarstigen 11, 135 81 Tyresö

Antagning
Krav: Avklarad Sfi C. Svenskt B-körkort. God körvana och helst tidigare erfarenhet av 

bussföraryrket.

Antagning: 4 ggr/år.

Längd/omfattning
20-40 veckor beroende på språknivå vid start. Heltid, dagtid, ca 20 lärarledda 

timmar/vecka + självstudier. Undervisning på plats 2 dagar/vecka och via fjärrlektioner 3 

dagar/vecka. Berättigar till studiemedel från CSN.

Innehåll
Svenska: Sfi D och Sva Grund.

Yrkesinriktat innehåll: Körning i simulator för buss, trafikteori (B och D), service och 
bemötande, kommunikation, datakunskap, arbetsmiljö och ergonomi, teknik, 

miljömedvetenhet, teori inför YKB-prov, studiebesök i bussdepå. Extena föreläsare från 
bussbolag, facklig infomation. CV-skrivning och intervjuteknik.



• Svenska för företagarea fö
SFE, Botkyrka

Plats
Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba.

Antagning
Krav: Studievana, intresse för entreprenörskap. Intervju genomförs med sökanden.

Antagning: Var 5:e vecka.

Längd/omfattning
12 månader beroende på Sfi-nivå vid start, kan vara kortare.

Ca 20 timmar/vecka (flexibelt).

Innehåll
Svenska: Sfi C, D + Sva Grund.

Yrkesinriktat innehåll: Individuell coachning och stöd av entreprenörscoach.  . Expertföreläsare frånnäringsliv, myndighet, 
organisation. 

Studiebesök på företag, mässa, museum osv.

Samarbete med Almi, Nema Problema m.fl. projektarbeten,

framtagande av egen affärsplan vilken också blir examensarbetet.

Svenska för entreprenörer



SFINX, Järfälla och Stockholm
Plats

Bas Barkarby, Bällstaågatan 18, 17745 Järfälla.

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö,

Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning
Krav: Ingenjörs- eller arkitektutbildning med akademisk examen, Engelska 6 (Stockholm),

Antagning: 4 ggr/år. 2 i Järfälla, 2 i Stockholm

Längd/omfattning
Individuellt, max 18 månader. 3-4 dagar på plats/vecka, 1-2 dagar/v. fjärr/distans

Innehåll
Svenska: Sfi C – Sva 3.

Yrkesinriktat innehåll: Mentorsprogram i samarbete med Sveriges Ingenjörer.

Auskultationer + studentservice på KTH. Kommunikation i arbetslivet. Intervjuträning, muntliga

och skriftliga presentationer. Studiebesök på ett stort antal arbetsplatser för

ingenjörer. 

Svenska för ingenjörer och arkitekter



SFL Stockholm, Komvux Rosenlund
Plats

Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium, STFG, Kungens Kurva

Antagning
Krav: Betyg i Sfi C eller D (ej klar med Sva G). Erfarenhet av att köra tung lastbil. Svenskt B-

körkort.

Antagning: 2 ggr/år vid terminsstart. Språktest, intervju och körprov med tung lastbil.

Längd/omfattning
20-21 veckor/en termin. Ca 29 lärarledda timmar/vecka.

13 timmar körträning + 2 timmar i simulator.

Innehåll
Svenska: Sfi C och D. Yrkessvenska.

Yrkesinriktat innehåll: 800 gymnasiepoäng i ämnena yrkestrafik, godshantering, godstrafik. 
Truckförarutbildning  A, B + D. Övningskörning lastbil. 5-10 dagars praktik/APL

på åkeri. Grundläggande ADR-utbildning (transport av farligt gods). Förbereder

för YKB (Yrkeskompetensbevis).

Svenska för lastbilsförare



• Svenska för Medicinsk personal
SFM, Huddinge

Plats
Vux Huddinge, Patron Pehrs väg 6, 141 35 Huddinge

Antagning
Krav: Examen i medicinskt legitimationsyrke: läkare, tandläkare + hygienist, 

apotekare, sjuksköterska, barnmorska, logoped, dietist, fysioterapeut

Antagning: 5 ggr/år och i mån av plats.

Längd/omfattning
Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start.

Ca 20 lektionstimmar/vecka + 15-20 timmar självstudier/vecka. 

3 dagar/vecka på plats/ 2 dagar/v. fjärr & distans.

INNEHÅLL
Svenska: Sfi C – Sva 3.

Yrkesinriktat innehåll: Olika orienteringskurser i medicinsk svenska med

utbildade vårdlärare. Svenskt hälso-och sjukvårdssystem, svensk 
sjukvårdskultur, journalföring, Studiebesök och auskultationer i vården, KTC.

Svenska för medicinsk personal



• Svenska för Pedagoger
SFP, Stockholm

Plats
Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö.

Antagning
Krav: Lärarutbildning eller examen i ett eller flera ämnen som ger lärarbehörighet. 

Engelska 4. Max ca 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället.
Antagning: var 9:e vecka. 

Längd/omfattning 
Ca 18 månader beroende på svenskanivå vid start.

15-24 timmar/vecka + studiebesök och fältstudier.

Innehåll
Svenska: Sfi C – Sva 3.

Yrkesinriktat innehåll: 20 % yrkestimmar (t o m Sva Grund, sedan individuellt) med

kunskap om svenska skolan, värdegrund, didaktik, betyg och bedömning. Studiebesök,

fältstudier, gästföreläsare, individuell kartläggning mm.

Auskulterande praktik i skolor via samarbete med Utbildningsförvaltningen. 

Samarbete med ULV (Utländska lärares vidareutbildning).

Svenska för pedagoger



• Svenska för ekonomer, Jurister OCH
SFEJ, Stockholm

Plats Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö.

Antagning
Krav: Examen inom ekonomi, juridik eller annat passande samhällsvetenskapligt

ämne. Engelska 6 (kunskaperna testas, betyg krävs inte). Max ca 3 år efter dag för  
folkbokföring i Sverige. Antagning: var 9:e vecka. 5 ggr/år.

Längd/omfattning 
Beroende på vilken Sfi-nivå man startar på, som längst

20 månader för den som går alla delkurser. 20-30 timmar/vecka.

INNEHÅLL
Svenska: Sfi C – Sva 3. Svenska kurser går att läsa klart på distans om studeranden

får arbete, yrkesdelarna kräver deltagande på plats.

Yrkesinriktat innehåll: Yrkestimmar och orienteringskurser kring svenska förhållanden 
relaterade till yrken, utbildning och arbetsliv. Mentorsprogram i samarbete med 

fackförbundet Akavia. Studiebesök kopplade till yrkesområde t ex Handelskammaren, 
Tingsrätt, Riksdag, Riksbanken, Folksam m.fl. (ej under pandemi).

Möjlighet att söka praktikplats via Arbetsgivarsamverkan.

Svenska för ekonomer, jurister och
vissa samhällsvetare



• Svenska för programmerare

Sfx-IT, Tyresö
Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux, Farmarstigen 11, 135 81 Tyresö

Antagning
Krav: Programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller

annan certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne. Kunskaper i engelska.

Programmeringstest.

Antagning: 2 ggr/år.

Längd/omfattning
1-3 terminer. 15-22 lärarledda timmar/vecka + självstudier, hemuppgifter

och grupparbeten.

INNEHÅLL
Svenska: Sfi C – Sva 3.

Yrkesinriktat innehåll: IT-svenska. Facktermer. Programmeringskurser och

certifieringskurser i C#. IT-relaterat material,

CV-skrivning, gästföreläsare, intervjuträning, IT-rekryteringsevents,

Nytt samarbete med Coding for immigrants. Microsoft reactor.

Svenska för programmerare



Katarina Stiessel Fonseca

Samordnare för Sfx i Stockholms län

08-580283 85, 070-0027273

katarina.stiessel.fonseca@jarfalla.se

Besöksadress: Storsthlm, Fatburen, 

Södermalmsallén 36

Samordnare Sfx:

LÄNSSTYRELSEN I 

STOCKHOLMS LÄN 

www.sfx.se

mailto:katarina.stiessel.fonseca@jarfalla.se


RAST



SAMMANHÅLLEN UTBILDNING
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt - Regeringen.se

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/11/prop.-20212251/


• Beslut har fattats att det införs en skyldighet för kommunerna att inom 
komvux tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de som tar del av 
etableringsprogrammet och som på grund av kort utbildning inte bedöms 
kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. D.v.s. de som 
omfattas av utbildningsplikt.

• Lagändringarna i skollagen (2010:800) träder i kraft den 1 augusti 2022.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-sammanhallen-utbildning-for-nyanlanda-som-har_H901UbU9


• Inom ramen för etableringsprogrammet ska medborgarna i huvudsak ta 
del av:
- samhällsorientering

- sfi inom komvux

- komvux på grundläggande eller gymnasial nivå

- komvux som särskild utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå

- eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan



• Den sammanhållna utbildningen ska syfta till att ge deltagarna sådana 
kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig 
på arbetsmarknaden.

• Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23 timmars 
undervisning i veckan i genomsnitt och följa en plan beslutad av 
hemkommunen.

• Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, 
organisation och huvudsakliga innehåll.



ORIENTERINGSKURSER PÅ 
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

• Studietekniska färdigheter100 poäng

• Introduktion till studier på grundläggande nivå 100 poäng

• Digital kompetens 100 poäng

• Kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige 100 poäng

För kursen Introduktion till studier på grundläggande nivå ska det klart framgå 
att kursen ska vara en introduktion till samtliga fyra ämnen på grundläggande 
nivå (matematik, svenska som andraspråk, engelska samt samhällskunskap).



DISKUSSIONSPUNKTER - FRÅGOR

Hur kan anordnare och kommun bäst 
samarbeta gällande elevs studier?

Vilka förväntningar har vi på 
varandra?



DISKUSSIONSPUNKTER - SVAR

• Transparens mellan anordnare och kommun så eleven får det hen behöver

• Minska glappet mellan kommun och anordnare

• Hålla stafettpinnen så ingen elev hamnar mellan stolarna

• Viktigt med dokumentation i Alvis och kommunikation mellan berörda parter

• Högt i tak med kommunikationen

• Tydlighet från kommunen vad anordnarna ska göra i Alvis 

• Vem gör vad och när?

• Att bedömningar av eleverna görs grundligt

• Att mötas tidigt kring elevens behov



TACK FÖR IDAG!




