
Manual – skapa konto och gör en ansökan 
1. Gå in på komvux.stockholm.se

2. Klicka på ”Logga in”

3. Logga in med E-legitimation eller Bank-ID om du kan – det är alltid säkrast.
Om du inte har tillgång till detta: Klicka på ”Skapa ett konto”.



4. Läs texten, kryssa rutan och tryck ok.

5. Fyll i alla uppgifter och klicka ”Skapa konto”.



6. Nu är ditt konto skapat. Du kan nu söka en kurs eller utbildning. Klicka på
”ny ansökan”.

7. Välj kurspaket.

8. Under kategori – välj ”Sfi-kombo” eller "Sva-kombo"

9. När du hittat den kombinationsutbildning du vill söka klicka på ”Välj”.



10. Klicka på ”Fortsätt”.

11. Välj syfte med att studera och klicka ”Fortsätt”.

12. Därefter kommer tre sidor som handlar om dina personuppgifter, din
arbetssituation och tidigare utbildningar. Fyll i dem och klicka ”Spara och
fortsätt” när du är klar med varje sida.



13. Personuppgifter:

Arbetssituation: 



Tidigare utbildningar: 



14. Fyll i ditt syfte med att studera. Klicka ”Spara och fortsätt”

15. Nu kan du skicka in din ansökan. Klicka ”Skicka ansökan”.

Vad händer med din ansökan? 
När vi mottagit din ansökan så kontrollerar vi om du uppfyller sökkriterierna. 

I fall du studerat SFI i en annan kommun är det viktigt att vi får dina betyg så att vi kan se att du 
uppfyller kraven.  

Betyg kan du ladda upp på ”Min sida” när du är inloggad i ansökningswebben. 

1. Klicka på ”Dokument”



2. Leta upp ditt dokument och välj dokumenttyp ”Betyg”, klicka sedan på ”ladda upp”.

Du kan också skicka via e-post: kombo@stockholm.se eller per post till: 
Vuxenutbildningscentrum 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
Box 171 40  
104 62 Stockholm 

Om du uppfyller sökkriterierna för utbildningen så kommer du via e-post att kallas till ett 
informationsmöte/antagningsevent som hålls cirka tre veckor innan utbildningen börjar. 

Uppfyller du inte sökkriterierna får du ett brev där det står att du inte kommit in på utbildningen. 
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