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Förord 

Tjänstesektorns sysselsättning har ökat med 50 procent de senaste två 

decennierna, inom både serviceintensiva och kunskapsintensiva branscher. 

Tillväxt och pensionsavgångar har bidragit till långsiktiga kompetensbrister och 

rekryteringsproblem. Asyl- och flyktinginvandringen kan på sikt bidra till att klara 

kompetensförsörjningen i tjänstesektorn. Därför är det av största vikt att vi på ett 

mycket bättre sätt kan klara integrationen till jobb särskilt för gruppen med låg 

utbildningsnivå. De senare kategorierna har relativt svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden på grund av att många är kortutbildade i en tid när de generella 

kunskapskraven stiger. Snabbare etablering av kortutbildade utlandsfödda på 

arbetsmarknaden är därför en nyckelfråga för tjänstesektorns utveckling och 

Sveriges tillväxt. Denna rapport visar på både behov och lösningar, och ett av 

huvudförslagen är att införa skärpta krav på utbildning – vi kallar det skolplikt för 

kortutbildade. 

Stockholm den 27 april 2015 

Ulf Lindberg 

Chef näringspolitiska avdelningen, Almega 

Rapporten har författats av Almegas arbetsmarknadsekonom Li Jansson samt 

utbildningspolitisk expert Fredrik Voltaire 
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Sammanfattning 

En av de största integrationspolitiska utmaningarna är att hälften av de nyanlända 

har högst en förgymnasial utbildning. Sammantaget finns 227 000 kortutbildade 

utlandsfödda och arbetslösa personer i landet. I takt med fortsatt invandring från 

länder med låg läskunnighet förväntas antalet utlandsfödda kortutbildade att öka.  

OECD har visat att Sverige har störst gap i hela OECD mellan inrikes och utrikes 

föddas läs- och räknefärdigheter. Sverige präglas också av stora skillnader i språk- 

och matematikkunskaper mellan sysselsatta och arbetslösa.  

Samtidigt finns en rad servicebranscher med rekryteringsbehov som redan idag är 

de vanligaste arbetsgivarna för kortutbildade utlandsfödda. Ökningen av antalet 

afrikafödda i arbete var dubbelt så stor åren 2006-2013 (10,6 procent) jämfört 

med åren 2001-2006 (5,6 procent), bland annat pga reformer som RUT-avdraget. 

SCB har därtill visat att pensionsavgångarna är större än antalet unga som 

kommer in på arbetsmarknaden, vilket innebär att kompetensförsörjningen är 

delvis beroende av invandring. För att fler kortutbildade ska kunna få arbete 

föreslås därför en reformagenda:  

1) Inför skolplikt för vuxna invandrare utan jobb och grundskoleutbildning 

som också uppbär offentligt finansierad försörjning.  

2) Inför fri tillgång till Komvux och yrkesvux, oavsett personens bostadsort. 

Reformen bör gälla alla, oavsett födelseland och förkunskapsnivå. 

3) Inför nationell komvuxpeng för likvärdighet, men behåll ansvaret för 

utförandet av Komvux på kommunal nivå 

4) Inför specialutbildning i språk och läsförståelse samt matematik som i 

Australien 

5) Stärk yrkesutbildningarna för enklare jobb 

6) Inför socialpeng som hjälper den enskilde med sociala behov 

7) Inför KRAV-BO 

8) Bevara och bygg ut reformer som gjort skillnad, t ex RUT-avdraget 

För att reformerna ska bli framgångsrika krävs fokus på kvalitet och effektivitet. 

Kostnadsökningar kan minimeras genom att tillåta en mångfald av utförare, samt 

genom omdisponering av medel i offentliga insatser som målgruppen idag 

omfattas av.  
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1. Kortutbildade utlandsfödda i befolkningen  

Under lång tid har andelen kortutbildade minskat, framför allt bland inrikes födda. 

Men i takt med en ökad invandring har antalet kortutbildade utlandsfödda ökat. 

Sammantaget finns 1,5 miljon kortutbildade personer i Sverige med högst 

förgymnasial utbildning, varav 340 000 utlandsfödda. Andelen asien- och 

afrikafödda utgör nu drygt 55 procent av de kortutbildade utlandsfödda.  

Figur 1 – Antal kortutbildade i befolkningen, tusental. SCB/AKU 

 

Källa: SCB/AKU 

 

 

 

Figur 2 – Andel asien- och afrikafödda av kortutbildade utlandsfödda. SCB/AKU 

 

 

 

 

Figur 3 – Andel kortutbildade i befolkningen. SCB/AKU 

 

Källa: SCB/AKU 

 

 

 

Bakgrunden är att den utomeuropeiska invandringen har ökat. Sedan 1997 har 

andelen utomeuropeiskt födda i befolkningen ökat från 6,7 till 13,4 procent. 

Invandringen har främst skett från Irak, Syrien, Somalia, Afghanistan och Eritrea. 

I avsaknad av fungerande statsbildningar har arbetsmarknad och 

utbildningsväsende i flera länder brakat samman. Sammantaget innebär det att 

många redan i hemländerna har låga kunskapsnivåer.  
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Läskunnigheten i Afghanistan var enbart 31,7 procent år 2011 och 37,8 procent i 

Somalia år 2009. Men även i länder där många akademiker utvandrar är bilden 

komplex. Läskunnigheten i Syrien är ca 85 procent, enligt Världsbanken. 

1.1 Kortutbildade på arbetsmarknaden 

Sysselsättningen bland kortutbildade har sjunkit kontinuerligt sedan finanskrisen. 

Utlandsfödda kortutbildade har drabbats hårdare än inrikes födda. Det kan bero på 

att kortutbildade utlandsfödda har fler utmaningar än enbart kort utbildning, som 

bristande språk- och kulturkunskaper.  

Lägst sysselsättningsgrad har kortutbildade asien- och afrikafödda där 31 procent 

arbetar. När arbetsmarknaden stärktes under högkonjunkturen 2007 och 2008 

ökade kortutbildades sysselsättning kraftigt. Därefter föll sysselsättningen skarpt 

bland kortutbildade asien- och afrikafödda och är nu på markant låga nivåer. 

Sammantaget finns 227 000 utlandsfödda med högst förgymnasial utbildning som 

lever i utanförskap, varav 130 000 är asien- och afrikafödda.  

Figur 4 – Sysselsättning kortutbildade högst förgymnasial utbildning. SCB/AKU 

 

Källa: SCB/AKU 
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2.  Faktorer som styr etableringsmöjligheterna 

Möjligheterna till integration och etablering styrs av en rad faktorer där utbildning 

och arbetsmarknadens efterfrågan är de mest centrala. Även kulturella och 

språkliga skillnader spelar roll, liksom tiden i landet.  

2.1 Utbildningsnivå, läs- och skrivfärdigheter 

Utbildning ökar chanserna till arbete. Som tabell 1 visar nedan var andelen 

arbetslösa år 2013 högst bland kortutbildade1 med enbart förgymnasial utbildning. 

Samtidigt var antalet arbetslösa med högre utbildning betydligt fler än antalet 

kortutbildade arbetslösa. Det innebär att kortutbildade löper större risk att drabbas 

av arbetslöshet samtidigt som de också möter betydande konkurrens från mer 

välutbildade arbetslösa. Då endast en av fem arbetslösa har förgymnasial 

utbildning riskerar många lämpliga jobb att besättas av mer högutbildade. 

Tabell 1. Arbetskraften 2013, 20-64 år, SCB/AKU 

1000-tal 
respektive 

procent  

Syssel-
satta 

Arbets-
lösa 

Arbets
-
kraften 

Arbets- 
löshet 
Procent % 

Långtids-
arbetslös
a 27-
veckor 

Långtidsarbets
-löshet  
Procent % 

Förgymnasial 389 72 461 15,6 29 6,3 

Gymnasial 2030 164 2194 7,5 56 2,6 

Eftergymnasial 
utbildning 

2017 107 2124 5,0 32 1,5 

 

Utanförskapet är dock bredare än måttet på arbetslöshet. Som tabell 2 visar står 

27,6 procent av de kortutbildade helt utanför arbetskraften, på grund av sjukdom, 

studier, förtidspension och annat. Detta kan jämföras med att bara 11,6 procent av 

högskoleutbildade står utanför arbetskraften. 

Tabell 2. Personer 20-64 år utanför arbetskraften och utbildningsnivå, SCB/AKU 

Utbildningsnivå Antal ej i arbetskraften Andel av befolkningen 

Förgymnasial 196,5 27,6% 

Gymnasial 330,2 12,7% 

Eftergymnasial 250,1 11,6% 

 

Kortutbildade i arbete är mer beroende av tillfälliga anställningar än högutbildade 

vilket kan spegla att tillfälliga anställningar är en väg in på arbetsmarknaden. 

                                                      
1 För diskussion av begreppet kortutbildad, se appendix 
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Risken att anställa kortutbildade kan även upplevas högre än att anställa andra. 

Det är även sannolikt att en del av de enklare jobben är säsongsberoende.   

Tabell 3 Sysselsatta 20-64 år, utbildningsnivå och anställningsform, SCB/AKU 

 
Tillsvidareanställning Andel av gruppen 

Förgymnasial 71,9% 

Gymnasial 76,7% 

Eftergymnasial 
utbildning 

78,7% 

 

Vuxnas faktiska kunskapsnivå mäts i PIAAC-undersökningen2 som OECD 

publicerade år 2012. Den är ett ”Vuxen-PISA” och visar bland annat strukturella 

skillnader i läsförståelse och matematik. Sverige klarar sig generellt väl. På testet 

för räknefärdighet (numeracy) kan man prestera upp till 500 poäng. Här placerar 

sig Sverige på fjärde plats av OECD-länderna med 279 poäng. Skillnaderna är 

dock stora mellan grupper i Sverige. Bland anställda är räknefärdigheten 290 

poäng jämfört med 258 bland arbetslösa.  

Sverige har även störst gap mellan inrikes och utrikes föddas läskunnighet och 

räknefärdighet i hela OECD. Inrikes föddas läskunnighet och räknefärdighet 

ligger 54 respektive 56 poäng över utrikes föddas resultat. I Australien är gapet en 

fjärdedel så stort och i Kanada är det mindre än hälften än i Sverige. Även länder 

som är ännu mer lika Sverige har mindre utbildningsgap, exempelvis Tyskland.  

Tabell 4. Gap mellan inrikes och utrikes födda (Antal poäng på PIAAC-

skalan).OECD PIAAC 2012. 

 
 Läskunnighet   Räknefärdighet 

Sverige 54 Sverige 56 

Finland 52 Finland 52 

Nederländerna 43 Nederländerna 47 

Norge 38 Norge 46 

Sydkorea 38 Frankrike 44 

Danmark 38 Tyskland 37 

Frankrike 37 Danmark 37 

USA 36 Sydkorea 33 

Tyskland 34 Österrike 32 

OECD-snitt 29 USA 32 

Österrike 26 OECD-snitt 29 

Italien 25 Spanien 21 

Kanada 24 Kanada 21 

                                                      
2 Se även Appendix 2 för mer information om PIAAC 
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Estland 23 Italien 17 

Spanien 23 Estland 15 

Australien 13 Australien 12 

Tjeckien 6 Tjeckien 12 

Slovakien 6 Slovakien 8 

Irland 5 Irland -1 

PIAAC-undersökningen bekräftar att utlandsfödda kortutbildade ökar. Som tabell 

5 visar är ca 40 procent av vuxna utlandsfödda på kunskapsnivå 1 eller lägre 

enligt PIAAC-skalan, vilket innebär begränsade språk- och matematikkunskaper. 

PIAAC är en urvalsundersökning, men om siffrorna är representativa innebär det 

att drygt 600 000 utlandsfödda i Sverige är kortutbildade.3 

Tabell 5. – Andel i procent av utlandsfödda vuxna efter kunskapsnivå, SCB/PIAAC 

 Under nivå 1 Nivå 1 

Räknefärdigheter 20 22 

Läsfärdigheter 19 22 

PIAAC-undersökningen visar vidare att den genomsnittliga läs- och 

skrivfärdigheten bland utlandsfödda i Sverige sjunker över tid4. Orsaken är att de 

senaste årens invandring kommit från länder med hög konfliktnivå och bristande 

utbildningsväsenden. Denna trend motverkas dock av att exempelvis konflikten i 

Syrien samt kompetensinvandring medfört att fler högutbildade invandrar.   

Figur 5. Utvecklingen bland läs- och skrivfärdigheter. SCB/PIIAC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 SCB Tema Utbildning, Rapport 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas 
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4 Myrberg mfl, 2000 
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Migrationsverkets invandringsprognos kombinerat med information om 

utbildningsnivån i hemländerna visar att det åren 2014 till 2016 beräknas invandra 

drygt 50 000 personer med mycket låga läs- och skrivfärdigheter (se tabell 6 

nedan). Antalet kortutbildade kan bli lägre då de flesta som emigrerar har högre 

utbildning än genomsnittsbefolkningen, men siffran ger en ungefärlig 

uppskattning.  

Tabell 6. Migrationsprognos och andel kortutbildade, Migrationsverket, PIAAC 

 2014 2015p 2016p Ungefärlig andel under PIAAC-nivå 
1 i hemlandet 

Syrien 30 583 37 000 31 000 16 

Afghanistan 3 104 3 000 3 000 83 

Eritrea 11 499 9 000 9 000 49 

Somalia 4 831 4 500 4 500 76 

Irak 2 666 6 000 6 000 22 

Summa 52 683 59 500 53 500 ca 51 500 totalt 

 

Historiskt har Sverige haft svårt att integrera kortutbildade utlandsfödda. I 

undersökningen International Adult Literacy Survey (IALS) år 2000, en 

föregångare till PIAAC, undersöktes hur stor andel av de som invandrat som 

kompletterat sin tidigare utbildning efter ankomsten till Sverige. Det visade sig att 

över hälften – 52 procent - av de utlandsfödda som inte kompletterade sin 

utbildningsnivå efter ankomsten till Sverige bestod av personer med låg 

läskunnighet. (se tabell 7). En delförklaring som rapporten lyfter fram är att 

många utbildningar brister i effektivitet och resultat. Exempelvis hade fyra av tio 

som deltagit i en SFI-kurs stannat på läsförmågenivå 1.  

Tabell 7. Fördelning på literacy-nivåer (”löpande text”) bland invandrare som 

skaffat sig högre utbildning i Sverige och sådana som inte gjort det. Avser 

personer som invandrat efter 18 års ålder, procent. IALS år 2000. 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Kompletterat högsta utbildning i Sverige 20 36 35 9 

Ej kompletterat högsta utbildning i Sverige 52 28 18 2 

 

2.2 Matchning och efterfrågan på arbetsmarknaden 

Utbildning förbättrar matchningsmöjligheterna på arbetsmarknaden. 

Utbildningarnas effekt blir dock begränsad om utbudet av arbetstillfällen är litet. 
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Höjd sysselsättning bland svaga grupper är därför beroende även av 

näringspolitiska reformer som ökar arbetsgivares rekryteringsbehov. Det kan ske 

exempelvis genom generell näringspolitik som lägger en god grund för tillväxt. 

Inom detta område ryms en lång rad åtgärder kring nationellt och lokalt 

näringsklimat som exempelvis skatter, goda etableringsförutsättningar, stabila och 

enkla regler. Samtidigt behövs också åtgärder för att förbättra matchningen på 

arbetsmarknaden, exempelvis genom en reformerad arbetsförmedling och 

skattereduktioner som ökar utbudet av jobb, som RUT-avdraget. 

För kortutbildade är det en utmaning att Sverige har få enklare jobb med lägre 

förkunskapskrav. Hela 9 procent av befolkningen skulle mest sannolikt enbart få 

ett jobb till lägstalöner, men bara 3 procent av befolkningen har ett sådant jobb.5 

Störst utmaningar på arbetsmarknaden har asien- och afrikafödda. I en tidigare 

Almega-rapport framkom att 87 procent av de sysselsatta i målgruppen arbetar 

inom handel, restaurang och övriga tjänster.6 Analysen innehöll dock hela 

gruppen oavsett utbildningsnivå. 

I tabell 8 visas de vanligaste yrkena för kortutbildade afrikafödda med högst nio 

års förgymnasial utbildning. De vanligaste jobben har krav på kortare 

yrkesutbildning eller introduktion. Jobben för kortutbildade är enkla såtillvida att 

arbetsuppgifterna ofta är repetitiva. Men arbetstillfällena har också yrkeskrav, 

som att hantera vissa maskiner eller kemikalier. Det är avgörande att personen har 

förmåga att kommunicera med kunder eller omsorgsmottagare. Språk, 

läsförståelse och matematik är ett måste. Samtliga yrken kräver någon form av 

kortare utbildning. 

Tabell 8 Anställda afrikafödda med förgymnasial utbildning kortare än 9 år, 16-

64 år 2013, SCB 

 Antal 
anställda 

Andel 
anställda 

Städare m.fl. 8871 13,9 

Vård- och omsorgspersonal 7051 11,1 

Yrke okänt 5509 8,7 

Köks- och restaurangbiträden 3680 5,8 

Fordonsförare 3239 5,1 

Övriga servicarbetare 2837 4,5 

                                                      
5 Jansson 2014 
6 Jansson 2015 
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Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2361 3,7 

Byggnads- och anläggningsarbetare 2327 3,7 

Byggnadshantverkare 2222 3,5 

Storhushålls- och restaurangpersonal 1882 3,0 

Lager- och transportassistenter 1651 2,6 

Montörer 1190 1,9 

Maskinförare 1074 1,7 

Maskin- och motorreparatörer 1064 1,7 

Maskinoperatörer, metall- och 
mineralbehandling 

1040 1,6 

Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1027 1,6 

Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 945 1,5 

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 919 1,4 

Övriga maskinoperatörer och montörer 830 1,3 

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 768 1,2 

Växtodlare inom jordbruk och trädgård 694 1,1 

  80,5 

 

2.3 Utvecklingen bland instegsjobben 

I takt med den digitala utvecklingen förstärks ökar automatiseringen av en rad 

olika yrken. I detta påverkas inte minst enklare jobb. Stiftelsen för strategisk 

forskning har beräknat att upp till nittio procent av enklare jobb inom butiker, 

renhållning, tillverkning och transport kan komma att försvinna. Tillsammans 

med en globalisering som möjliggör outsourcing även av tjänstejobb finns det risk 

att kortutbildades drabbas arbetsmarknad mycket hårt.7 

Behovet av reformer som expanderar utbudet av instegsjobb är därför dubbelt 

angeläget. Dels är det avgörande för möjligheterna att sysselsätta fler, dels är det 

nödvändigt för att motverka effekten av att fler enkla jobb slås ut av 

automatiseringsprocesser.  

Politiska reformer förefaller ha konkreta positiva resultat på efterfrågan. Tabell 9 

visar att åren 2006 till 2013 var särskilt viktiga för afrikaföddas 

arbetsmarknadsetablering, jämfört med åren 2001 till 2006.  

En del av utvecklingen förklaras av tidsseriebrott 2006. Men det är ändå tydligt att 

betydligt fler kom i arbete åren 2006 – 2013 än perioden innan. Även om den 

senare tidsperioden är längre är snittförändringen i tillväxten av antalet 

anställningar per år ändå dubbelt så stor åren 2006-2013 än åren 2001-2006. Den 

                                                      
7 Stiftelsen för strategisk forskning 2014 
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tidigare perioden var ökningen 5,6 procent per år, för att sedan öka till 10,6 

procent per år 2006-2013.  

Tabell 9. Anställda 16-64 år efter yrke, födelseregion Afrika 

 
2001 2006 2013 2001-2006 2006-2013 

Yrken med krav på 
kortare utbildning 
eller 
yrkesintroduktion 

4345 5083 9417 738 4334 

Service, omsorgs och 
försäljningsyrken 

6962 10391 17559 3429 7168 

Yrken inom 
administration och 
kundtjänst 

1605 1830 2484 225 654 

Yrken inom 
maskinell 
tillverkning och 
transport 

1489 1761 2066 272 305 

Vad kan då förklara framgångarna av kortutbildade i arbete åren 2006 till 2013? 

Det är extra intressant att antalet anställda afrikafödda ökat så pass starkt under 

perioden 2006 – 2013, givet att perioden också innefattar en finanskris och en 

rekordhög invandring. Sannolikt har reformer som RUT-avdraget och sänkta 

arbetsgivaravgifter för unga haft betydelse. När regeringen föreslår att halvera 

RUT-avdraget riskerar det att få samma effekter som i Danmark där användandet 

minskade betydligt genom upprepade förändringar, vilket därmed riskerar att slå 

ut en av få lyckade integrationsinsatser för kortutbildade utlandsfödda.8 

För att lyckas ytterligare med integrationen av kortutbildade är det angeläget att 

fortsätta underlätta framväxten av enklare jobb. En förutsättning för att det ska bli 

verklighet är att både lönestruktur och arbetsmarknadslagstiftningen blir mer 

inkluderande.9  

Dessutom visar svenska studier att bemanningsföretagen fungerar som en 

språngbräda till integration.10 

 

 

                                                      
8 Almega 2015 B 
9 Almega 2015 A 
10 Andersson och Wadensjö, 2004 
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3. Dagens utbildningsinsatser för kortutbildade 

För att få en uppfattning om reformbehov behövs en översikt av målgruppens 

behov samt huruvida dagens utbildningsinsatser räcker till för att möta 

utmaningen.  

3.1 Målgruppens behov 

Även om kortutbildade, personer med förgymnasial utbildning, används som ett 

enhetligt uttryck är spännvidden samtidigt stor inom gruppen. Målgruppen 

innehåller såväl analfabeter som personer med viss läsvana. Då många invandrar 

från länder med en utbredd analfabetism är det även vanskligt att för starkt 

korrelera bristande läskunnighet med låga kognitiva färdigheter. Det kommer 

även finnas individer med högre förmågor än den formella utbildningen speglar. 

De kortutbildade kan också ha en informellt förvärvad arbetslivserfarenhet som 

kan behöva valideras.  

Internationell forskning pekar dock på att vuxna med låg läskunnighet vanligtvis 

inte inser eller uppmärksammar att deras brist på vissa färdigheter kan innebära 

problem11. Det ställer därigenom också större krav på utbildningsinsatser. 

Australiensiska erfarenheter med en specialutbildning för kortutbildade har 

identifierat att målgruppen i ett första skede har behov av språk- och läsförståelse 

och matematik, i kombination med praktik. Denna utbildning har haft goda 

resultat med över 60 procent som gått vidare till arbete och andra studier. 

Utbildningen levereras i ett valfrihetssystem där den kortutbildade, med stöd, 

väljer en av över 30 olika utförare. Utförarna betalas därefter efter resultat.12  

Parallellt med insikten om vad kortutbildade behöver är det angeläget att lägga till 

en analys av hur utbildningen levereras. Kortutbildade kan behöva en annan form 

av pedagogik än vad som normalt används i traditionell vuxenutbildning. Det kan 

exempelvis handla om sk Street Mathematics, som anpassar utbildningen efter 

vardagssituationer. Ett annat exempel är utbildning baserad på Multiple 

Intelligence, som utgår från att människor har olika vägar att ta till sig kunskap.13 

                                                      
11 Binkey 2005  
12 Australian Government 
13 Se t ex Ginsburg mfl 2006 och Gustafson och Mouwitz 2002amt Azura mfl 2008 
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Vuxnas läs- och räknefärdighet ingår också i ett bredare spektrum av kunskaper 

som mäts för att kartlägga ”employment skills”. Forskare delar in dessa förmågor 

i sex kategorier; kommunikation, matematik, problemlösning, inre motivation och 

kognition, teamwork/ledarskap samt teknologi. Detta kan i sin tur delas in i tre 

färdigheter för anställningsbarhet – analytisk, kreativ och praktisk intelligens.14 

3.2 Reformbehov i utbildningsfabriken 

Av de tillgängliga vuxenutbildningar är det idag grundläggande kommunal 

vuxenutbildning (grundvux), gymnasial vuxenutbildning (komvux), yrkesvux, 

svenska för invandrare (SFI) samt arbetsmarknadsutbildning hos 

Arbetsförmedlingen som kan vara aktuellt för kortutbildade utlandsfödda.  

Regeringen har föreslagit att SFI ska bli en del av ordinarie komvux-utbildning, 

vilket kan öka möjligheterna att kombinera språkutbildning med andra 

utbildningar. Men även med denna reform kvarstår utvecklingsbehov i 

vuxenutbildningen. 

Den grundläggande vuxenutbildningen är mest relevant för kortutbildade, då den 

ger utbildning motsvarande grundskolenivå. Men som figur 6 visar har antalet 

deltagare i grundvux minskat kraftigt sedan år 2007. Detta trots att inflödet av 

utlandsfödda kortutbildade ökat. Inflödet av utlandsfödda som ny målgrupp i 

grundvux kan samtidigt vara en förklaring till att kostnaderna ökat sedan 

2008/2009. Nyanlända kortutbildade kan förväntas ha ett annat och större 

utbildningsbehov än inrikes födda kortutbildade. Om det inte tillförs mer resurser 

till grundvux måste rimligen medlen användas mer effektivt, för att också kunna 

fylla de allt mer krävande kortutbildades behov. 

Figur 6 – Antal deltagare samt miljoner kronor avsatt till grundvux 

 

Källa: Skolverket 

 

 

                                                      
14 Binkey mfl 2005 
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Som figur 7 anmärkningsvärt noterar är andelen kortutbildade av det totala antalet 

Komvux-deltagare relativt konstant över tid – drygt 20 procent.  

Figur 7 – Andelen kortutbildade av totalt antal Komvux-deltagare 

 

Källa: Skolverket 

 

 

 

Andelen av komvuxdeltagarna som läser på Grund-vux skiljer sig dock kraftigt åt 

mellan olika kommuner – från 2 procent i Kils kommun till 61,9 procent i Gnosjö. 

Detta gap mellan kommuner kan jämföras med att kommunerna år 2000 skilde sig 

mellan 0,9 till 29,7 procent av komvux-deltagarna som fanns i grundvux. 

Tabell 12 visar de 15 kommuner som har högst andel av sin komvux-verksamhet 

riktad till kortutbildade.  

Tabell 12. Andel av komvuxelever som läser på grundvux 2013, Skolverket 
 

Gnosjö 61,9 

Eskilstuna 32,6 

Borlänge 31,6 

Alvesta 30,5 

Södertälje 30,5 

Osby 30,1 

Bromölla 29,8 

Tranås 29,7 

Köping 28,0 

Ydre 28,0 

Högsby 27,8 

Hallstahammar 27,7 

Flen 27,4 

Sigtuna 26,3 

Fagersta 26,1 

 

Tyvärr finns ingen separat statistik över slutförandet av grundvux. Men data över 

andelen som slutför gymnasial vuxenutbildning visar att andelen som slutför 

utbildningen fallit dramatiskt under 2000-talet. Se figur 8 nedan. 
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Figur 8 – Andel av elever som slutför Komvux-utbildning 

 

Källa: Skolverket 

 

 

 

 

3.2 Skollagen och vuxenutbildningen 

Skollagen reglerar de grundläggande målen, rättigheterna och skyldigheterna 

kopplat till kommunal vuxenutbildning. Där fastlås bland annat: 

 Vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge sådana 

kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. 

 Kommunerna ska tillhandahålla den kommunal vuxenutbildning, och 

tillse att den som har rätt och önskar delta i sådan utbildning får det 

 Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som 

har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och för att 

motivera dem att delta i sådan utbildning.  

 Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. 

Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska 

upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

 Rätt att delta i grundläggande (ej gymnasial) vuxenutbildning från 20 

års ålder, förutsatt att man är bosatt i Sverige och har förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen 

Skollagen har därmed tydliga krav som syftar till att säkerställa ett bra utbud av 

vuxenutbildning. Men i jämförelse med kraven på skolplikt för grundskolan 

mellan 7-15 års ålder framstår regelverket runt vuxenutbildningen samtidigt som 

mer kravlöst.  

Skolplikten omfattar i korthet följande 

 Tydliga rättigheter för målgruppen att få den utbildning som avses 
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 Tydliga krav på individen att delta under avsedd tid, med möjlighet att 

lämna utbildningsformen tidigare om kunskapskraven nås 

 Tydliga krav på hemkommunen att se till att eleverna deltar och fullgör sin 

utbildning 

Mot bakgrund av låg deltagargrad och genomströmning den i kommunala 

vuxenutbildningen samt det faktum att kravnivån på kommuner och individer är 

relativt låg jämfört med grundskolan, finns det starka skäl att skärpa kraven och 

rättigheterna kring vuxenutbildningen i skollagen. 

Att införa en skolplikt för vuxenutbildning skulle öka möjligheterna att säkra den 

baskompetens som behövs på arbetsmarknaden. Skolplikten bör samtidigt 

utformas så att det inte tränger undan individens möjligheter till självförsörjning, 

eller utan hänsyn till familjesituationen. Inriktningen bör gälla personer som inte 

lyckas etablera sig på arbetsmarknaden, och som saknar fullgjord 

grundskoleutbildning. Skolplikten bör också vara kopplad till de läranderesultat 

som förväntas. Att koppla skolplikten till utbildningstid är en annan möjlighet 

men riskerar då lägga mer fokus på närvaro än på relevanta kunskaper och 

kompetenser.  

Att införa en skolplikt för vuxna innebär även ett extra åtagande för kommunerna 

som får ett ökat ansvar för att tillse att de individer som omfattas nås av 

utbildningsinsatserna och når kunskapsmålen. Eftersom målgruppen är mycket 

heterogen krävs också individanpassade lösningar. Införandet av skolplikt för 

vuxenutbildning bör därför paras med ökad valfrihet i vuxenutbildningen, och 

öppenhet för etablering av privata utbildningsanordnare. 
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4. Reformer för kortutbildade i arbete 

Behovet av grundläggande utbildningsinsatser är stort. Kunskapskraven på 

arbetsmarknaden ökar och konkurrensen om även de enklare jobben är hård. 

Statistiken visar ett starkt samband mellan utlandsföddas språkfärdigheter och 

deras arbetsmarknadsutfall. Samtidigt visar satsningarna på SFI och grundvux 

dåliga resultat, alltför få utbildningsdeltagare höjer sin kompetens tillräckligt. 

Forskning har visat att det finns tre faktorer som särskilt påverkar utlandsföddas 

språkinlärning; ekonomiska incitament, exponering för det nya andraspråket samt 

effektiv andraspråksinlärning.15  

Med utgångspunkt i de ekonomiska incitamenten prövades exempelvis en SFI-

bonus under period, men med bristfälliga resultat. Ett kraftfullare incitament 

skulle vara att skärpa utbildningskraven, exempelvis genom att införa en 

obligatorisk lägsta utbildningsnivå – förslagsvis grundskolekompetens. Ett sådant 

krav finns idag för åldrarna 7-15 år genom skolplikten, och skulle kunna utvecklas 

till att omfatta även vuxna som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. 

För att underlätta exponeringen och användningen av det nya språket är det viktigt 

att befinna sig på en arbetsplats. För att uppnå det räcker dock inte traditionella 

utbildningsinsatser, utan här finns behov även av reformer som ökar efterfrågan 

på kortutbildade på arbetsmarknaden. Exempel på detta är näringspolitiska 

reformer, lägre anställningskostnader och flexiblare anställningsmöjligheter. 

Subventionerade anställningsformer, lägre lägstalöner och stimulanser till 

branscher med många enkla jobb är några sätt att öka arbetsmarknadens 

efterfrågan och ge fler chans att få träna sin språkförmåga på jobbet. 

Det krävs stora utbildningsinsatser för att höja de kortutbildades kompetens så att 

deras chanser till sysselsättning ökar markant. För att samhällsresurserna ska 

räcka till krävs att utbildningsinsatserna görs effektivt. Detta kan åstadkommas på 

flera sätt varav följande punkter är de mest centrala; 

- Hög utbildningskvalitet med väl utbildade lärare, goda läromiljöer och 

kvalitetsprocesser 

                                                      
15 Chiswick, Barry R., 2008 
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- Hög individanpassning och matchning mellan utbildningsinnehåll och 

utbildningsdeltagarnas förutsättningar och behov. En mångfald av 

utbildningsanordnare är nödvändigt för detta. 

- Att resurser kopplas till goda resultat och att framgångsrika modeller tillåts 

växa medan mindre väl fungerande fasas ut. 

- Hög kostnadseffektivitet. Åstadkoms exempelvis genom konkurrens 

mellan utförare. 

Att höja sysselsättningen bland kortutbildade kräver en kombination av 

arbetsmarknads- och utbildningsreformer. Rätt utformat kan utbildningsinsatserna 

också underlätta kompetensförsörjningen i en rad tjänstebranscher.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Almega följande åtgärder. 

Skolplikt för vuxna utan jobb och grundskoleutbildning  

Idag är vuxenutbildningen en möjlighet enligt Skollagen. Syftet är att 

utbildningen ska stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. Det är väsensskilt från 

exempelvis grundskoleutbildningen som är obligatorisk. I takt med att vuxna 

invandrar till Sverige utan utbildning är det dock angeläget att diskutera enskildas 

ansvar för sin egen utbildning. Bristen på utbildning är inte enbart en utmaning för 

staten att förhålla sig till, utan också individen. 

Almega förslår därför att skollagen skärps så att den som invandrar utan 

grundläggande utbildning och uppbär offentligt finansierad försörjning också 

omfattas av en skolplikt. På så sätt skulle offentliga möjligheter att kräva att 

individen deltar i utbildning öka, samtidigt som personen själv kan ställa större 

krav på att samhället tillhandahåller relevant utbildning. 

För att reformen ska lyckas krävs hög grad av individanpassning och effektivitet 

vilket bäst nås genom att ha öppenhet för etablering och samverkan med privata 

utbildningsaktörer. Höga krav på att deltagarna når förväntade resultat bör också 

ingå som en central del av reformen. 

Fri tillgång till Komvux 

Idag ser tillgången till Komvux olika ut beroende på bostadskommun. Nacka 

kommun har infört fri tillgång till Komvux. I andra kommuner finns ett begränsat 

antal platser som individen måste vänta på. 
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Almega föreslår därför fri tillgång till Komvux, oavsett var personen bor. Det bör 

samtidigt vara möjligt för kommunen att tillgodose detta genom att samarbete 

med andra kommuners vuxenutbildning, genom verksamhet i andra orter eller 

genom fjärrundervisning (inte tillåtet idag). 

Komvux-peng för nationell likvärdighet  

För att underlätta individens rätt till komvux kan det vara rimligt att införa en 

nationell komvux-peng. Det är samtidigt angeläget att utbildningen fortsätter 

drivas lokalt, inte minst för att säkerställa kopplingen till det lokala näringslivet.  

Specialutbildning för kortutbildade 

Australiens valfrihetssystem med specialutbildning för kortutbildade i läs- och 

skrivförståelse samt matematik har lett till att 60 procent kom i arbete eller andra 

studier. Motsvarande utbildning med anpassad pedagogik bör införas i Sverige. 

Yrkesutbildningar för enklare jobb  

Tjänstebranscher med enklare arbetstillfällen har anställningsbehov. Ofta behövs 

en utbildning, om än kortare. Samtidigt har utvärderingar visat att 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar har mycket låga övergångar till 

arbete. Här behöver utbildningarna resultatstyras mot arbete.  

Inför socialpeng 

Utbildningarnas kvalitet blir lidande av att utbildningsinsatserna också behöver 

hantera nyanländas sociala problem. Internationellt i USA och Australien har det 

medfört att sociala insatser brutits ut och levererats vid sidan av den traditionella 

utbildningen. I Sverige skulle det kunna genomföras genom att införa en särskild 

socialpeng, som upphandlas vid sidan av utbildningen och utförs av företag. 

Inför KRAV-BO 

Tidiga insatser behövs också för personer som väntar på besked om asyl. Därför 

bör KRAV-BO införas, som är en slags integrationstjänst med boende. Tjänsten 

kan exempelvis omfatta kunskapskartläggning och samhällsinformation samt 

språk. Tjänsten kan exempelvis rikta sig till grupper med hög beviljandegrad för 

att undvika att de som får avslag på asylansökan omfattas.  

Expandera arbetsmarknaden för enkla jobb 

Regeringens förslag till halvering av RUT-avdraget bör ej genomföras. RUT bör 

snarare utvidgas exempelvis genom ökad avdragsrätt för äldre, s.k. senior-RUT.  
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Appendix 1. Begreppet kortutbildad 

Det finns ingen fastslagen definition för begreppet kortutbildad men praxis hos 

bland annat SCB är att det avser personer med förgymnasial utbildning. Det kan 

innebära allt från fullföljd grundskoleutbildning (9 eller 10 år) ner till förskolenivå 

eller ännu lägre. Ett problem i sammanhanget är att de lägsta utbildningsnivåerna, 

eller avsaknad av utbildning, inte redovisas eller fångas upp av statistiken. 

I Sverige används Svensk utbildningsnomenklatur, SUN, som standard för 

klassificering av utbildningsnivåer. Standarden består av sju huvudnivåer 

0 Förskoleutbildning 

1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år 

3 Gymnasial utbildning 

4 Eftergymnasial utbildning kortare än två år 

5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre 

6 Forskarutbildning 

Med begreppet kortutbildad avses vanligtvis nivåerna 0-2. På en mer finfördelad 

nivå (tresiffrig) ser det ut på följande sätt.  

0 Förskoleutbildning   

000 Övrig/ospec förskoleutbildning 

001 Förskola 

002 Förskoleklass 

 

1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

100 Övrig/ospec. förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

102 Grundskoleutbildning, årskurs 1-6 

106 Folkskoleutbildning 

 

2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år 

200 Övrig/ospec. förgymnasial utbildning 

204 Realskoleutbildning 

206 Grundskoleutbildning, årskurs 7-9 
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Underrubrikerna inom de kortare utbildningsnivåerna (SUN 0-2) har en tydlig 

historisk koppling till hur Sveriges utbildningssystem sett ut både före och efter 

den obligatoriska grundskolans införande på 1960-talet. En fråga som återstår att 

besvara är hur väl SUN klassificeringen kan användas för att fånga upp 

utbildningsbakgrunden hos kortutbildade invandrare. En annan brist med SUN-

registret är att det endast speglar det formella utbildningssystemet och inte fångar 

upp informellt och icke formellt lärande. 
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Appendix 2. PIAAC 

PIAAC är en internationell undersökning av vuxnas (i åldrarna 16-65 år) 

grundläggande färdigheter inom läskunnighet, räkneförmåga och 

problemlösningsförmåga i IT-miljö. Uppgifterna har utformats så att de påminner 

om situationer i verkligheten där den svarande ska använda sig av de färdigheter 

som undersöks. 

Med läskunnighet avses individuell förmåga att förstå, bedöma och använda 

skriven text samt förbinda sig till det man läst. Med skriven text avses inte bara 

text i tryckt form, utan också olika slags texter på digitala skärmar. 

Med räkneförmåga avses individuell förmåga att skaffa fram, använda och 

förmedla numerisk information. 

Med problemlösning i IT-miljö avses individuell förmåga att använda digitala 

kommunikationsmedel och nätverk i syfte att skaffa fram, bedöma, kommunicera 

och hantera information i olika praktiska situationer. 

Resultaten inom läs- och räknefärdigheter resulterar i en poängnivå på en skala 

mellan 0 och 500. Skalan delas in i fem huvudnivåer: under nivå 1 (under 176 

poäng), nivå 1 (176-225 poäng), nivå 2 (226-275 poäng), nivå 3 (276-325 poäng), 

nivå 4 (326-375 poäng), nivå 5 (376- poäng). 

Personer under nivå 1 kan läsa korta texter om välkända ämnen och leta rätt på 

information enligt anvisningar. Personer på denna nivå kan ha svårt att förstå 

strukturen i meningar och textstycken, ordförrådet är begränsat.  

Om man ligger på kunskapsnivå 1 kan man fylla i enkla formulär, förstå 

innebörden av meningar och ganska lätt läsa sammanhängande texter. 
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