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Sammanfattning
Sweco Eurofutures AB (tidigare Utrednings- och statistikkontoret AB) har på uppdrag av arbetsmarknadsförvaltningen genomfört en uppföljning av sfi-studerande
som påbörjat sin svenskundervisning för invandrare under första halvåret 2008,
med syftet att utreda hur det gått för de som deltagit i stadens sfi-undervisningen.
Undersökningen har varit uppdelad i två moment – en registerstudie samt en enkätstudie. Registerstudien omfattar samtliga 2 688 personer som påbörjade sfi första halvåret 2008. Enkätstudien genomfördes på en delpopulation om 600 personer
med en svarsfrekvens på 53 procent och lågt internt bortfall.
Enligt registerstudien var över 60 procent av de som påbörjade sfi våren 2008 sysselsatta, förvärvsarbetande eller studerande (här ingår ej sfi), år 2010. Det var 46
procent som hade ett arbete och 24 procent som studerade (personerna kan både ha
arbetat och studerat under året). I enkätstudien framkommer att åtta av tio har eller
har haft arbete i Sverige någon gång. Sex av tio uppgav att de hade ett arbete år
2011.
Rapporten i sin helhet återfinns som bilaga till ärendet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom sfi-avdelningen.
Ärendet
Sweco Eurofutures AB (tidigare Utrednings- och statistikkontoret AB) har på uppdrag av arbetsmarknadsförvaltningen genomfört en uppföljning av sfi-studerande
som påbörjat sin svenskundervisning för invandrare under första halvåret 2008,
med syftet att utreda hur det gått för de som deltagit i stadens sfi-undervisningen.
Undersökningen har varit uppdelad i två moment – en registerstudie samt en enkätstudie. Registerstudien omfattar samtliga 2 688 personer som påbörjade sfi första halvåret 2008. Enkätstudien genomfördes på en delpopulation om 600 personer
med en svarsfrekvens på 53 procent och lågt internt bortfall.
Enligt registerstudien var över 60 procent av de som påbörjade sfi våren 2008 sysselsatta, förvärvsarbetande eller studerande (här ingår ej sfi), år 2010. Det var 46
procent som hade ett arbete och 24 procent som studerade (personerna kan både ha
arbetat och studerat under året). I enkätstudien framkommer att åtta av tio har eller
har haft arbete i Sverige någon gång. Sex av tio uppgav att de hade ett arbete år
2011.
Sysselsättningsnivån (arbete eller studier) är överlag högre bland män, yngre personer, invandrade från länder med högre välstånd, personer med längre vistelsetid
i landet, personer med högre utbildningsnivå, studerande med ett sfi-betyg och
studerande utan hemmavarande barn. De studerandes utbildningsbakgrund har
störst betydelse för sysselsättningen.
Att slutföra sina sfi-studier har en positiv betydelse för sysselsättning på längre
sikt. År 2009 hade de som saknade sfi-betyg högre sysselsättningsgrad. Detta kan
förklaras av att dessa personer har egenskaper som oftast samvarierar positivt med
sysselsättning. Med tiden minskar dock personernas bakgrund i betydelse för sysselsättningsgraden. År 2010 var personer med betyg oftare sysselsatta jämfört med
de som saknade betyg.
I enkätstudien uppgav de studerande att de i huvudsak haft stor nytta av sfi för att
kunna kommunicera i olika situationer och för att förstå det svenska samhället. En
övervägande del uppgav att sfi-studierna förberett dem väl för kommande arbetsliv och/eller för fortsatta studier. Ungefär en av fem ansåg att sfi-studierna i liten
utsträckning förberett dem för kommande arbete och/eller för vidare studier.
Kvinnorna är generellt sett mer nöjda jämfört med männen.
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Resultaten visar att 43 procent hade minst ett betyg två år efter att studierna hade
påbörjats. De grupper som oftast har betyg från sina sfi-studier är yngre personer,
kvinnor, personer i parförhållanden, studerande med barn, personer med kort vistelsetid i landet och personer som invandrat från länder med lågt välstånd. En anledning till att man inte erhållit ett slutbetyg från kursen kan vara att man fått ett
arbete (en tredjedel uppger i enkätsvaren att de hade ett arbete år 2008).
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