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Redovisning av uppdrag till Skolverket avseende
Validering av utländsk yrkeskompetens
Inledning
Rapporten Validering av utländsk yrkeskompetens är en redogörelse för de
insatser som Skolverket genomfört med anledning av regeringens uppdrag, samt
Skolverkets analys av de erfarenheter som gjorts i den utbyggda
försöksverksamheten som genomförts i åtta kommuner. Därefter innehåller
rapporten en överblick över de nuvarande möjligheter till validering som finns
inom delar av det svenska vuxenutbildningssystemet. Rapporten avslutas med ett
antal förslag i syfte att ytterligare utveckla validering i det livslånga och livsvida
perspektivet.
Sammanfattning
Skolverket har på regeringens uppdrag samordnat åtgärder för utbyggnad av
validering av utländsk yrkeskompetens på gymnasial nivå. Uppdraget har sin
bakgrund i att Skolverket utsågs av regeringen till att slutföra det uppdrag som
gavs till Utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens
(U1999:06).
Att validera formell eller reell kompetens är ett utvecklingsområde och att validera
utländsk yrkeskompetens är ett än större utvecklingsområde. Det innebär att
ytterligare en rad faktorer påverkar valideringsprocessen, t ex hur identifieras
kunskaper och kompetenser som saknar motsvarighet i det svenska utbildningseller arbetsmarknadssystemet och hur utformar man en dokumentation kring dessa
kunskaper och/eller kompetenser? Rapporten försöker bl a belysa dessa frågor
utifrån Skolverkets analys av den utbyggda försöksverksamheten.
Försöksverksamheten har även utvärderats av Linköpings Universitet,
Arbetsmarknadsverket och Integrationsverket. Dessa utvärderingar är bilagda
denna rapport.
Ibland upplevs begreppet "validering" som en relativt ny pedagogisk möjlighet att
använda för att konstatera att vuxna människor skaffat sig kunskaper och
kompetenser utanför ett formellt eller ickeformellt utbildningsväsende. Det man
kan konstatera är att det behövs en begreppsdefinition av validering - många talar
om validering men det betyder inte samma sak för alla som talar om det eller för
alla som hör det. I rapporten har Skolverket gjort en överblick över vilka
möjligheter som olika delar av dagens utbildningssystem för vuxna erbjuder
avseende validering av sådan kunskap eller kompetens som ännu inte är formellt
bekräftad.
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Denna kortfattade överblick beskriver att det i egentlig mening länge funnits
möjlighet till validering av kunskap eller kompetens.
Skolverket lämnar även ett antal förslag till regeringen med anledning av de
erfarenheter Skolverket tagit del av genom den utbyggda försöksverksamheten och
i delar av vuxenutbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna. De
förslag som Skolverket lämnar handlar mestadels om validering av
yrkeskunskaper och kompetenser, t ex hur en nationell styrning kan ge ökad
legitimitet åt valideringsprocessen, hur man i högre grad kan samverka mellan
yrkesbranscher och utbildningsväsende på ett nationellt, regionalt och lokalt plan.
Skolverket lämnar också förslag på hur validering kan dokumenteras så att
rättssäkerhet uppnås. Det framgår också av förslagen att samtliga pedagoger måste
ges möjlighet att delta i valideringsarbetet, så att validering inte blir en isolerad
företeelse utan istället ses i ett större sammanhang i det livslånga och livsvida
lärande.
Bakgrund
Genom beslut den 4 november 1999 bemyndigade regeringen statsrådet Ingegerd
Wärnersson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att i ett första steg
organisera och leda tre pilotprojekt i syfte att utveckla modeller och metoder för
validering av utländsk yrkeskompetens på i första hand gymnasial nivå, i ett andra
steg föreslå former och planera för en utvidgad försöksverksamhet, samt att i ett
tredje steg pröva behovet av ett nationellt system för validering av vuxnas kunskap
och kompetens (dir 1999:86)
Till särskild utredare förordnades den 29 november 1999 regionsekreterare Elving
Andersson. Experten Eva Nordlund utsågs av Skolverket till att ingå i den grupp
av sakkunniga som tillkallades av utredaren.
Genom beslut den 7 december 2000 om tilläggsdirektiv (dir 2000:84) förändrades
uppdraget till att avse dels att göra en inventering, beskrivning och analys av de
valideringsinsatser som pågår i kommunerna, dels att utarbeta förslag till åtgärder
för utbyggnad av validering av utländsk yrkeskompetens under 2002, dels att
redovisa arbetet med ett arbetsmarknadsinriktat kompetensbevis. Därutöver
kvarstod uppgifterna enligt steg ett och steg tre. Uppdraget förlängdes till den 1
oktober 2001.
Genom beslut den 31 maj 2001 om tilläggsdirektiv (dir 2001:47) utökades
utredarens uppdrag med uppgiften att planera och samordna åtgärder för utbyggnad
av validering av utländsk yrkeskompetens på gymnasial nivå. Åtgärderna skulle
bidra till en kvalitativ och kvantitativ vidareutveckling av utländsk
yrkeskompetens i syfte att främja invandrarnas inträde på arbetsmarknaden.
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Den 31 maj 2001 beslutade regeringen att Skolverket till kommuner som deltar i
sådan validering som avses i förordningen (2001:14) om försöksverksamhet med
validering av yrkeskompetens skall betala ut sammanlagt högst 5 miljoner kr.
Regeringens dnr U2001/2270/V
Skolverkets dnr 11-2001:2773
I tilläggsdirektiv till utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens
(dir 2001:47) skulle utredningen redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2001.
Regeringen avsåg att återkomma i frågan om vilken organisation eller huvudman
som skulle ansvara för att planera och samordna verksamheten efter den 1 oktober
2001.
I oktober 2001 överlämnade utredare Elving Andersson slutbetänkandet Validering
av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78) till statsrådet Ingegerd
Wärnersson.
Den 11 okt 2001 beslöt regeringen att uppdra åt Skolverket att samordna åtgärder
för utbyggnad av validering av utländsk yrkeskompetens på gymnasial nivå fr o m
den 15 okt 2001 i enlighet med regeringens direktiv (dir 2001:47) till Utredningen
om validering av vuxnas kunskap och kompetens (U 1999:06). Skolverket skall
således slutföra det uppdrag som givits ovan nämnda utredning.
Regeringens dnr U2001/3532/V
Skolverkets dnr 01-2001:3631
Den 13 dec 2001 beslutade regeringen att Regeringskansliet för ovanstående
uppdrag skall utbetala 1 500 000 kr till Skolverket från det på statsbudgeten för
budgetåret uppförda anslaget 25:16 Bidrag till viss verksamhet inom
vuxenutbildning.
Regeringens dnr U2001/4633/V
Skolverkets dnr 11-2001:4310
Skolverket yttrade sig den 14 januari 2002 (dnr 2001:3737) över utredarens
betänkande.
I regleringsbrev för budgetår 2002 (U2001/4728/DK) anges uppdraget till
Skolverket att samordna åtgärder för utbyggnad av validering av utländsk
yrkeskompetens på gymnasial nivå fr o m den 15 oktober 2001. Uppdraget skall
redovisas senast den 31 december 2002.
Begreppet validering inom den kommunala vuxenutbildningen
Möjligheten att validera är ingen ny företeelse inom utbildning, men i samband
med den särskilda utbildningssatsningen för vuxna, projektet Kunskapslyftet,
uppmanades kommunerna att i högre grad värdera de studerandes reella kunskaper
och kompetenser, oavsett var dessa kunskaper och kompetenser inhämtats. Syftet
var att effektivisera nyttjande av utbildningstiden för såväl individen, kommunen
och staten. Under Kunskapslyftets projekttid har kommunerna i sin redovisning
över utförda verksamhetspoäng inte särredovisat hur många verksamhetspoäng
som kan hänföras till validering.
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Kunskapslyftskommittén definierade begreppet validering i delbetänkandet
Vuxenutbildning och livslångt lärande. Situationen inför och under första året med
Kunskapslyftet1 enl följande:
”Att validera innebär dels att identifiera reell kompetens, dels att kunna beskriva
den på ett sådant sätt att beskrivningen kan accepteras av avnämarna - branscher
och utbildningsanordnare”.
I Skolverkets informations- och diskussionsskrift Validering2 med utgivningsår
1999 angavs följande:
”Värdering av kunskaper och färdigheter som den vuxne skaffat sig genom studier,
samhällsliv, arbetsliv - d v s både formellt och informellt”
I regeringens direktiv till utredningen3 angavs följande definition:
”Begreppet validering har en vid innebörd. Med validering avser regeringen en
strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens
som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet. Tre delar kan
urskiljas inom detta område. För individen handlar det dels om validering av
kunskaper och kompetens inhämtade på olika sätt för att få betyg som ger
behörighet för vidare studier, dels om att få ett kompetensbevis, yrkesbevis eller
branschcertifikat av något slag riktat till arbetslivet. Den tredje delen berör det
pedagogiska fältet, bl a anpassning av utbildningens uppläggning och
genomförande i förhållande till den vuxnes förutsättningar och förkunskaper”.
Den utbyggda försöksverksamheten i Skolverkets uppdrag
Utredare Elving Andersson hade i en skrivelse till regeringen den 15 mars 2001
föreslagit en pilotprojektverksamhet inom validering av utländsk yrkeskompetens.
De kommuner som fick förtroendet att delta var Göteborgs kommun, Katrineholms
kommun samt Kristianstad kommun. Dessa tre kommuner benämndes
”pilotprojekten” under utredningens organisation.
Regeringen beslutade den 31 maj 2001 att bevilja medel för en utökad
försöksverksamhet i högst fem kommuner – utöver pilotprojektkommunerna samt
att verksamheten skulle utvärderas. En enkät som utsändes till landets samtliga
kommuner gav underlag för utredaren att i månadsskiftet juni/juli 2001 ytterligare
utse fem kommuner till att delta i den utbyggda försöksverksamheten – Botkyrka,
Sundsvall, Malmö, Västerås och Trollhättan. Vid tidpunkten för Skolverkets
övertagande var således samtliga deltagande kommuner redan utsedda, de tre
pilotprojekten samt de fem nytillkomna kommunerna. I denna rapport innefattas
samtliga kommuner av begreppet försöksverksamheten.

1

SOU 1198:51
Skolverket 1999
3
Dir. 1999:86
2
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Skolverket fick i uppdrag att skriva nya avtal med de åtta deltagande kommunerna.
I detta avtal reglerades ett kvantitativt och kvalitativt uppdrag. Varje kommun hade
av utredare Elving Andersson tilldelats en kvot ”valideringsprocesser” att
genomföra. Fördelningen var enl följande: Sundsvall fick i uppdrag att validera 40
individer, Göteborg 40, Kristianstad 15, Katrineholm 25 (samarbete inom Nätverk
Sörmland), Västerås 40 (samarbete med Lindesberg), Trollhättan 40 (samarbete
med Uddevalla) Botkyrka 60 samt Malmö 60 individer. Processen skulle motsvara
den insats som gjordes i ett individperspektiv och för detta genomförande skulle
kommunen erhålla högst 15000 kr per validerad person.
Sammanlagt förväntades av kommunerna att ca 320 valideringsprocesser skulle
genomföras. Samtliga kommuner har även inom ramen för den kommunala
vuxenutbildningen haft möjlighet att tillgodoräkna verksamhetspoäng för
erhållande av statsbidrag i de fall betyg utfärdades efter genomförd
valideringsprocess. Ett stort antal valideringsprocesser påbörjades men fick
avbrytas av olika skäl - deltagare flyttade, påbörjade utbildning, erhöll arbete eller
fick hälsoproblem. Det har även förekommit att ledningen för
försöksverksamheten gjort en bedömning att individens samlade underlag inte varit
tillräckligt för validering.
I avtalet mellan Skolverket och kommunerna inom den utbyggda
försöksverksamheten fastställdes att ”kommunens uppdragstid sträcker sig fr o m
den 15 oktober 2001 och skall redovisas i sin helhet senast den 31 maj 2002”. Det
framgick även att valideringsprocesserna skulle dokumenteras. Denna
dokumentation innebar att de individer som validerades inom försöksverksamheten
skulle erhålla antingen betyg, kompetensbevis, branschcertifikat eller yrkesbevis.
Såsom giltig dokumentation skulle även ett av Skolverket framtaget intyg
godkännas.
De dokument som var möjliga att utfärda inom försöksverksamheten – betyg, intyg
eller kompetensbevis skulle enligt särskilt beslut från regeringen undertecknas av
rektor för den kommunala vuxenutbildningen.
I den utredning som låg till grund för betänkandet anordnades en handledarutbildning för dem som skulle arbeta med valideringsprocessen inom pilotprojekten4.
Utredare Elving Andersson beslutade att denna utbildning även skulle genomföras
för de fem tillkommande kommunerna i den utbyggda försöksverksamheten. I
samband med att uppdraget övergick till Skolverket påbörjades denna utbildning.
Skolverket blev således avtalspart för den redan beslutade handledarutbildningen
som anordnades genom Mälardalens Högskola.
Kommunerna inom den utbyggda försöksverksamheten har i olika utsträckning
internt tillhandahållit annan kompetensutveckling för personal som arbetar inom
valideringsprocesserna.

4

sid 84 i SOU 2001:78 Validering av vuxnas kunskap och kompetens
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Framgångs- och motgångsfaktorer
Kommunerna ombads i en uppföljningsrapport till Skolverket att prioritera tre
framgångs- och tre motgångsfaktorer som de tror påverkat försöksverksamhetens
utfall.
Som framgångfaktorer framhöll kommunerna bl a att validering inneburit att
deltagarnas erfarenhet fick ett värde, att validering i stor utsträckning kunde göras
arbetsplatsförlagd, att det var möjligt att avkorta studievägen, att det snabbare
kunde leda till ett arbete samt att man med hjälp av validering lyckats öka
kunskaperna i den egna kommunen om invandrares kompetenser.
Som motgångsfaktorer angav man bl a att det råder en omfattande oklarhet om vad
validering innebär, att invandrare som inte talar mycket bra svenska oftare bedöms
efter sitt sätt att prata svenska än efter sina yrkeskunskaper, att det fanns en
motvilja mot valideringsarbetet bland kollegor och företagare som gjorde att det
var svårt att påvisa vinsterna med validering – det var lättare att se hindren, att
kompetensbeviset saknade legitimitet samt att valideringsprocessen kunde ta lång
tid (mer än fem månader).
Utvärdering av försöksverksamheten
Skolverket beslöt att i den utbyggda försöksverksamheten dela uppdraget att
utvärdera försöksverksamheten mellan Linköpings Universitet, Integrationsverket
och Arbetsmarknadsverket. Syftet var att få ett vidare perspektiv på
försöksverksamhetens utvecklingsarbete i kommunerna.
Linköpings Universitet ansvarade för utvärderingen av pilotprojektens arbete med
valideringsprocesserna5. Skolverket gjorde bedömningen att Linköpings
Universitet även fortsättningsvis skulle utvärdera den pedagogiska processen i den
utbyggda försöksverksamheten.
I en tidig delrapport från Arbetsmarknadsverket framkom det bl a att validering
inte fungerar i introduktionen för flyktingar (inom försöksverksamheten), att
validering sågs som ett skolprojekt med anledning av att en validering ofta slutade
med att den validerade skulle komplettera med ett stort antal gymnasiepoäng, att
validering krävde mycket goda kunskaper i svenska samt att det krävdes ett bättre
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.
Integrationsverket inkom med sin rapport våren 2002 och i den redovisades att
alltför få personer med utländsk bakgrund har blivit färdigvaliderade inom
projektens ram för att det skall vara möjligt att veta om valideringen ökat deras
möjligheter till anställning, att det inte heller var möjligt att säga om det var
valideringen i sig som givit anställning eller om det var möjligheterna att komma
ut på arbetsplatserna och visa upp sig som var viktigast samt att det behövdes ett
5

bilaga 5 i SOU 2001:78
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längre tidsperspektiv för att se på de långsiktiga effekterna av validering.
Dessutom behövde man veta vad som skulle ha hänt om personerna inte blivit
validerade. Hur stor andel skulle då fått jobb?
Samtliga utvärderingsrapporter lämnas i sin helhet som bilaga till denna rapport.
Ekonomi
En viss reducering i Skolverkets projektbudget har gjorts med anledning av att
upparbetade kostnader under den tidigare utredningens verksamhet uppkommit
sedan Skolverkets övertagande. Främst gäller det kommunernas resekostnader i
samband med kompetensutvecklingen i intervjuteknik.
Ett antal valideringsprocesser har inte godkänts av Skolverkets projektledare.
Dessa har återremitterats till kommunerna för slutförande innan ersättning utgår.
Den totala budgeten för uppdraget, 6 500 000 kr, kommer vid årets slut att ha
följande utfall och avvikelse:
·

kommunerna bedöms klara sitt åtagande volymmässigt vilket innebär att
5 000 000 kr kommer att utbetalas före 31 dec 2002
· de tre utvärderingsrapporterna beräknades sammanlagt till en kostnad av
500 000 kr. Samtliga utvärderare har inkommit med underlag motsvarande den
beräknade kostnaden.
· För framtagande av servicematerial och tryckkostnad budgeterade Skolverket
600 000 kr. Skolverket anser att medlen skall överföras till verksamhetsåret 2003
med anledning av att servicematerial inte bör tas fram innan regeringen beslutat
om valideringens framtida utveckling.
Genomförande
Skolverkets projektledare har besökt försöksverksamheterna vid ett antal tillfällen
under projekttiden. Efter försöksverksamhetens avslut har Skolverket träffat de
ansvariga i kommunerna för en återkoppling av Skolverkets bedömning av
försöksverksamhetens utfall. Skolverkets projektledare har under år 2002 för
uppdragets genomförande samt för deltagande i den nationella och internationella
utvecklingen av validering nyttjat ca åttio arbetsdagar till externa möten,
seminarier och konferenser.
Under den utbyggda försöksverksamheten har Skolverket upprätthållit kontakterna
med representanter från den tidigare av utredningen utsedda gruppen sakkunniga.
Skolverket har samrått med Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, andra
berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter, yrkesnämndsföreträdare samt
forskare.
Arbetsmarknadens yrkesråd har på uppdrag av arbetsmarknadens parter genomfört
en lägesanalys avseende yrkesbranschernas synpunkter och delaktighet i
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valideringsarbetet. Denna lägesanalys pågår och redovisas i slutet av år 2002.
Skolverkets projektledare har hållits informerad om arbetet.

Skolverkets slutsatser av försöksverksamheten
Kommunal organisation
Samtliga kommuner som fick utredarens förtroende att delta i den utbyggda
försöksverksamheten hade redan påbörjat en utveckling av valideringsprocesser på
gymnasial nivå. I två av pilotprojekten – Göteborg och Kristianstad förekom redan
innan utredningen startade en etablerad ”valideringsverksamhet”. Som tidigare
nämnts så fann utredaren i den kommunenkät som sammanställdes under år 2000
ett flertal intressanta kommunala verksamheter i landet som arbetade med
utveckling av valideringsprocesser.
Försöksverksamheten har i kommunerna organiserats under någon av följande
kommunala verksamheter: Komvux, projektet Kunskapslyftet, i egen fristående
projektform, under en kommunal arbetsmarknadsavdelning eller i redan etablerat
”valideringscentrum”. Verksamheterna har i samtliga fall haft en nära relation till
den kommunala vuxenutbildningen. En stark bidragande orsak till det är att
uppdraget fokuserats på validering på gymnasial nivå. Ett antal yrkeskategorier ute
i kommunerna har arbetat operativt med validering inom försöksverksamheten –
rektorer, projektledare, lärare, handledare, valideringspedagoger, mentorer,
sensorer, yrkesbedömare, vägledare och valideringsvägledare.
En stor del av tiden har i några kommuner ägnats åt organisationsfrågor vilket
inneburit att rekrytering av deltagare till valideringsprocesserna kommit igång
förhållandevis sent. Det har fått till följd att den tid som avsatts till utförande av
validering bedömts vara otillräcklig.
Det är inte möjligt att utifrån försöksverksamheten göra en bedömning vilken
organisationsform som verkar mest lämplig. Det torde vara lokalt betingat och i
många hänseenden kopplat till de personella resurserna och intresset för att arbeta
med validering.
Rekrytering till valideringsverksamheten
Kommunerna har vid flera tillfällen framfört att det varit svårt att rekrytera
deltagare med specifik utländsk kompetens. De åtgärder som vidtogs för att
rekrytera till validering mottogs med en viss skepsis hos personer med utländsk
bakgrund. Med ett så starkt fokus på utländsk yrkeskompetens och ett speciellt
framtaget kompetensbevis har det funnits överhängande risker att det framstått
som en ”invandraråtgärd” i avsikt att mer påvisa skillnader än likheter mellan
utländsk och svensk yrkesbakgrund. Kommunerna i försöksverksamheten har
därför haft ett stort ansvar att skapa ett förtroende för valideringsprocessen, såväl
för den enskilde individen som för övriga avnämare inom utbildnings- eller
arbetsmarknadssektorn.
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Det framgår också att samtidigt som man motiverar individer att delta i syfte att få
kunskaper/kompetenser dokumenterade så kan de rekryterade ibland även anses ”ej
valideringsbara”. Individer som deltar i en valideringsprocess kan känna sig
kränkta i sin yrkesidentitet om resultatet av valideringen inte leder till en förväntad
dokumentation.
De individer som rekryterats att delta i processen har ofta benämnts validander,
validenter eller deltagare.
Genomförande av valideringsprocesser
Skolverket har funnit att den process som skett inom försöksverksamheten varit
inriktad på det förhållningssätt som ligger till grund för regeringens definition av
begreppet validering. Man har nyttjat den kommunala vuxenutbildningen i egen
regi, externa utbildningsanordnare och arbetsplatser för i första hand
yrkesbedömningar. Valideringsprocesserna har oftast börjat med vägledning,
eventuellt fortsatt i en djupare kartläggning för att därefter utmynna i en
bedömning av yrkeskunskaper motsvarande gymnasial nivå. Ett antal individer
som efter kartläggning bedömdes ha utbildning på akademisk nivå har fått stöd för
att kontakta högskolor eller universitet.
Det fanns en hög ambitionsnivå ute i försöksverksamheterna innan man startade
med rekrytering till validering. Man hade stora förhoppningar om att valideringsprocesserna skulle få ett stort genomslag och leda till ökad anställningsbarhet eller
kompletterande utbildning. I efterhand kan man konstatera att målet sattes för högt
och att man inte tagit med i beräkningen att utvecklings- och
implementeringsarbetet skulle ta så lång tid. Skolverket och företrädare för
kommunerna har analyserat orsaken till att man inte lyckats utfärda fler betyg eller
kompetensbevis. Skälen därtill varierar i stor utsträckning, men det mest påtagliga
är att man saknat identifierbara kriterier att validera mot, att rekryteringen bland
medborgare med utländsk yrkeskompetens inte fungerade fullt ut samt att man inte
upplevde att det fanns legitimitet för dokumentation i form av kompetensbevis.
Dokumentation kring deltagare i försöksverksamheten
Kommunerna i försöksverksamheten ifrågasatte tidigt det av utredningen
framtagna kompetensbeviset (bil 4). Man pekade på svårigheten med de redan
fastställda kompetensslagen - yrkeskompetens, baskompetens och generell
kompetens. Validering av yrkeskompetens kräver en utförligare beskrivning av
vilka yrkeskunskaper som validerats. En annan viktig synpunkt var att när man inte
lyckades validera samtliga kompetensslag så kunde det tolkas som att de
kompetenserna saknades, när det i själva verket förhöll sig så att dessa
kompetenser ännu inte validerats. Kompetensbeviset fick då mera karaktären av att
påvisa brister i kompetens. Skolverket tog fram ett förslag till intyg (bil 5) som
skulle kunna användas för att starta processen och bekräfta olika steg i den
valideringsprocess man arbetade med på individnivå. Det skulle också vara möjligt
att använda intyget till att gälla såsom ”motsvarande dokumentation” och därmed
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kunna fungera som ett underlag inför utarbetande av mer legitima dokument såsom
betyg, yrkesbevis o dyl. Intyget skulle även utgöra underlag inför rekvisition av
ersättning för utförd valideringsinsats. Det skulle också vara möjligt att göra utdrag
ur dokumentet och utforma egen layout före intygets utfärdande.
Den dokumentation som mest förekommer i redovisningen till Skolverket är det
intyg som togs fram på Skolverkets initiativ. Det av utredningen framtagna
kompetensbeviset har utfärdats inom ett antal yrkesområden. Validering har även
utmynnat i ett antal betyg eller betyg på delkurs. Det har förekommit validering i
syfte att uppnå nivå för gesällbrev, yrkesbevis eller branschcertifikat. I några fall
har försökskommunerna tagit fram egna intyg tillsammans med den lokala
arbetsmarknaden. En relativt stor andel av det redovisade arbetet har resulterat i en
fördjupad kartläggning vilket inneburit att man ansett att underlag saknas för
utfärdande av betyg eller kompetensbevis. Inte i något fall har en validering lett till
motsvarande slutbetyg från gymnasial utbildning. Kompetensbevis eller betyg har
utfärdats av rektor inom den kommunala vuxenutbildningen.
I det av utredningen framtagna kompetensbeviset förekom ett kompetensslag som
benämndes ”generell kompetens”. En bedömning av generell kompetens skulle
innebära att man validerade sådana kompetenser som bedömdes vara
”arbetsplatsobundna” – dvs en sådan kompetens som man kunde nyttja oavsett
vilket yrke man utövade. I kompetensbeviset förklarades begreppet enligt följande:
”generell kompetens innebär att kunna hantera flera och prioritera mellan olika
arbetsuppgifter samt att kunna organisera arbetet, såväl arbeta självständigt som
att samarbeta och utveckla arbetskontakter samt att arbeta med och utveckla
kvalitets- och miljöfrågor.
Den generella kompetensen skulle även nivåbedömas. Nivåerna förtydligades i tre
steg, där nivå 1 innebar att ”Arbetsuppgifterna utförs utan koppling till givna
mål”, nivå 2 att ”Arbetsuppgifterna utförs med en klar koppling till givna mål”
och nivå 3 att ”Arbetsuppgifterna utförs med en klar koppling till mål i vilka
ligger hur arbetet ska förändras i förbättrande/effektiviserande syfte”.
I handledarutbildningen, som var avsedd att ligga till grund för en fungerande
intervjuteknik i syfte att värdera och bedöma detta kompetensslag, framgick det
tydligt att generell kompetens inte fick förväxlas med begreppet social kompetens.
Bedömningen bygger på en intervjuteknik där man relaterar den generella
kompetensen till yrkeserfarenheter som är högst två år gamla. Denna begränsning
innebar att ett stort antal individer ansågs ej ha förutsättningar att valideras i det
kompetensslaget eftersom de ofta varit boende i Sverige under en lång tid innan
validering påbörjades.
Skolverkets bedömning är att det har varit ett för stort ansvar för kommunerna i
försöksverksamheten att göra bedömning av generell kompetens. Med hänsyn till
att det dels varit kort tid till förfogande för en individ att synliggöra sådan
kompetens så måste man också väga in fler faktorer, t ex hur lång tid som gått
sedan individen utövade sitt yrke samt vilken arbetskultur som varit rådande på
individens tidigare arbetsplats. Med det avses bl a hur stora möjligheter individen
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haft att utveckla sådana kompetenser i sin tidigare yrkesverksamhet. I flera länder
finns fortfarande en rådande arbetskultur som innebär att de arbetande bland annat
ej förväntas ta egna initiativ och inte heller i någon högre grad ifrågasätta eller
reflektera över sitt yrkesutövande. Det innebär att ökade möjligheter måste ges till
individen att utveckla sådana kompetenser innan en rättvis bedömning kan göras.
Samverkan lokalt
Den samverkan som skett lokalt inom försöksverksamheten är av skiftande
karaktär. De myndigheter, organisationer, utbildningsanordnare eller arbetsplatser
som redan innan försöksverksamheten hade en etablerad samverkan kring en
individ har haft ett större engagemang i frågan. Det har varit en förhållandevis kort
tid att implementera ett djupare samarbete om kanalerna inte upparbetats innan
försöksverksamheten startade. Som viktiga samverkansparter har man framhävt
arbetsförmedlingen, företrädare för yrkesbranscher, arbetsmarknadens parter och
integrationsansvariga.
En samverkan med arbetsgivare kräver en tydlig struktur för ansvarsförhållandet. I
försöksverksamheten lokalt och regionalt har man efterfrågat den nationella
styrningen. Frågor som belysts är syftet med valideringen – t ex för vem är det
viktigt att en valideringsprocess tar sin början? Hur samverkar man vid
arbetskraftsbrist och vid hög arbetslöshet? Försöksverksamheten har haft ett starkt
fokus på utländsk yrkeskompetens – hur klarar man av att identifiera en ”okänd”
kompetens samtidigt som man verkar för att öka legitimiteten för dokumentation i
form av kompetensbevis?
En annan viktig faktor är den tidsåtgång som nyttjats i samband med
valideringsprocessen. Det förekommer en hel del omfattande planering av såväl
förberedelser som genomförande. I ett flertal valideringsprocesser som startat inom
försöksverksamheten har det varit svårt att avgränsa när själva kartläggningen av
befintlig kompetens är slutförd och när nästa åtgärd, t ex komplettering av studier
tar vid. Det har dock framhållits att det måste vara möjligt att ”upptäcka” den
dolda kompetensen efter hand i valideringsprocessen under t ex en studietid. Den
aspekten är viktig, men det måste också vara möjligt att göra själva
valideringsprocessen mer skild från övriga åtgärdsinslag för att validering skall bli
den utvecklingsprocess som krävs för att lokalisera befintlig kompetens. Detta
skall vara möjligt oavsett om det är tänkt att valideringen skall leda till snabbare
arbetsmarknadsingång eller inför kompletterande studier.
I försöksverksamheterna har detta arbete effektiviserats under projekttiden. En
valideringsprocess som till en början kunde ta ett antal månader i anspråk har i ett
flertal fall begränsats till ett antal veckor.
Effekter för individerna, pedagogerna och organisationerna
En slutsats man kan enas kring är att en dokumentation av de kunskaper och
kompetenser en individ innehar klart ökar möjligheterna att erhålla ett arbete eller
en utbildning på högre nivå. Det måste skapas ett förtroende mellan individen och
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de system som är avsedda att stödja individens möjligheter att ta del av utbildning
eller arbetsmarknad. En avgörande faktor är om det funnits en individuell
handlingsplan som accepterats av individen. Det har varit av stor vikt att individen
har upplevt sig bekräftad i sin yrkesidentitet. Försöksverksamheten har fokuserats
på utländsk yrkeskompetens, men det har funnits skäl att ibland titta på vilken
betydelse det har att dokumentera sådan kompetens som en individ erhållit inom
det svenska systemet. Detta för att se vilken betydelse individens utländska
bakgrund har trots att kunskaper och kompetenser är av ”svensk karaktär”. En
annan slutsats är att det ofta krävs mer utförlig dokumentation för att utländsk
kompetens skall anses tillräcklig av avnämare – man måste alltså påvisa mer
konkret vad man kan än vad som i jämförbara fall krävs av en individ med svensk
yrkesbakgrund.
De pedagoger som haft möjlighet att vara delaktiga i valideringsprocesserna har
funnit det berikande att arbeta med att finna former och modeller för att identifiera
utländsk kompetens. Det kräver en särskild uppmärksamhet att försöka värdera och
dokumentera kunskaper och kompetenser. Man kan sammanfatta valideringsutvecklingen utifrån att man från pedagogiskt håll måste vara bra på att rekrytera,
informera, motivera, kommunicera, inventera, reflektera, värdera och
dokumentera.
De erfarenheter som gjorts i försöksverksamheten avseende organisationens
utveckling har mer utförligt analyserats i utvärderingsrapporterna. Det skall ändå
påpekas att validering av utländsk yrkeskompetens är ett viktigt inslag i det
svenska utbildningssystemet och att det krävs att förhållningssättet till reell
kompetens även omfattar sådant som idag inte finns identifierbart inom svensk
utbildningssektor.
Ekonomi
De beräknade kostnaderna för utförande av valideringsprocesser har varierat
kraftigt. Faktorer som påverkat kostnaderna är t ex omfattning av processen,
yrkesområde, utförare, materialkostnader, kostnader för tolk samt administrationskostnader. En valideringsprocess har varierat i kostnad mellan 1000 kr och 5000 kr
per vecka och individ. Denna kostnadsbild är jämförbar med de kostnader
kommuner hänvisar till vid validering av svensk yrkeskompetens vilken normalt
borde vara lättare att identifiera än utländsk yrkeskompetens. Det som måste
analyseras är det faktum att det är en förhållandevis hög kostnad jämfört med en
utbildningsplats. I de fall valideringen tagit flera månader i anspråk kan man
konstatera att det troligast hade krävt en mindre ekonomisk insats att betrakta
individen som studerande och därigenom hellre ge individen utbildning inom
området än att genomföra en valideringsprocess. Det kan också tänkas att de
kompetenser individen besitter är av sådan karaktär att de bedöms vara ”för gamla”
och att man därigenom har större nytta av en ”modernare” utbildning. Men innan
en sådan åtgärd behövs skall en fördjupad kartläggning ha ägt rum och framförallt
är det viktigt att det sker i samförstånd med individen.
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Fortsättning av valideringsverksamheten i försökskommunerna
För närvarande pågår i de flesta försökskommuner en fortsatt verksamhet med
validering. Man förväntar sig att regeringen tar ett beslut om hur denna verksamhet
kan organiseras i såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn.
Försökskommunerna uppger att det svårligen kan utföras valideringar av någon
större omfattning om inte extra medel tillförs verksamheten. Detta med anledning
av att en validering alltid måste göras individuellt om den skall göra individens
reella kompetens rättvisa. Finansiering av den valideringsverksamhet som
kommunerna bedriver i dagsläget sker bl a genom upphandlad validering, genom
statsbidrag till kommunernas vuxenutbildning eller via EU/ESF-finansiering.

SKOLVERKET

RAPPORT

14(24)

2002-12-02
Dnr 01-2001:03631

Förutsättningar för validering inom utbildningssektorn
Det är idag inom de flesta utbildningsområden möjligt för individer att få
tillgodoräkna sig kunskaper och kompetenser som inhämtats på annat sätt än
genom ett formellt eller ickeformellt lärande. Det skall påpekas att det ändå inte
varit speciellt frekvent att nyttja den möjligheten till fullo. Följande möjligheter
går att uttyda i de nuvarande utbildningssystemen:
Offentliga skolväsendet för vuxna
I nu gällande läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) framgår det under
kapitlet rektors ansvar bland annat att utbildningen skall organiseras och anpassas
utifrån den enskilde individen så att individen kan börja på en nivå i respektive
ämne som bestäms av individens förkunskaper, att studierna kan avslutas när
individens enskilda mål uppnåtts, att vägledning ges och att individuella
studieplaner upprättas.
I dag finns i princip en vägledningsfunktion i alla kommuner. Den kan vara
lokaliserad till den utbildningsverksamhet som drivs i egen regi eller förlagd till ett
fristående vägledningscentrum. I vuxenutbildningsfrågor samverkar ofta den
kommunala vägledaren och arbetsförmedlingens vägledare. Vägledaren är den
myndighetsperson som oftast har den första kontakten med den presumtive
studerande. Det är vanligt att man i vägledningssamtalet diskuterar möjligheterna
till validering.
Det finns ingen rättighetslagstiftning som reglerar hur ett tillgodoräknande av ickeformella eller informella kunskaper/kompetenser skall ske. Däremot är det vanligt
att en fördjupad kartläggning resulterar i förkortad studietid. De kurser där
individen uppnått målen betygssätts. Kurser inom gymnasial vuxenutbildning
räknas i poäng och poängen skall ses som ett mått på den tid som är beräknad för
den studerandes möjlighet att tillägna sig kunskaperna och således inte den
undervisningstid som tillhandahålls med lärare.
Vid den undersökning som utredare Elving Andersson initierade ombads
kommunerna att uppskatta antalet validerade gymnasiala poäng under år 2000.
Den uppgift som lämnades innebar att man bedömde att validering mot gymnasial
nivå uppgått till ca 1 750 000 poäng. Som jämförelse kan nämnas att en individ
som under ett läsår uppnått 750–800 gymnasiala poäng anses ha bedrivit
heltidsstudier. Det skulle i så fall innebära att ca 2 300 individer under år 2000
genomgått en validering vilken resulterat i gymnasiepoäng motsvarande ett års
utbildning per individ. Det är inte vanligt att individer uppnår så många poäng
under en validering. Det finns anledning att tro att valideringsverksamheten
ytterligare ökat under åren 2001-2002 eftersom ett större antal kommuner idag
uppger att de tillhandahåller validering inom vuxenutbildning Med anledning av
att validering inte särredovisas inom vuxenutbildning är det inte möjligt att genom
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statistik beräkna hur stora volymer verksamhetspoäng man kan hänföra till
validerade kunskaper. Det framgår inte av betygsdokument om hel eller del av kurs
är validerade.
I skollagens första och elfte kapitel regleras individens möjligheter till individuella
upplägg av studier på gymnasial nivå. I förordning för kommunal vuxenutbildning
2 kap framgår att ett syfte med orienteringskurser är att ge tillfälle till bedömning
av en elevs kunskaper i olika ämnen eller kurser. I förordning om statligt stöd till
särskilda satsningar på utbildning av vuxna SFS 1988:276 (projektet
Kunskapslyftet) står följande i §6: ”Utbildningsverksamheten skall planeras och
anordnas så att utbildningens inriktning och omfattning kan bestämmas med
utgångspunkt i de studerandes önskemål, behov och förutsättningar”.
I samband med starten av den särskilda utbildningssatsningen – projektet
Kunskapslyftet – uppmärksammades kommunerna på vikten av att ”validera” den
kunskap och kompetens som individen inhämtat utanför det formella
utbildningsväsendet – allt för att kunna upprätta en individuell studieplan. Under
Kunskapslyftets projekttid har orienteringskurser nyttjats i hög grad för att ge
underlag inför den individuella studieplanen - för såväl den studerande som för
utbildningsanordnaren.
Det finns idag möjligheter för individer att inom den offentliga vuxenutbildningen
begära validering med betygsdokumentation av sina kunskaper och kompetenser i
förhållande till en nationell kursplan. Beroende på vilken utbildningsanordnare
som utför valideringen kan man konstatera att det oftast handlar om möjligheten
att genomgå prövning. Den skillnad mellan validering och prövning som ofta
framhålls är att en prövning förutsätter att individen har förutsättningar att klara
betygsnivå i kursens samtliga mål. En validering innebär att även delmål skall
identifieras och att ev kompletterande utbildning skall erbjudas individen. Den
bedömning och betygssättning som sker skall vara likvärdig över hela landet.
Det finns i kommunerna olika tolkningar av nu gällande förordningar. Efter
genomförd prövning kan betyg sättas enligt gällande betygsnivåer i respektive
studieform. Vid ”validering” har ett stort antal utbildningsanordnare tolkat att det
är §15a i 4 kap i förordningen om kommunal vuxenutbildning som gäller. Den
paragrafen innebär att rektor kan ge betyget godkänd på kursen om det av betyg,
intyg eller liknande framgår att han eller hon genom studier vid folkhögskola,
studier i utlandet eller på annat sätt förvärvat sådana kunskaper som behövs för
betyget Godkänd på kursen, och kommunen eller landstinget anordnar kursen.
(SFS 1998:1210)
En konsekvens av denna paragraf är att ett antal individer inte givits möjlighet att
påvisa en högre betygsnivå än Godkänd. I meritvärdering till högre utbildning kan
det få negativa följder för individen.
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Europeisk språkportfolio
Den europeiska språkportfolion är en framtagen modell för att validera
språkkunskaper genom i första hand självvärdering. Språkportfolion hjälper
individen att kartlägga vad individen redan kan och vad man behöver kunna. Den
ger individen en möjlighet att utveckla individuella metoder och strategier för att
lära och använda språk. Den europeiska likvärdigheten framhävs.
Högskoleutbildning
Högskoleförordningen möjliggör undantag i vissa fall från behörighetsvillkoren.
En sökande kan medges undantag om hon/han genom svensk eller utländsk
utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av andra omständigheter har
förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Denna möjlighet har
nyttjats av de som redan är studenter. Ett utvecklingsarbete inom högskolor och
universitet pågår avseende validering inom eller inför högre utbildning med
anledningen av propositionen Den öppna högskolan (prop 2001/02:15). Sveriges
Universitets- och Högskoleförbund har genom sin styrelse beslutat om en
arbetsgrupp för att samordna och initiera universitets och högskolors arbete med
att utveckla metoder för bedömning (validering) av reell kompetens.
Kvalificerad yrkesutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform, reglerad
av lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning. Den är en del av det svenska
utbildningssystemet sedan 2002 och drivs som en egen utbildningsform vid sidan
av högskolesystemet. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning utövar den
statliga tillsynen över verksamheten. Olika anordnare kan ansöka hos myndigheten
om att få driva utbildningar. Myndigheten bedömer ansökningarna och fattar beslut
om de får starta. Alla utbildningar skall ha kunskaper motsvarande grundläggande
behörighet för högskolestudier som antagningskrav.
Enligt förordningen kan validering av tidigare kompetens ske. En studerande i
kvalificerad yrkesutbildning kan få tillgodoräkna sig annan utbildning om
kunskaper och färdigheter därifrån kan bedömas vara relevanta i den pågående
utbildningen. En studerande får även tillgodoräkna motsvarande kunskaper och
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Möjligheten att tillgodoräkna
tidigare erfarenheter och utbildning gäller dock inte momentet ”lärande i arbete”
som genomförs på en eller flera arbetsplatser som en integrerad del i den
kvalificerade yrkesutbildningen.
Valideringen görs och bedöms i förekommande fall av respektive
utbildningsanordnare i samverkan med deltagande arbetsliv, inte av
tillsynsmyndigheten.

SKOLVERKET

RAPPORT

17(24)

2002-12-02
Dnr 01-2001:03631

Folkbildning
Erkännande av den vuxna människans faktiska kunskaper och erfarenheter är en
pedagogisk hörnsten inom folkbildningen. Allt lärande skall ta sin utgångspunkt
från individen och gruppen, vilket innebär att en informell validering alltid har
tillämpats i det pedagogiska sammanhanget. Frånvaron av fasta kurs- och
timplaner inom studiecirklar och folkhögskolekurser har underlättat en anpassning
till den enskildes förkunskaper, studietakt och behov.
Folkhögskolan har sedan länge varit en väg till fortsatta studier och har också haft
möjlighet att utfärda formella intyg om inhämtade kunskaper. Numera kan
folkhögskolan på ett formaliserat sätt ge intyg om grundläggande och särskild
behörighet för högskolestudier med stöd av Högskoleverkets föreskrifter.
Folkhögskolorna intygar härvid att den studerande har kunskaper motsvarande
gymnasieskolans kurser. Den studerande erhåller ett sammanfattande, graderat
studieomdöme som används i en särskild undergrupp inom betygsurvalet vid
antagning till högskolan.
Inom studieförbunden förekommer i mindre omfattning formella intyg, men det
finns en del exempel på kunskapsbevis av mer formaliserat slag som har ett
erkännande också utanför studieförbundet, t ex diplomutbildningar, språkcertifikat,
datakörkort, jägarexamen och olika förarintyg för båt.
Vissa folkhögskolor och studieförbund har också överenskommit med enskilda
högskolor om tillgodoräknande av ett antal högskolepoäng i samband med att
deltagare som bedrivit kvalificerade studier inom folkbildningen går vidare till
motsvarande ämnesområden inom högskolan (utdrag ur betänkandet Validering av
vuxnas kunskap och kompetens SOU 2001:78)
Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsförmedlingen skall ge service till de som är arbetslösa eller riskerar
arbetslöshet och det främsta målet är att se till att dessa får arbete. Utbildning är
aldrig ett mål i sig. Den arbetsmarknadsutbildning som arbetsmarknadsverket kan
bidra till ska i 70 procent av fallen ha lett till jobb senast 3 månader efter
utbildningen, vilket gör att det krävs ett urval av de sökande som accepteras till
utbildning. I jobbsyfte finns andra åtgärder än utbildning, det vill säga
arbetsmarknadspolitiska åtgärder – t ex praktik på företag.
När en arbetssökande kommer till arbetsförmedlingen sker någon form av
kartläggning av meriterna. Idag läggs ett större ansvar på den sökande och den
sökandes egen aktivitet. I kartläggningen betyder det att den sökande i allt högre
grad själv skriver in sig som sökande via datorer på förmedlingen eller hemifrån
och gör upp sin egen meritförteckning, varefter arbetsförmedlaren kallar till samtal
för att bekräfta och ev komplettera framställningen.
Arbetsförmedlingens vägledare har ofta etablerade kontakter med den kommunala
vuxenutbildningens vägledare och kan därför gemensamt bedöma lämpliga
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utbildningar där också diagnostiska prov kan ingå. Målet kan vara höjning av de
allmänteoretiska kunskaperna, en yrkesutbildning eller en komplettering av
yrkesutbildning. Arbetsförmedlingarna upphandlar också samma tjänster av privata
utbildningsanordnare. I dessa fall fastställs alltså kompletteringsbehovet av
arbetsförmedlingens vägledare i samverkan med utbildningsanordnaren. Om
förmedlarna eller vägledarna bedömer att den sökande har kunskaper inom ett
yrkesområde men inte får jobb trots det, kan man använda sig av förberedande
insatser, t ex i form av praktik på ett företag. Idén är dels att bekräfta att den
sökande har kunskaper som kan dokumenteras med ett arbetsintyg, dels att
arbetsgivaren skall värdera dessa kunskaper så att det helst leder till anställning.
Praktiken kan också användas i vägledande syfte, för att den sökande skall kunna
bedöma om det är ett yrkesområde att satsa på.
Kartläggningskurser arrangeras för invandrade akademiker inom bristyrken – vård,
skola, teknik och naturvetenskap. Kurserna innehåller bland annat en kontroll av
de utländska betygen med berörda institutioner. Värdering av kunskaper sker ofta i
samverkan med utbildningar och arbetsgivare, men inte på det systematiska sätt
som tanken med ett mer enhetligt valideringssystem hade varit.
Gesällbrev och Mästarbrev
Gesällbrev kan idag erhållas inom 78 olika yrken. Efter utbildning inom ett
hantverksyrke kan man visa sin kompetens genom ett gesällprov. Man erhåller ett
Gesällbrev som bevis på att man uppfyllt branschens krav på yrkeskunnande.
För att få Gesällbrev måste man ha genomfört den utbildning och praktik som
krävs i yrket. Validering är möjlig i och med att annan utbildning än den som
föreskrivits kan anses motsvarande eller likvärdig.
-

Mästarbrev kan erhållas inom 115 yrken. För att få Mästarbrev krävs följande:
minst sex års erfarenhet i yrket (respektive bransch provbestämmelser)
man måste vara verksam i yrket
man måste visa yrkeskunnandet med ett arbetsprov – mästarprov (om man redan
har gesällprov räcker det i vissa fall, men vissa yrken kräver både gesällprov och
mästarprov)
man måste visa upp dokumenterade företagsekonomiska kunskaper (bland annat
bokföring, budgetering och kalkylering)
minst två år mellan Gesällbrev och Mästarbrev
Stiftelsen Hantverk- & Utbildning administrerar Gesäll- och Mästarbrev på
uppdrag av Sveriges Hantverksråd.
Yrkesbevis/branschcertifikat
Ett antal yrkesområden utvecklar egna yrkesbevis/branschcertifikat. Genom
yrkesnämnderna får man upplysning om de bestämmelser som gäller för
utfärdande av yrkesbevis.
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Skolverkets förslag avseende framtida valideringsverksamhet
Bakgrund
Utifrån de erfarenheter Skolverket gjort dels genom den utbyggda försöksverksamheten
med validering av utländsk yrkeskompetens, dels genom uppföljning av validering
inom kommunal vuxenutbildning vill Skolverket föreslå ett antal åtgärder. Ett antal
frågeställningar bildar underlag till förslagen:
Validering har under ett antal år organiserats ute i kommunerna i olika omfattning.
Det har inneburit en pedagogisk utveckling, även om många pedagoger hävdar att
man alltid validerat den vuxnes kunskaper och kompetenser. Utan att ifrågasätta
det påståendet har utbildningsanordnare under de senaste åren haft ökade
möjligheter att arbeta med valideringsprocessen – dels med anledning av
volymökningen av studerande inom vuxenutbildning, dels genom att genomförd
validering har ersatts med samma statsbidrag som genomförd utbildning. Men
samtidigt som utvecklingen sker kan man se att några kommuner internt utarbetar
bestämmelser som inte är i enlighet med regeringens tankar kring validering. I en
kommun kan det förekomma validering mot alla betygsnivåer samtidigt som det i
grannkommunen endast sker validering mot betygsnivå G. Problematiskt är det
också när det finns en ”kommuninlåsnings- effekt” i processen. Det som en
kommun godkänt som validering av kunskaper accepteras inte alltid av andra
kommuner.
Nu ökar efterfrågan från utbildningssektorn på ett mer strukturerat system med
anledning av att man funderar över likvärdighet och rättssäkerhet för individen.
Från arbetsmarknadens parter efterfrågas en legitimitet för valideringsprocesser
samt att den dokumentation som utfärdas efter genomgången validering får ett
berättigande bland övriga betyg, intyg, branschcertifikat, yrkesbevis, gesällbrev
och mästarbrev. Den nivå på kunskaper/kompetenser som man avser i
diskussionerna bedöms ligga på en nivå efter genomgången grundskola och före
akademisk nivå. Med det avses en ”gymnasial nivå” utan att det måste innebära att
den finns inom gymnasieskolans program.
För de ”svårrekryterade” med vissa farhågor inför utbildning bör möjligheten med
validering öka deras självkänsla och göra det möjligt för dem att få en tydlig bild
av vilket värde de befintliga kunskaperna/kompetenserna har i såväl utbildningssom arbetsmarknadsperspektiv. Detta möjliggör också att individen får en ökad
förståelse för den omställningsgrad som är motiverad vid strukturella och
konjunktionella förändringar på arbetsmarknaden. Det är viktigt att man i
valideringsprocesser slutar tala om individer med kort eller låg utbildning –
förhållningssättet bör istället vara att en individ kan ha kort formell utbildning men
hög reell kompetens.
Det finns idag ett antal möjligheter att dokumentera kunskaper och kompetenser, t
ex intyg eller betyg inom utbildningssektorn, arbetsintyg, yrkesbevis,
branschcertifikat, gesäll- och mästarbrev, arbetsprover, genom självskattning, i
meritportföljer, arbetsprover och ibland genom muntliga framställningar om den
egna kompetensen. I samtliga fall är det av stor vikt vilket värde denna
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dokumentation har för individen och de avnämare som är mottagare av sådan
dokumentation.
Frågor som måste ställas är bl a: Hur skall ett förhållningssätt till individens reella
kompetens kunna avgränsas i en pedagogisk situation och uppfylla de tre syften
som regeringen avsåg vid definitionen av begreppet validering - att validering kan
leda till utfärdande av betyg, intyg, kompetensbevis samtidigt som validering skall
kunna ligga som grund för att en utbildningssituation anpassas i förhållande till
individens önskemål och förutsättningar? Man efterfrågar både metod och
förhållningssätt. Kan man få till stånd en process mot gemensamma mål och
kriterier samtidigt som vägen att ta sig till målet kan se olika ut? Vad skulle
ytterligare ett dokument kunna tillföra i detta avseende?

Skolverkets förslag
Med anledning av den bakgrund som beskrivits i föregående kapitel föreslår
Skolverket;
1. att en nationell styrgrupp bildas
2. att de regionala kompetensråden får en rådgivande funktion
3. att kommunerna ansvarar för att medborgare erbjuds möjlighet till validering
4. att ett antal branschcentrum utses att parallellt med utvecklingsfrågor inom
yrket även ansvara för att validering får full legitimitet inom de yrkesområden
branschen ansvarar för
5. att lokala och regionala aktörer medverkar i den praktiska delen av processen
så att validering kan ske så nära individen som möjligt
6. att den kommunala vuxenutbildningen och övriga som idag har rätt att utfärda
betyg ansvarar för den myndighetsutövningen
7. att kompetensintyg skall kunna utfärdas när individens kompetenser bekräftats
8. att kompetensintyg skall fokusera på yrkes- eller baskompetenser
9. att den idag föreslagna "Euro-Cv:n" används som underlag vid framtagande av
meritportfölj
1. En nationell styrgrupp inrättas bestående av Skolverket,
Arbetsmarknadsverket, Högskoleverket samt arbetsmarknadens parter. Andra
myndigheter eller organisationer kan adjungeras vid behov. Skolverket i egenskap
av Nationellt resurscentrum för yrkesutbildning får en operativ
ledningsfunktion.
2. De regionala kompetensråden fungerar som rådgivande organ till regionala
och lokala aktörer i utvecklingsfrågor inom valideringsprocessen.
3. Kommunerna skall genom sin infrastruktur tillse att medborgare får kännedom
om möjlighet till validering av befintlig kunskap/kompetens. Samtliga
politikområden delar detta ansvar – utbildnings-, arbetsmarknads-, närings-, socialoch integrationspolitik.
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4. Den nationella styrgruppen utser branschcentrum. Dessa branschcentrum skall
täcka breda yrkesområden på gymnasial nivå – t ex transport, hotell/restaurang,
omvårdnad, bygg, handel/administration/service, hantverk, industri, el, naturbruk
och teknik. Antalet branschcentrum är beroende av yrkesområdets omfattning.
Detta innebär att ett begränsat antal nya yrkescentrum inrättas samt att redan
befintliga branschcentrum får i uppdrag att arbeta med valideringsprocessfrågor,
t ex branschens syn på lämpliga modeller och metoder för att fastställa befintlig
kunskap/kompetens, standards, kriterier samt den nationella och internationella
utvecklingen. Det antal branschcentrum som får sådan ”nationell” status bör inte
uppgå till fler än 8-10. Ett branschcentrum kan således nyttjas till andra
utvecklingsfrågor inom yrket och kan därigenom få en ökad ställning på
arbetsmarknaden. Ett branschcentrum kan i stor utsträckning påverka att
integration av nya svenska medborgare med utländsk yrkeskompetens sker genom
att legitimiteten ökar för validering av utländsk yrkeskompetens.
5. Varje branschcentrum bör knyta till sig ett antal regionala och lokala aktörer, t
ex kommunal vuxenutbildning, externa utbildningsanordnare eller arbetsplatser
med utpräglad lärandemiljö. Det viktiga är att det finns en likvärdighet och en lika
rättighet för medborgarna. Ett branschcentrum kan delegera till annan att utföra
delar av eller en komplett valideringsprocess och får då uppdraget att ansvara för
kvalitetsuppföljningen. Det är av största vikt att en stor del av processen sker så
nära individens hemort som möjligt. Detta för att göra valideringsprocessen så
kostnadseffektiv som möjligt. I och med att den nationella styrgruppen utser dessa
branschcentrum skall även styrgruppen utöva tillsyn regelbundet. En slags
”ackreditering” sker vilket borgar för likvärdighet och legitimitet. Sådan
ackreditering ges efter ansökan och godkännande av den nationella styrgruppen
eller på delegation till respektive branschcentrum. Detta skulle innebära ett större
nyttjande av redan befintlig infrastruktur inom området. Redan etablerade
valideringsverksamheter kan fortsätta sin utveckling av valideringsfrågorna men
får ansöka om ackreditering för att därmed säkerställa en likvärdighet för individen
och en legitimitet för verksamheten.
En väl genomförd valideringsverksamhet fungerar som en ”sluss” vilket innebär
att efter genomförd valideringsprocess kan individen antingen beredas
utbildningsplan, handlingsplan, praktikplats eller annan åtgärd som finnes lämplig.
”Systemet” kan nyttjas av såväl kommun, arbetsförmedling som näringsliv. Med
fler ackrediterade utförare av valideringsprocess är det möjligt att i en
konkurrenssituation upphandla validering. Eftersom alla utförare har en
likvärdighet i systemet skall ingen skillnad uppnås i resultatet. Därmed är det upp
till varje utförare att själv bedriva valideringsprocessen så att det är försvarbart
såväl kostnadsmässigt som tidsmässigt.
Förslaget innebär en ”trepartsfinansiering” – om individen begär validering
bekostas den av kommunen, om arbetsförmedlingen begär validering för att
möjliggöra anvisning till ledigt arbete så bekostar Af valideringen, om arbetsgivare
begär validering för att fastställa företagets kompetensutvecklingsbehov så
bekostar företaget valideringen. Det har inte varit möjligt att överblicka de
kostnader landets kommuner haft för validering innan statsbidraget i samband med
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den särskilda vuxenutbildningssatsningen infördes. Kommunerna har inte haft
särskilt avsedda medel för ändamålet med validering men trots det har en hel del
valideringar utförts enligt kommunernas egen utsago. För utförda prövningar har
kommunerna av individen kunnat begära en ersättning på högst 500 kr - ett belopp
som däremot inte varit möjligt att utkräva av studerande som antagits till
utbildning enl förordningen för den särskilda utbildningssatsningen för vuxna.
Utbildningssektorn – på grundläggande, gymnasial samt högre nivåer - avlastas att
arbeta alltför grundligt med fastställande av befintliga kunskaper och kompetenser
och kan således utgå från de i kompetens- eller kunskapsintyg redan bekräftade
kunskaperna. Det medför troligen att en del utbildningsanordnare kommer att
arbeta med denna ackrediterade verksamhet samtidigt som man kan tillhandahålla
utbildning. Det som effektiviserar arbetet är att de standards/kriterier som avses
gälla utfärdas av branschcentrum. Det ofta svåra och resurskrävande arbete som
idag utförs av flera kommuner i syfte att finna modeller, metoder, kriterier m m
underlättas. Därmed får utbildningssektorn ökade möjligheter att genomföra det
som är deras huvudsakliga uppgift – att ge utbildning där utbildningsbehovet finns.
Varje branschcentrum ansvarar för att ett antal ”mästare/seniorer” ingår i
organisationen. Deras uppgift är att verka som sakkunniga inom centrumets
arbetsområde. Till ”mästare/seniorer” kan utses de som efter en lång
yrkesverksamhet är på väg att lämna över till yngre eller ny arbetskraft. Dessa
personer har med all sannolikhet uppnått medelåldern och deras kompetens bör
tillvaratas och respekteras. De kan vara verksamma även på lärande arbetsplatser
eller hos utbildningsanordnare.
För närvarande anordnas av olika utbildningsanordnare fortbildning av
”valideringspedagoger”. Det finns anledning att ifrågasätta vilken skillnad det är
på en pedagog och en ”valideringspedagog”. Det förhållningssätt som präglar
validering bör efterlevas av samtliga pedagoger och inte av en särskilt utsedd
grupp. Om en speciell kategori benämns valideringspedagoger kan det finnas en
risk att andra pedagoger inte känner sig berörda av det förhållningssätt som är
utmärkande för valideringsutvecklingen.
Det bör ges ökade möjligheter till fler lärande arbetsplatser. De skall finnas
tillgängliga inom de yrken som inte kräver redan utvecklad yrkeskompetens. Under
en tidsbegränsad period som säkerligen varierar utifrån olika behov skall individen
kunna integreras i arbetslivet av olika skäl, t ex nya svenska medborgare,
ungdomar, lärlingsplatser, de som varit långtidssjukskrivna, vissa arbetshandikapp
m fl. Viktigt är att denna arbetsmarknad fungerar som en projektarbetsplats, så att
de som vill tillbaka till ett yrke eller de som är på väg in i ett nytt yrke får
”arbetsträning” och att de upplever att progressionen är genomtänkt. De individer
som trots högre formell eller reell kompetens – oavsett om den är av svensk eller
utländsk karaktär - av olika skäl inte vill eller kan återgå till tidigare tänkt
yrkesutövande skall respekteras.
6. För validering mot betyg ansvarar den kommunala vuxenutbildningen. Detta
för att myndighetsutövningen inte skall urholkas. Därmed föreslås att en validering
mot betyg bibehålles utan ändring. Det åligger därmed kommunen som huvudman
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att ansvara för kvalitetsuppföljning av verksamheten. I propositionen/
riksdagsbeslutet ”Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen”
framkommer det att det borde ges möjlighet att utfärda intyg över uppnådda
kunskaper när betygsnivå ännu inte uppnåtts. Ett förslag till detta kan komma i den
förordning för den kommunala vuxenutbildningen som väntas träda i kraft i början
av år 2003.
7. Kompetensintyg skall kunna utfärdas enl föreskrifter från respektive bransch.
En viktig fråga att gemensamt besluta kring är syftet med kompetensintyg – det är
inte tänkt att dessa intyg skall ersätta de av branscherna framtagna yrkesbevisen
eller branschcertifikaten. Dessa intyg är tänkta att dokumentera de kunskaper och
kompetenser som kan ligga till grund för ytterligare komplettering för att uppnå
den nivå som gäller för erhållande av yrkesbevis eller branschcertifikat. De
branscher som redan idag utfärdar yrkesbevis, branschcertifikat, gesällbrev o dyl
skall därmed utfärda dessa på en nivå innan t ex nivå för yrkesbevis uppnåtts. En
bransch kan även bestämma att såsom giltigt kompetensintyg skall gälla de intyg
som kommunernas vuxenutbildning troligen kommer att få möjlighet att utfärda,
dvs de skall motsvara de intyg som ges på gymnasial nivå – viktigt är att det får
full legitimitet av arbetsmarknadens parter. De anordnare av valideringsprocesser
som ackrediteras av styrgrupp eller branschcentrum kan erhålla rätten att utfärda
och fastställa kompetensintyg. Det är således branschernas företrädare som ger
legitimitet åt den dokumentation som sker. De ungdomselever eller vuxna som
studerar på gymnasial nivå skall känna att utbildningen får samma erkännande av
branscherna.
8. I de kompetensintyg som skall beslutas om av ordinarie bransch föreslås att
endast kompetensslagen yrkes- och baskompetens dokumenteras. För
dokumentation av generell kompetens krävs att den som utför valideringen av det
kompetensslaget under en längre tid har haft en arbetsrelation till den som
valideras. Det bör vara individens val att bestämma om det kompetensslaget skall
valideras. Viktigt att tänka på är att generell kompetens inte skall förväxlas med
social kompetens. Individen skall själv kunna bestämma om övrig kompetens som
t ex föreningsliv, familjeliv och samhällsengagemang skall ingå. Dessa kunskaper
och kompetenser bör hellre dokumenteras i meritportfölj. Det krävs således en hög
social kompetens av den som avser att validera en annan individ i generell
kompetens.
9. Meritportfölj bör anpassas till den likvärdiga utformningen som den nu
aktuella EuroCV:n.
En annan viktig aspekt är uppföljning av validering volymmässigt. Idag är det
inte möjligt att i den statistik som inlämnas av kommuner gällande utbildning på
gymnasial nivå utläsa om validering skett. Det som skulle kunna motivera att
sådan statistik förs är bland annat det faktum att individer som deltagit i validering
och fått sin kunskap/kompetens validerad och därmed erhållit gymnasiala betyg
hamnat ”längst bak i kön” i fortsatta utbildningsåtgärder. Ett vårdbiträde som
validerats till motsvarande undersköterskekompetens och som sedan vill läsa
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ytterligare för behörighet inför högskoleutbildning kan få beskedet att hon/han inte
längre anses tillhöra den prioriterade målgruppen eftersom gymnasiala betyg
tidigare finns utfärdade.
Det kan också vara viktigt att en kommun fördelar sina verksamhetspoäng utifrån
att individer har skilda behov. Idag motsvarar kommunens verksamhetspoäng de
poäng som beräknas för individens gymnasiala kurser. Om det istället var möjligt
att avsätta 20 verksamhetspoäng för individer som validerar en 100-poängs kurs så
skulle fler verksamhetspoäng kunna avsättas för dem som behöver ytterligare stöd
att uppnå de 100 gymnasiepoäng som är förknippade med en kurs. Därmed skulle
man kunna redovisa hur vi inom landet utvecklar vår förmåga att erkänna reell
kompetens oavsett om det inhämtats i ett formellt, ickeformellt eller informellt
system.
Dessa förslag skall behandlas i syfte att mer nyttja redan befintliga verksamheter
och strukturer. Det är också viktigt att det utvecklingsarbete som ägt rum inom
området validering tas till vara. Validering är en viktig fråga för arbetsmarknadens
parter, utbildningssektorn, berörda myndigheter och organisationer men inte minst
för de individer som genom en validering kan öka sina möjligheter till att erhålla
eller behålla ett arbete. De kan även i större utsträckning ta del av ytterligare
kunskaps- och kompetensutveckling genom att rätt anpassning av studierna görs i
förhållande till deras förutsättningar och behov. Förslagen är inte tillräckliga för
att lösa hela valideringsfrågan utan skall ses som ett inslag i den fortsatta
utvecklingen av validering för vuxna. Förslagen är i sin helhet eller till vissa delar
diskuterade med företrädare för arbetsmarknadens parter, Integrationsverket och
Arbetsmarknadsverket.

Bilaga 1

Validering av utländsk yrkeskompetens
– en studie av den utökade försöksverksamheten
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Förord
Detta är en rapportering av uppdraget att utvärdera den utökade försöksverksamheten med
validering av utländsk yrkeskompetens, vilken initierades av Valideringsutredningen och
sedan har samordnats av Skolverket. Utvärderingen har genomförts inom Avdelningen för
vuxenpedagogik och folkbildning, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings
universitet, som ett uppdrag från Skolverket.
I arbetet har Per Andersson, fil.dr. och vik. universitetslektor i pedagogik, varit huvudansvarig
projektledare. Åsa Hult, fil.mag. i sociologi, har arbetat som utredare och ansvarat för huvuddelen av datainsamlingen i de aktuella kommunerna. Andreas Fejes, fil.mag. i historia och
doktorand i vuxnas lärande, har ansvarat för huvuddelen av datainsamlingen i Katrineholm
och samverkande kommuner i Södermanland, och Per Andersson och Åsa Hult har där gjort
vissa mindre insatser. Analysen av materialet samt författandet av rapporten har gjorts
gemensamt.
Vi vill framföra ett tack till alla projektledare, validander och andra personer i kommunerna
som har ställt sin tid till förfogande i intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter. Ett tack
också till Eva Nordlund, vår kontaktperson på Skolverket, som har gett oss stor frihet att
utforma utvärderingen på vårt sätt samt bidragit med synpunkter på vårt manus. Slutligen vill
vi tacka våra kolleger på Linköpings universitet som gav oss värdefulla synpunkter i ett
vuxenpedagogiskt seminarium i oktober 2002.
Linköping 29 november 2002
Per Andersson, Åsa Hult, Andreas Fejes
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Inledning
Under de senaste fem åren har ”validering” blivit ett allt mer aktuellt begrepp i Sverige när
det gäller vuxnas lärande, kunskap och kompetens. Validering innebär att människors
kunskap och kompetens identifieras, värderas och dokumenteras på olika sätt. Det handlar om
att den reella eller faktiska kompetensen dokumenteras och även blir en formell kompetens –
människor kan få ”papper på vad de kan”. Dokumentationen kan ske på olika sätt – genom
betyg, intyg, kompetensbevis, yrkesbevis etc. Kunskap och kompetens kan synliggöras,
oavsett var lärandet har skett. Den formella kompetensen blir inte lika tydligt som tidigare
kopplad till genomgångna utbildningar utan snarare till vad individen har lärt sig.
Vad är validering?
Ett antal olika definitioner har gjorts av vad validering egentligen är. Den allmänna innebörden torde vara ”en process som gör något giltigt i ett visst sammanhang” (Andersson,
2001, s. 180). Colardyn (1997) beskriver validering som ”bedömning och erkännande av
kunskap och kompetens”. I Kunskapslyftskommitténs tidigare definition (SOU 1998:51)
innefattar validering såväl identifiering, bedömning och värdering av kompetensen som
beskrivning av densamma på ett sätt som accepteras av avnämarna. Kunskapslyftskommittén
definierade senare validering som ”en värdering av reell kunskap och kompetens i form av
informell diagnostisering och/eller formellt erkännande” inom såväl utbildnings- som yrkessammanhang, och kommittén menade även att validering bör ”vara en process där även
vägledning ingår så att individen kan få råd och förslag till åtgärder, som individen kan vidta
för att uppnå sina mål med valideringen” (SOU 2000:28, s. 9). Skolverket har lyft fram
betydelsen av såväl informellt som formellt lärande.
Inom Skolverket tillämpas för närvarande en definition av begreppet validering som
innebär:
”värdering av kunskaper och färdigheter som den vuxne skaffat sig genom
studier, samhällsliv, arbetsliv, dvs både formellt och informellt.”
Prövning, lärarbedömning, självskattning, demonstrationer, diagnoser och studievägledning ses som medel, verktyg i valideringsarbetet. (Skolverket, 1999, s. 10)

Regeringen har definierat validering som ”en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet” (Dir. 1999:86, s. 1). Här lyfter regeringen även fram tre delar: validering som ger
betyg och inriktas på behörighet för vidare studier, validering av yrkeskompetens inriktad på
arbetslivet, samt validering med pedagogiskt syfte att anpassa utbildning till deltagarens
förutsättningar och förkunskaper. I tilläggsdirektiv (Dir. 2001:47) tydliggör regeringen sin
definition av validering genom att säga att valideringens kärna är att identifiera, värdera och
dokumentera befintlig kompetens. Här betonas också att den som fått sin kunskap och
kompetens validerad bör få dokumentation på vad hon eller han faktiskt kan för att underlätta
dennes inträde på arbetsmarknaden eller antagning till studier.
Validering handlar alltså i stor utsträckning om hur man kan omvandla reell kompetens till
formell kompetens. Med en vid definition av begreppet ska kompetens som har utvecklats i
informella sammanhang och utanför utbildningsväsendet kunna dokumenteras likaväl som
kompetens utvecklad i formell utbildning. Dessutom kan även ett mer informellt erkännande
inom en utbildning eller i arbetslivet ses som validering – en sådan mer diagnostisk bedöm
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ning kan till exempel bidra till ”anpassning av utbildningens uppläggning och genomförande i
förhållande till den vuxnes förutsättningar och förkunskaper” (Dir. 1999:86, s. 2).
Validering av reell (yrkes)kompetens till formell kan ha olika syften, beroende på ur vilket
perspektiv företeelsen ses. Ur individperspektiv handlar det om att hjälpa människor att
formalisera sin yrkeskompetens, vilket främst kan förväntas hjälpa dem på arbetsmarknaden,
genom att de i en anställningssituation kan visa papper på vad de kan. Men dokumentationen
av kompetensen kan även tänkas vara av personligt värde för dem. Ur arbetsgivarperspektiv
kan validering handla om att öka tillgången till formellt kompetent arbetskraft – valideringen
syftar inte främst till att öka den reella kompetensen utan till att synliggöra den, vilket kan öka
möjligheten att få ”rätt person på rätt plats”. Ur samhällsperspektiv kan valideringen dessutom
underlätta och minska kostnaderna för försörjningen av arbetskraft mer generellt (om alternativet är längre formella utbildningar). Validering anses således ha positiva effekter på flera
olika plan.
När det gäller värdering och dokumentation av kunskap och kompetens finns två aspekter som
blir särskilt aktuella när fokus ligger på validering av ”utländsk” kompetens. Här handlar det
dels om validering av lärande som skett i vardag och arbetsliv, dels om att värdera lärande
som skett i ett annat lands utbildningssystem. I det första fallet handlar det alltså om mer
informellt lärande, som inte är dokumenterat. I det andra fallet handlar det om lärande inom
en formell utbildning, där det förmodligen har gjorts bedömningar och dokumentation av
kompetensen. När det gäller kompetens från en utländsk utbildning rör problematiken i
relation till validering dels om individen har med sig någon dokumentation över tidigare
utbildning eller om dokumentation saknas, dels hur denna dokumentation i så fall ska
värderas i det svenska sammanhanget.
En historisk bakgrund
Validering har en längre historia i andra länder. Enligt den litteratur vi funnit uppstod
fenomenet (även om det betecknades med andra begrepp än just ”validering”) i USA runt
1970. Då var strävan främst att bredda rekryteringen till högre utbildning, och social rättvisa
var ett viktigt motiv (Michelson, 1996; VEETAC, 1993)1. Detta beskrivs nedan som
”validering för lärande och utveckling”.
Förelöpare till denna utveckling fanns dock redan på 1950-talet i den amerikanska arbetarrörelsen. Ursprunget var synen på mobilitet, att man skulle kunna röra sig mellan olika yrken
under sitt yrkesverksamma liv – alla skulle kunna bli president. Kunskapen tillhörde inte
individen om den inte var omsatt i betyg, något som valideringen kunde hjälpa till med.2
Valideringen med inriktning på breddad rekrytering till högre utbildning spred sig även till
Europa. Vanliga metoder har varit olika former av portfolioarbete, där individen reflekterar
och formulerar sitt tidigare lärande, men exempelvis har även tester av det slag som vi har i
högskoleprovet använts. På 1980-talet riktades fokus i större utsträckning mot yrkeskompetensen, och modeller för validering av yrkeskompetens har utvecklats i ett antal länder.
Motiven för validering blev nu i större utsträckning knutna till begrepp som kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Validering har på 1990-talet även uppmärksammats i
samhällen som Sydafrika, med syfte att påverka samhällsförändringen och ta vara på det
1

I dessa texter refereras när det gäller den historiska utvecklingen till Simosko, Susan (1991). Accreditation of
Prior Learning. A Practical Guide for Professionals. London: Kogan Page.
2
Muntlig information från professor Kjell Rubenson, University of British Columbia, Vancouver, vid
föreläsning/seminarium om vuxnas lärande på Linköpings universitet 2002-10-24.
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informella lärandet hos de stora befolkningsgrupper som haft begränsat tillträde till formell
utbildning under apartheidtiden. (Michelson, 1996; VEETAC, 1993)
Uppmärksamheten för validering är relaterad till ett ökat intresse för informellt och ickeformellt lärande. När begrepp som livslångt och livsvitt lärande hamnar i fokus blir det
särskilt intressant att se hur detta lärande kan synliggöras och tas tillvara på andra och bättre
sätt.
Den verksamhet som i Sverige betecknas ”validering” har en mängd olika beteckningar i
andra länder. Man talar exempelvis i olika sammanhang om erkännande (recognition),
bedömning (assessment) eller tillgodoräknande (accreditation) av tidigare lärande (prior
learning). Man skiljer också ibland på om lärandet är erfarenhetsbaserat (experiential), det vill
säga har skett utanför en formell utbildningssituation, eller ej.
Validering i Sverige
Validering har förekommit i Sverige i viss omfattning under ganska lång tid men under andra
beteckningar. Yrkesprövning för invandrare (YPI) är ett exempel när det gäller yrkeskompetens. I relation till antagningen till högre utbildning kan man se 25:4-systemet men alltså även
högskoleprovet som olika former av validering. 25:4-systemet gav tidigare erfarenheter ett
generellt värde när det gällde möjligheten att bli antagen till högskolan. En kombination av
ålder och yrkeserfarenhet sågs som en alternativ grund för högre studier. Högskoleprovet ger
individen möjlighet att konkurrera i antagningen med ett testresultat som ska ge ett generellt
mått på studiefärdigheten, och alla har möjlighet att göra provet och därmed tillgodoräkna sig
tidigare lärande oavsett var detta skett.
När det gäller validering med pedagogiskt syfte att anpassa utbildning till deltagarens
förutsättningar och förkunskaper motsvaras detta av formuleringar om vuxenutbildning i
läroplanen (Lpf 94) om att rektor ansvarar för att ”utbildningen organiseras så att elever kan
börja på en nivå i respektive ämne som bestäms av deras förkunskaper” (s. 16), och att
”[v]uxna elevers kunskaper ska kompletteras endast i en sådan omfattning att de vid utbildningens slut har kunskaper av samma kvalitet som ungdomarna efter ungdomsutbildningen”
(s. 10). Innebörderna som handlar om inriktningen på behörighet för vidare studier och
yrkeskompetens för arbetslivet kan jämföras med vad som stadgas3 om rätten att genomgå
prövning för att få betyg i gymnasieskolans/komvux kurser, och rektors möjlighet att ge
betyget Godkänd utan prövning om det framgår av intyg etc. att individen har de kunskaper
som krävs. Validering mot betyg innebär formellt sett en sådan prövning, alternativt godkännande utan prövning. I tankarna bakom möjligheterna till prövning respektive validering
finns dock en principiell skillnad – prövning är mer tänkt som en möjlighet att på egen hand
studera det specifika kursinnehållet för att sedan pröva sina kunskaper, validering är tänkt
som en möjlighet att bedöma och erkänna kunskaper som förvärvats på andra och mindre
formella vägar.
Det var emellertid i samband med starten av Kunskapslyftet som begreppet validering
introducerades i Sverige 1996 (SOU 1996:27). Därefter har två utredningar genomförts med
fokus på validering av främst utländsk yrkeskompetens (SOU 1998:165, SOU 2001:78).
Kunskapslyftet, utredningarna och den försöksverksamhet som genomförts i anslutning till
den senaste utredningen, liksom annan försöksverksamhet på olika håll i landet, har i första
hand varit inriktade på validering av kunskap och kompetens på motsvarande gymnasienivå.
3

Förordning om kommunal vuxenutbildning, 4 kap. 15§ (SFS 1992:403).
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Den valideringsverksamhet som har genomförts i anslutning till Kunskapslyftet har varit
omfattande (Valideringsutredningen, 2001).
Med anledning av den första utredningen författade TCO en egen rapport där man ansåg att
det krävdes mer än vad regeringens utredare föreslog. I en tid då flexibilitet hos de anställda
blir allt viktigare, och då det krävs en allt högre utbildning för att kunna erhålla arbete, så
måste man ta tillvara det lärande som sker i arbets- och vardagsliv. Därmed ansåg TCO att det
behövdes ett system för validering av kunnande (TCO, 1999). Under samma år utkom
Skolverket med en skrift där de fokuserade på validering. Syftet med den var att bidra med ett
diskussionsmaterial som kunde användas i kommunernas arbete med validering. Skriften
försöker sätta in arbetet med validering i ett livslångt- och livsvitt lärandeperspektiv. Den ger
exempel på hur validering går till i vissa svenska kommuner samt i andra länder. Det svenska
regelsystemet kring frågan diskuteras också (Skolverket, 1999).
Inom ramen för Utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (”Valideringsutredningen”, U 1999:06) genomfördes tre pilotprojekt med fokus på validering av utländsk
yrkeskompetens på främst gymnasienivå (Andersson, 2001). Dessa projekt var förlagda till
Göteborg, Katrineholm samt Kristianstad. Utredningen initierade sedan en utökad försöksverksamhet med validering av utländsk yrkeskompetens. Förutom de tre ursprungliga pilotkommunerna ingick även Malmö, Botkyrka, Västerås, Sundsvall samt Trollhättan. Den
utökade försöksverksamheten omfattade alltså åtta projekt, men i praktiken var flera
kommuner inblandade. Västerås har samverkat med Lindesberg, Trollhättan har samverkat
med Uddevalla och Katrineholm har samverkat med de åtta övriga kommunerna i Södermanlands län i vad man har kallat ”Nätverk Sörmland”.
Denna utökade försöksverksamhet har efter att Valideringsutredningen avslutade sitt uppdrag
samordnats av Skolverket (Regeringsbeslut, 2001-10-11, U2001/3532/V). Inriktningen på
verksamheten var, liksom i pilotprojekten, att ge kommunerna stor frihet för att därigenom
utveckla olika erfarenheter. Det fanns inte heller några speciella resurser avsatta centralt för
organiserad samverkan mellan projekten. Vår utvärdering omfattar just denna utökade
försöksverksamhet, vilken avslutades våren 2002.
Aktörer i valideringsprocessen
För att undvika missförstånd definierar vi här några av de beteckningar vi använder på olika
aktörer i valideringsprocessen. Vi använder begreppet ”validand” som beteckning på de
individer som deltar i valideringsverksamheten. ”Bedömare” är ett samlande begrepp för de
personer som gör olika former av bedömningar av kompetens. När vi skriver om ”lärare”
handlar det främst om läraren i rollen som bedömare, det vill säga att en lärare har fått
arbetsuppgiften att genomföra validering, men läraren kan även ha mer undervisande
uppgifter inom ramen för valideringen. ”Medbedömare” är personer som på en arbetsplats
fungerar som ”handledare” med uppgift att bedöma validandens kompetens i arbetet.
Medbedömaren gör alltså en del av den kompetensbedömning som ingår i valideringen.
Syftet med utvärderingen
Det övergripande syftet med utvärderingen är att beskriva och analysera hur validering
organiseras och genomförs inom den utökade försöksverksamheten. Detta görs utifrån olika
inblandade aktörers perspektiv – projektledare, lärare, handledare/medbedömare, validander
etc. Centrala aspekter i analysen av valideringsverksamheten är makt, kunskapssyn och
etnicitet. Vem/vilka har inflytande över valideringen, och på vilket sätt? Hur värderas olika
former av kunskap? Hur fungerar validering utifrån ett etnicitetsperspektiv?
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Disposition
Efter denna inledning beskriver vi översiktligt en del av den tidigare kunskap som finns om
validering. Vi beskriver också utvärderingens uppläggning. Därefter redovisas de åtta valideringsprojekt som har ingått i den utökade försöksverksamheten. Efter genomgången av de
skilda projekten följer en samlad analys av verksamheten. Vi går då in på vilka utgångspunkter man har för valideringen och hur den har organiserats, hur valideringen är relaterad
till utbildning och hur själva valideringsprocessen ser ut. Dessutom berörs relationen mellan
branscherna och valideringsverksamheten, inställningen till kompetensbeviset samt
validandernas och bedömarnas erfarenheter av verksamheten. I den avslutande diskussionen
behandlar vi frågor kring valideringens organisation, vilken kunskapssyn som uttrycks i
verksamheten samt den roll språk och etnicitet har i validering av utländsk yrkeskompetens.
Till sist lyfter vi upp några områden vi ser som centrala när det gäller framtiden för validering
av yrkeskompetens i vårt land.
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Tidigare kunskap om validering
Man kan urskilja tre huvudsakliga syften som har funnits med att utveckla valideringsverksamhet – social rättvisa, ekonomisk utveckling och samhällsförändring. Detta kan
relateras till den historiska bakgrund som har beskrivits ovan – en utveckling från att genom
validering ge nya grupper tillträde till högre utbildning till att fokusera på möjligheten att ta
vara på befolkningens befintliga kompetens på arbetsmarknaden eller i en samhällsförändring.
Ett initiativ behöver inte vara entydigt, utan det kan till exempel samtidigt finnas syften som
handlar om social rättvisa och om ekonomisk utveckling.
Bland de modeller för validering som utvecklats på olika håll i världen går det att urskilja två
huvudsakliga typer – systemanpassad respektive systemförändrande validering (Andersson
m.fl., 2002). Dessa typer beskrivs i detta kapitel, tillsammans med en diskussion kring valideringens relation till sammanhanget och till kunskapssynen. Slutligen redovisas några tidigare
studier av validering av yrkeskompetens.
Systemanpassad och systemförändrande validering
När det gäller systemanpassad validering finns tre varianter. Prokrustesvalidering4 (Harris,
1999) innebär att individens kompetens mäts och bedöms utifrån på förhand fastställda
kriterier, som man har att anpassa sig efter. Denna validering förekommer i första hand när
fokus ligger på yrkeskompetens och ekonomisk utveckling. Validering för lärande och
utveckling (Harris, 1999) handlar främst om hur tidigare lärande på olika sätt kan bedömas
och erkännas när det gäller behörighet och/eller urval till samt tillgodoräknanden inom en
fortsatt (högre) utbildning. Här är syftet social rättvisa, men det är ändå (utbildnings)systemets villkor som gäller. Slutligen kan man även se en anställning som validering av mer
informellt slag – att individen får arbete innebär att hans/hennes kompetens erkänns och ges
ett värde (VEETAC, 1993). Men också detta sker på systemets, i detta fall arbetsgivarens,
villkor.
Inom den systemförändrande valideringen har fyra varianter identifierats (Andersson, m.fl.,
2002). Med ”radikal” validering (Harris, 1999) avses att lärande som skett utanför formella
utbildningssammanhang kan erkännas och värderas högt inom rörelser som arbetar för
samhällsförändringar av olika slag. Den trojanska hästen (Harris, 1999) är en alternativ form
av validering i relation till fortsatt (högre) utbildning. Det ”trojanska” innebär att nya grupper
ges tillträde, och detta sker inte enbart på utbildningssystemets villkor, utan även den kunskap
som dessa grupper står för erkänns, vilket innebär en potential för förändring av utbildningen.
Ett synliggörande av kompetens i en organisation kan ses som en form av validering
(VEETAC, 1993), och här framhålls den potential för organisationsförändring som detta
innebär. Här finns dock även en möjlighet för arbetsgivaren att använda denna validering för
kontroll och anpassning, men detta är inte något som direkt framhålls i litteraturen (Andersson
m.fl., 2002). Snarare tänker man sig en förändring som både gynnar individen och ger ekonomisk utdelning. Slutligen kan man se den validering som syftar till att en utbildning ska anpassas till förutsättningar och förkunskaper hos deltagarna (Dir. 1999:86) som en form av
”diagnostisk validering”, vilken innebär en systemförändring i mindre skala (Andersson
m.fl., 2002).

4

Prokrustes var en rövare i den grekiska mytologin. Enligt honom kunde alla passa i hans säng oavsett storlek.
Den som var för kort tänjde han ut, den som var för lång högg han av fötterna/benen på. Uttrycket ”prokrustesbädd” är hämtat härifrån (NE, 1994).
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Valideringens relation till sammanhanget
Något som är viktigt att framhålla utifrån den tidigare kunskap som finns är att validering är
en företeelse som i sina olika former är nära knuten till olika sammanhang (Andersson m.fl.,
2002). En viktig aspekt av detta är vilka institutioner som i den specifika kontexten har
makten över de krav som ska ställas, eller med andra ord vilken kunskap som ”räknas”. Här
framhåller Michelson (1997) den betydelse som universitetsinstitutionerna har men även
arbetsgivarnas roll när det gäller definitionen av yrkeskompetensen. Sammanhangets eller
kontextens betydelse bör också framhållas som bakgrund till svårigheten att skapa generaliserade modeller för validering (Andersson m.fl., 2002). Ett problem är balansen mellan att ha
formativa respektive summativa syften med en validering (Bjørnåvold, 2000). Det handlar
med andra ord om vikten av att vara klar över bedömningens syfte med avseende på om den
främst ska ligga till grund för och forma en fortsatt utveckling eller främst vara en summering
av det lärande som skett. Ett annat problem gäller svårigheten att samtidigt göra individens
specifika kompetens rättvisa och göra rättvisa bedömningar som gör jämförelser mellan
individer möjliga (Andersson, 2001). Här handlar det om behovet att samtidigt uppnå validitet
och reliabilitet i bedömningen (Bjørnåvold, 2000). Detta är de mer tekniska aspekterna av vad
som krävs för att etablera och få tillit till ett system för validering. Dessutom finns krav på
legalitet och legitimitet (Bjørnåvold, 2000) – politiska beslut och social acceptans.
En annan infallsvinkel av sammanhangets betydelse är hur man ser på den bakgrund som
olika grupper av presumtiva validander har. Här är det främst språket som framhålls men
också hur man ser på den bakgrund som exempelvis är relaterad till etnisk bakgrund, kön,
klass och eventuella handikapp (McKelvey & Peters, 1993). Deltar man i validering på
systemets villkor, eller finns det en beredskap för förändring av systemet för att öka den
sociala rättvisan?
Valideringsmetoder och kunskapssyn
Bland de modeller för validering som beskrivs verkar det vara två metoder som dominerar
(utöver mer standardiserade tester liknande högskoleprovet, som vi inte går in på här). Dels är
det portfolion, dels den ”autentiska” bedömningen av reell kompetens. Bakom utvecklingen
av portfolion som metod för validering ligger bland annat teorier om erfarenhetsbaserat
lärande (Kolb, 1984). Här handlar det om att man utifrån sina erfarenheter reflekterar,
generaliserar och formulerar sina kunskaper. Något som speciellt framhålls är att ”valideringsportfolion”, till skillnad från den ”professionella” portfolion, handlar om att identifiera
sina kunskaper i relation till de specifika kriterier som valideringen utgår från (Nganasurian,
1999). Här finns en individuellt konstruktivistisk kunskapssyn, där det egna tänkandet,
reflektionen, och förmågan att formulera sig språkligt är central (Andersson m.fl., 2002).
Den autentiska bedömningen bygger bland annat på att man gör saker på riktigt, i en naturlig
eller simulerad situation (Darling-Hammond m.fl., 1995). Bakom valet av en sådan bedömningsform finns mer eller mindre uttalat tanken om det situerade lärandet, vilken är stark inom
den sociokulturella teorin (Säljö, 2000). Tanken fokuserar på att man lär i ett sammanhang,
och då kunskapen är knuten till detta sammanhang sker bedömningen bäst där. Kunskapssynen är socialt konstruktivistiskt, vilket innebär att språket ses som ett centralt redskap i vår
interaktion med omgivningen. Genom språket lär vi oss i den sociala gemenskap vi befinner
oss i (Vygotsky, 1978). Samtidigt verkar kravet på reliabilitet i valideringen leda till att själva
bedömningen mer präglas av en behavioristisk kunskapssyn, då utgångspunkten är generella
och fasta krav och kriterier för vilket beteende som ska godkännas (Andersson m.fl., 2002).
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Studier av validering av yrkeskompetens
När former för validering av yrkeskompetens har utvecklats har det ofta handlat om
”prokrustesvalidering” där olika typer av autentiska bedömningar spelar en viktig roll.
Utvecklingen av National Vocational Qualifications (NVQ) i England är inriktad på denna typ
av bedömning, vilket beskrivs och problematiseras av Wolf (1995). NVQ innebär att man
formulerar bedömningskriterier för yrkeskompetens, kriterier som används inom både
validering och yrkesutbildning. När det gäller relationen mellan autentiska bedömningar och
utvecklingen av NVQ instämmer Wolf i den kritik som finns mot mer standardiserade test,
men samtidigt lyfts några problem förknippade med autentisk bedömning fram. Utvecklingen
innebär att bedömningskriterierna formuleras i termer av önskvärt beteende. Kompetensen
beskrivs utifrån avgränsade enheter/moduler, vilket får till följd att bedömningen blir mer
omfattande, eftersom varje enskilt moment ska bedömas. Detta betyder i utbildningssammanhanget att allt mer tid går åt till bedömning, och när det gäller validering torde följden
bli att en relativt omfattande arbetsinsats krävs (Wolfs diskussion handlar inte specifikt om
NVQ i relation till validering). Uppdelningen i avgränsade kriterier innebär dessutom att
utbildningen fragmenteras, liksom kunskapen – det blir svårare att se vad kärnan i kompetensen består av. En annan följd är att den formativa, framåtblickande och diagnosticerande,
bedömningen tenderar att försvinna. När den summativa bedömningen kan göras så snart
läraren och deltagaren tillsammans bedömer att kompetensen bör motsvara kraven leder det
till att man vill ”gå upp” så snabbt som möjligt, snarare än att man lägger mer tid på lärande
och utveckling. Wolf tar också upp risken att reliabiliteten blir lägre i den autentiska bedömningen. Noggrant formulerade kriterier verkar inte vara tillräckligt för att uppnå reliabilitet.
Snarare är det en pågående diskussion inom ett nätverk av bedömare som krävs för att uppnå
samstämmighet, jämförbarhet och därmed reliabilitet. Utvecklingen där olika utbildningsanordnare blir konkurrenter på en marknad försämrar enligt Wolf (1995) möjligheterna till en
sådan diskussion, vilket därmed minskar möjligheterna att öka reliabiliteten.
Utländsk yrkeskompetens
Valideringsutredningen initierade som nämnts tre pilotprojekt för validering av utländsk
yrkeskompetens. I dessa pilotprojekt kunde flera olika modeller för validering urskiljas.
Modellerna skilde sig bland annat från varandra med avseende på om valideringen integrerades med eller drevs parallellt med motsvarande utbildningar i kommunen. Detta betydde
också att det fanns skillnader när det gäller i vilken grad valideringen var formativ respektive
summativ. De integrerade modellerna innehöll mer av formativa bedömningar, eftersom de
inriktades på att man skulle fortsätta med kompletterande utbildning inom det reguljära
systemet. I de parallella modellerna blev bedömningen i högre grad summativ, då validering
och komplettering vävdes samman och ledde fram till en summativ bedömning utifrån båda
dessa delar (Andersson, 2001).
Utvärderingen av pilotprojekten lyfter också bland annat fram svårigheterna när det gäller att
validera utländsk kompetens. En sådan svårighet ligger i språket. Centrala delar av kompetensen är språklig, även när det handlar om yrkeskompetens och inte enbart mer teoretiska
ämnen. Det blir svårt att göra sig själv rättvisa och att uttrycka sin kompetens om man inte har
de språkliga redskapen som krävs för detta. Problemet är alltså att kunna göra sig själv
rättvisa i det svenskspråkiga sammanhanget. En annan svårighet ligger i de skillnader som
finns mellan olika länder när det gäller hur yrkes- och utbildningssammanhangen ser ut. En
individ kan till exempel ha en utbildning som har gett mer bredd och mindre djup än den
motsvarande svenska utbildningen. Personen kan sedan ha erfarenheter från en arbetsplats
med en organisation som har gett utrymme att utveckla en omfattande kompetens men inom
ett smalt område (som kanske inte ens finns representerat på arbetsmarknaden i Sverige). Hur
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ska denna kompetens bedömas och dokumenteras för att öka individens möjligheter på den
svenska arbetsmarknaden? Detta anknyter också till de maktaspekter som ligger i valideringen. Vem är det som avgör vilka krav som ska ställas? Vad blir följden om kraven leder till
att valideringen blir en indirekt beskrivning av brister snarare än av den befintliga kompetensen? Ytterligare en maktaspekt gäller pilotprojektens organisering. Genom att de tre
projekten drevs relativt fristående från varandra utvecklades varierande modeller för validering, vilket kan vara problematiskt i relation till att man vill nå fram till ett gemensamt svenskt
system för validering av yrkeskompetens (Andersson, 2001).
Problematiken med språket blir särskilt tydlig när validering knyts till en sammanhållen
introduktion för flyktingar, eftersom strävan då är att valideringen ska vara något som
individen deltar i så snart som möjligt efter sin ankomst till Sverige. Ytterligare ett problem
som framträder där är kopplat till hur yrken och utbildningar ser ut i olika länder. När
flyktingar med kompetens som sjuksköterskor i hemlandets system kommer till Sverige anses
inte alltid deras utbildning motsvara svensk högskoleutbildning. I stället erbjuds de att
validera den kompetens som motsvarar utbildningen till undersköterska. De upplever då
valideringen inte i första hand som en krävande bedömning – snarare blir den ett tillfälle att
lära känna den svenska sjukvården och hur den är uppbyggd (Hult & Andersson, 2002). Här
handlar det alltså om en tydlig prokrustesvalidering, i avseendet att man ”hugger av fötterna”
på dessa validander (i första hand kvinnor) och den kompetens de faktiskt har. Annars verkar
behovet oftast vara att ”tänja ut” genom kompletterande utbildning.
Ett försök med inriktning på att validera yrkeskompetens hos invandrade akademiker belyser
en speciell svårighet. Uppdraget att prova denna inriktning på validering gick till ett nätverk
bestående av ett antal kommuner, och när arbetet påbörjades fanns ingen etablerad kontakt
med högskolor/universitet. Inom den högre utbildningen finns ännu inget etablerat system för
validering av detta slag, om man inte har en dokumenterad avslutad längre högskoleutbildning. Projektet fick därför förlängas, bland annat på grund av att mycket tid gick åt för att
bygga upp högskolekontakterna. Vad kommunerna kunde erbjuda var i första hand en mer
informell validering av akademikernas yrkeskompetens, genom praktik på arbetsplatser, men
också här upplevde man att den egna kompetensen att bedöma inte var tillräcklig och att man
hade haft behov av stöd från högskolan (Andersson & Fejes, 2002).
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Utvärderingens uppläggning
Utvärderingen av den utökade försöksverksamheten med validering av utländsk yrkeskompetens har genomförts på uppdrag av Skolverket.
Arbetet inleddes med telefonintervjuer med projektledarna för de olika lokala försöksverksamheterna. Under våren 2002 gjordes sedan besök i alla de åtta kommuner som har det
primära uppdraget att arbeta med försöksverksamheten, samt i flertalet av de kommuner som
ingår i olika former av samverkan med Katrineholm, Västerås och Trollhättan. Vid dessa
besök har intervjuer genomförts med projektledare, lärare, handledare/medbedömare,
validander etc. (Intervjuguider, se bilaga 1–4.) Syftet med intervjuerna var att fånga de olika
inblandade aktörernas perspektiv på verksamheten, utifrån det övergripande syfte med
utvärderingen som redovisats i rapportens inledande kapitel. Exakt vilka som har intervjuats i
respektive kommun beror på den lokala organisationen och på vad som var möjligt att
arrangera med den tid som stod till förfogande. Vi har även tagit del av skriftlig dokumentation från projekten, och vissa fall har kompletterande uppgifter inhämtats per telefon.
Här bör också påpekas att besöken i kommunerna av praktiska skäl fick förläggas till olika
tidpunkter under våren 2002. Det finns alltså vissa skillnader i materialet från de olika
kommunerna, eftersom intervjuerna har gjorts i något olika skeden av projektprocessen. Vi
har därmed fått kunskap om olika delar av denna projektprocess. Detta torde förbättra helhetsbilden av försöksverksamheten. Samtidigt kan det finnas vissa brister i beskrivningen av den
enskilda kommunen, just på grund av att de besök som har gett det huvudsakliga underlaget
till beskrivningarna i de flesta fallen gjordes när en större eller mindre del av projekttiden
återstod. Den kompletterande information vi fått i dokument och per telefon kan troligen inte
kompensera detta fullt ut. En annan aspekt av rapportens beskrivande delar är att de bygger på
vad olika aktörer i verksamheten har rapporterat. Dessa rapporteringar kan givetvis skilja sig
från vad vi, ur vårt perspektiv, skulle ha sett om vi hade kunnat studera den dagliga verksamheten. Sådana deltagande observationer har dock inte rymts inom de resurser som stått till förfogande för utvärderingen.
Intervjuerna har skrivits ut i form av fylliga (ej ordagranna) sammanfattningar. Intervjuerna
från respektive kommun har, tillsammans med den skriftliga dokumentation vi fått ta del av,
legat till grund för beskrivningarna av varje kommuns försöksverksamhet. Samtliga intervjuer
och övrigt material har legat till grund för den samlade kvalitativa analys som har gjorts av
den totala försöksverksamheten.
I den kvalitativa analysen har vi strävat efter att gestalta valideringsverksamheten på ett sätt
som ger en samlad och fyllig bild av den. Samtidigt lyfter vi fram de kategorier och aspekter
vi ser som mest väsentliga för att ge en tydlig och begriplig beskrivning av valideringen och
den problematik som är förenad med verksamheten. Det handlar alltså om en kvalitativ studie
av arbetet med att organisera och genomföra validering. Däremot ryms inte de kvantitativa
aspekterna av valideringsarbetets utfall inom ramen för denna rapport.
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Presentation av de åtta valideringsprojekten
Valideringsutredningen gav åtta kommuner i uppdrag att utveckla och pröva former för
validering efter eget tycke. Ett kriterium för att få bli försökskommun var att någon form av
validering redan hade bedrivits eller bedrevs när detta projekt startade. I praktiken blev det
som nämnts fler än åtta kommuner som berördes, eftersom vissa kommuner har samarbetat
inom ett gemensamt projekt. Så har skett i tre fall. Trollhättan är huvudansvarig men delar
projekt med Uddevalla. Västerås är huvudansvarig för ett projekt där även Lindesberg ingår.
Katrineholm är huvudansvarig för ett projekt som går under namnet Nätverk Sörmland, vilket
består av Sörmlands alla nio kommuner. Vi kommer därför att beskriva verksamheten som
åtta valideringsprojekt, där en eller flera kommuner ingår i varje projekt.
Dokumentationen av yrkeskompetensen skulle antingen vara gymnasiebetyg, så att
validanden kan studera vidare, eller kompetensbevis. Kompetensbeviset är en dokumentation
riktad mot arbetslivet och beskriver kompetensen inom ett yrke. I kompetensbeviset ingår tre
delar: baskompetens, yrkeskompetens och generell kompetens. Var och en av de tre kompetenserna är indelade i tre nivåer. Med baskompetens avses kommunikation (förstå och göra
sig förstådd på svenska i tal och skrift), matematik och dataanvändning. Med yrkeskompetens
menas hur väl personen klarar yrkesuppgifterna på en tregradig skala från rutinmässiga
arbetsuppgifter till kvalificerat arbete som ställer krav på självständigt arbete med hög grad av
problemlösning och personligt ansvar. Generell kompetens handlar om prioritering och
organisering av arbetsuppgifter, samarbete, kvalitets- och miljöfrågor. Kompetensbeviset
utformades av Valideringsutredningen, och fick genom en förordning (2001:14) officiell
status som dokumentationsform inom de projekt som organiserades av utredningen (pilotprojekten och den utökade försöksverksamheten). Denna officiella status upphörde dock när
försöksverksamheten avslutades våren 2002.5
För dokumentationen och redovisningen av den utökade försöksverksamheten utformade
Skolverket dessutom en särskild blankett. Denna blankett innehåller personuppgifter samt
uppgifter om utbildningar, arbete och praktik, yrkeskunskaper, baskunskaper och annan
kompetens som personen har. Dessutom ingår uppgifter om validandens målsättning och
handlingsplan samt om åtgärder som eventuellt pågår. Betyg och annan dokumentation skulle
bifogas. Denna blankett var alltså i första hand till för redovisningen till Skolverket. Den
kunde också vara underlag för ett kompetensbevis. Det har även förekommit att blanketten
har använts i projekten som intyg på individens kompetens, och i dessa fall benämner vi den i
rapporten som Skolverkets valideringsintyg.
Nedan kommer de åtta valideringsprojekten att kort beskrivas. Uppdraget var utformat så att
det gav möjligheter för projekten att själva bestämma utformningen av valideringen, vilket
gör att både organisation, genomförande och utgångspunkter kan skilja sig mellan projekten.
Här kommer i första hand den validering som utförs och redovisas till Skolverket att redovisas, utifrån de beskrivningar vi fått vid kontakter med och besök i kommunerna. Flera av
valideringskommunerna har andra projekt vid sidan om, vilka kan vara utformade på andra
sätt. Dessa kommer vi inte att beröra mer än i något undantagsfall.
Katrineholm – Nätverk Sörmland
Katrineholms kommun var med redan under pilotprojektet. Enligt avtalet för den utökade
försöksverksamheten skulle de validera 25 invandrare på gymnasienivå. För att lösa åtagandet
5

Kompetensbevisets utformning finns dokumenterad i SOU 2001:78, Bilaga 8.
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på ett bra sätt, där möjlighet till metodutveckling och samarbete skulle finnas, utfördes
valideringarna inom ramen för Nätverk Sörmland. Nätverket är ett samarbete mellan de nio
kommunerna i Södermanland.
I Nätverket ingår kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund,
Strängnäs, Trosa och Vingåker. Ledningen för projektet ligger i en styrgrupp där två personer
från varje kommun deltar. Representanter finns också från Länsarbetsnämnden och Integrationsverket. Vid behov adjungeras andra personer in – utvärderare, näringslivsrepresentanter,
personer från högskolor etc.
I varje enskild kommun finns en arbetsgrupp/styrgrupp som i överenskommelse med projektledaren har i uppdrag att planera och genomföra valideringar lokalt. Där ingår kommunens
representanter i nätverkets styrgrupp, personer som arbetar med integrationsfrågor i
kommunen, representanter från Arbetsförmedlingen, sociala förvaltningen och i vissa fall
även representanter från näringsliv och fackförbund. På så sätt öppnas flera vägar för att ordna
praktikplatser, diskutera försörjning för validanderna etc.
Inom nätverket validerar man en rad olika yrkesområden. I några kommuner utgår man från
vad individen har med sig och utifrån det utformas valideringen. I andra utgår man från vissa
enskilda yrken. (Den validering som handlar om vissa enskilda yrken ingår dock inte i den
verksamhet som redovisats till Skolverket, eftersom deltagarna i de fallen hade svensk
bakgrund.) Även dokumentationen skiljer sig åt. I Katrineholm använder man sig fullt ut av
kompetensbeviset och alla dess tre delar (yrkeskompetens, baskompetens och generell kompetens) medan man i andra kommuner inte vill använda detta. I stället ges det betyg eller intyg.
Göteborg
Göteborg var också en av de tre kommuner som var med i pilotprojektet. Uppdraget var att
validera 40 personer. I Göteborg har validering inom två branscher ingått i projektet; vård
(omvårdnad och arbete med funktionshinder) samt frisör. Förutom de nämnda branscher som
man valde att redovisa till Skolverket sker validering inom ytterligare sju branscher.
I Göteborg ges ”valideringsutbildningar” för de yrken som valideras för Skolverkets räkning,
det vill säga personerna som antas till en utbildning får först validera av det som de kan och
gör sedan resterande del av utbildningen, kompletteringen. Konceptet med ”valideringsutbildningar” gäller validering för Skolverkets projekt. I övrig validering som Göteborg
genomför gäller inte alltid denna modell beroende på hur finansieringen ser ut.
Arbetsförmedlingen har varit med och definierat frisörer som en målgrupp för validering i
detta projekt. Anledningen är inte att frisörer är ett bristyrke utan i stället att det finns många
arbetslösa frisörer med utländsk yrkeskompetens. Inom branschen vård finns alltså två yrken
som valideras, omvårdnad och arbete med funktionshinder. Området funktionshinder har valts
för redovisning till Skolverket för att man där arbetar med kompetensbevis. Brist på dokumentation och ett behov av ett kompetensbevis på arbetsmarknaden har styrt valet av bransch
som dokumenterar kompetensen i kompetensbevis.
Valideringen sker mot kompetensbevis inom funktionshinderområdet, men validanderna får
också betyg eftersom det inte är klart vad kompetensbeviset kommer att få för giltighet. Inom
omvårdnad validerar man mot betyg och inom frisör mot ett yrkesbevis.
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Validering sorterar under Göteborgs vuxenutbildningsförvaltning. I styrgruppen finns
representanter för vuxenutbildningsförvaltningen, länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen,
Svenskt Näringsliv, Företagarnas Riksorganisation, LO, TCO, Göteborgs universitet samt
Göteborgsregionens kommunförbund.
Under styrgruppen finns beredningsgrupper för vart och ett av de nio branschområden som
valideras. Där finns representanter från Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, arbetstagare,
vuxenutbildningsnämnden och vuxenutbildningsförvaltningen. De arbetar med styrande
frågor som behov av validering. De skaffar också fram valideringsarbetsplatser. Dessutom
finns arbetsgrupper som ska genomföra det som beredningsgrupperna initierar. Arbetsgrupperna har samma representation som beredningsgrupperna, men dessutom ingår lärare
från de utbildningsanordnare man har avtal med. Dessa grupper arbetar konkret med att ta
fram instrument och metoder som handledaren på arbetsplatsen ska använda.
Kristianstad
Kristianstad var den tredje av pilotkommunerna. Redan innan pilotprojektet fanns det en
tradition i Kristianstad med betygsvalidering och yrkesprövning av invandrare. Validering
sorterar under Komvux i Kristianstad och de hade i uppdrag att utföra 15 valideringar.
De validerar främst inom tre yrkesområden: el-yrken, vård samt verkstadsindustrin. Det har
varit vissa problem att rekrytera validander, vilket har lett till att man i Kristianstad har blivit
tvungna att vidga rekryteringen utöver dessa tre områden. Det nya rekryteringsområdet har
inga gränser, utan de validerar det som individerna vill validera, det vill säga validering inom
alla yrken.
I pilotprojektet var Arbetsförmedlingen med och identifierade branscher där arbetskraft
efterfrågades. Arbetsförmedlingen har inte varit med och påverkat valet av branscher till den
utökade försöksverksamheten. Det föll sig naturligt att fortsätta med el och verkstadsindustrin
i den utökade försöksverksamheten, eftersom man redan hade påbörjat arbetet med validering
inom dessa områden. Vård har tillkommit, men arbetet med att utveckla en modell för
validering inom vårdområdet påbörjades redan under pilotprojekttiden (Andersson, 2001).
Argumentet för att ta med vård är att det är efterfrågat på arbetsmarknaden och att en skola
har efterfrågat yrkesvalidering inom omvårdnad.
En yrkeslärare har anställts som metodutvecklare inom vart och ett av de tre yrkesområdena,
för att utarbeta metoder för validering. Kristianstad har inte bildat metod/arbetsgrupper med
branschföreträdare och Arbetsförmedlingen, men metoderna har utarbetats i dialog med
branschföreträdare.
Kristianstad vill validera mot kompetensbevis men endast en av de tre branscherna (verkstadsindustrin) har varit intresserade av kompetensbeviset, de andra två branscherna vill hellre
ha validering mot gymnasiebetyg. Kompetensbevis har visserligen utarbetats för vård, men
det visade sig att vård hellre vill ha betyg. Inom el ligger betygen till grund för det yrkescertifikat som finns etablerat.
Den som inte når upp till betyg kan få ett intyg på sina kunskaper. Kristianstad har utarbetat
ett eget intyg som är mer yrkesspecifikt än Skolverkets intyg. Komplettering är ingen självklarhet i Kristianstad utan är en förhandlingsfråga.
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Botkyrka
Valideringsprojektet sköts i Botkyrka av Kunskapslyftet. Validering vänder sig inte till några
på förhand bestämda yrken, utan de validerar de personer som söker sig till dem. Botkyrka
åtog sig att validera 60 personer. Man vill bort från tänkande i gymnasiebetyg och vill i stället
genomgående använda sig av branschens krav i valideringen. De försöker förankra valideringen hos respektive bransch på central eller regional nivå för att få bedömningen sanktionerad. En bedömning på lokal nivå anses inte ge någon giltighet.
När någon vill validera kontaktar de ansvariga för valideringsprojektet den aktuella branschorganisationen. Genom branscherna får de namn på personer som kan göra kompetensbedömningen. Den personen eller branschorganisationen sätter upp kriterier som branscherna
sedan godkänner. I yrken som saknar både branschorganisation och kriterier på yrket har
valideringsprojektet varit med och tagit fram kriterier för yrket tillsammans med yrkesföreträdare och yrkesutövare.
Dokumentationen är framför allt Skolverkets valideringsintyg och i något fall kompetensbevis.
Efter bedömningen kan validanderna få kompletteringsutbildning om de behöver och önskar.
Något som är unikt för Botkyrka är separeringen av kompetensbedömning och kompletterande utbildning. Den som genomför kompetensbedömningen och den som genomför
kompletterande utbildning är alltid olika personer/organisationer.
Malmö
Validering sker inom fyra branscher i Malmö: vård, industri, yrkesförare och restaurang/köksarbete. Valideringsprojektet ägs av utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen Refugen
(en arbetsförmedling som arbetar specifikt med invandrare). Arbetsförmedlingen har identifierat målgruppen för validering. Målgruppen är personer i bristyrken inom de fyra branscher
som redan nämnts. Malmö åtog sig att validera 60 personer. I nära anslutning till validering
bedrivs ett projekt som heter Sammanhållen introduktion (SAM). Projektet riktar sig till
nyanlända flyktingar inom vård och industri men syfte att de snabbt ska få jobb. SAM bygger
på riktad svenskundervisning mot yrket samt omfattande praktik. I direkt anslutning till SAM
har deltagarna möjlighet att påbörja en validering.
Validering sker i Malmö mot gymnasieskolans kurser och betyg. Om en validand bedöms
sakna delar i en kurs för att nå ett betyg erbjuds validanden kompletterande utbildning.
Valideringsintyg delas ut till den som inte når upp till hela betyg och inte kan/vill komplettera
men som ändå vill ha sin kompetens dokumenterad. Intyget har man arbetat fram själva i
Malmö, och i det beskrivs de delar av gymnasiekurser som validanden behärskar.
Det finns en samordningsgrupp som arbetar med övergripande frågor kring validering.
Gruppen består av planeringschefen på utbildningsförvaltningen, chefen för Arbetsförmedlingen Refugen, rektor på Kunskapslyftet och de två valideringssamordnarna.
För varje yrke som valideras finns en arbetsgrupp/metodgrupp. Arbetsgrupperna finns för att
valideringen ska vara förankrad hos branschen. Den har till uppgift att kommentera de
instrument och metoder i valideringsprocessen som en utbildningsanordnare har arbetat fram.
Arbetsgrupperna/metodgrupperna har bland annat definierat kurser på gymnasieprogrammen
som krävs för att vara anställningsbar samt godkänt praktikplatser. Varje arbetsgrupp består
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av represententer för arbetsgivare, fackliga företrädare, Arbetsförmedlingen,
utbildningsanordnarna och valideringssamordnarna.
Västerås – Lindesberg
Västerås och Lindesberg skulle tillsammans validera totalt 40 personer. Var och en av de två
orterna har egna sätt att organisera och genomföra validering på. Samarbetet består mest i att
de delar på kvoten validander och att de utbyter idéer och erfarenheter med varandra. På båda
orterna valideras de yrken som är aktuella utifrån individernas önskemål.
Det är Kunskapslyftet som håller i valideringen i Västerås. Valideringen sker mestadels mot
gymnasieskolans kursplaner och betyg. Västerås har validerat redan tidigare och har därför
avtal om kartläggning och kompletterande utbildning med ett antal utbildningsanordnare. Vill
personer inom andra yrken validera sin kompetens försöker Västerås ordna det antingen
genom en utbildningsanordnare eller genom validering på en arbetsplats. Kompletterande
utbildning erbjuds som en naturlig följd av valideringen för den som inte når upp till ett betyg
men skulle vilja få detta. Intyg utskrivet av respektive utbildningsanordnare ges till de som
vill ha sin kunskap dokumenterad men som inte når upp till betyg och som inte vill
komplettera.
I Lindesberg sorterar validering under ”Kommunens uppdragsutbildningar för vuxna”. Även i
Lindesberg har validering förekommit tidigare i liten skala. Valideringen för det här projektet
sker mestadels på en utbildning som anordnas av Arbetsförmedlingen och som vänder sig till
långstidsarbetslösa invandrare. Kursen startade inte som ett valideringsprojekt, utan validering
används som en metod på kursen. Validering är i Lindesberg, till skillnad från Västerås, inte
sammanflätad med vuxenutbildningen. Bedömningen av kunskaper sker till exempel inte mot
gymnasieskolans kursplaner utan mot branschens kriterier, och komplettering är inte en
självklarhet, det ingår inte med automatik i definitionen på validering. Man har för övrigt
utarbetat ett eget intyg förutom Skolverkets intyg.
Sundsvall
Sundsvall åtog sig att validera 40 personer. Det finns två organisationer som genomför
validering i Sundsvall, den ena riktar in sig mot gymnasieskolans kurser och den andra riktar
sig mot branschernas krav. Validering mot betyg sorterar under Kunskapslyftet (som har
huvudansvaret för valideringsprojektet i kommunen), och Svenskt Näringsliv validerar mot
branschkrav. Projektet som Svenskt Näringsliv driver är inget renodlat valideringsprojekt.
Projekt går ut på att matcha utländsk yrkeskompetens med behoven av arbetskraft på
arbetsmarkanden. Validering är endast en metod av flera som de använder sig av i det
projektet.
Valideringen som Kunskapslyftet genomför är integrerad med utbildningssystemet. De
validerar framför allt mot gymnasieskolans kurser och betyg. Den som önskar betyg men som
inte når upp till detta erbjuds kompletterande utbildning i direkt anslutning till valideringen.
Den som inte vill komplettera och som inte når upp till ett betyg kan i stället få ett intyg på de
kurser som han/hon klarat av. I de fallen är det den som validerat som skriver intyget, men
man har inte utarbetat någon mall för ett eget intyg.
Även den validering som Svenskt Näringsliv genomför har kopplingar till utbildningssystemet men är inte integrerad med det. Valideringen sker mot branschens krav och
dokumentation, men man försöker i möjligaste mån att även ge gymnasiebetyg för att det är
ett känt dokument som har ett värde. De har inte utfärdat något kompetensbevis, utan Svenskt
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Näringsliv använder en egen modell som företagen får använda för att bedöma någons
kompetens. Modellen består av följade delar: personlig kompetens (till exempel sätt att vara,
egenskaper), social kompetens (samarbetsförmåga etc.), strategisk kompetens (exempelvis
kunskap om och förmåga att nå mål), och yrkesteknisk kompetens (till exempel teori och
metoder för arbetsuppgifter). Företagen tittar på vad personen kan i relation till branschens
krav och vad som skulle krävas för att bli anställningsbar på just det företaget.
Trollhättan – Uddevalla
Trollhättan och Uddevalla delar på antalet validander. Tillsammans skulle de validera 40
personer. Från början var det tänkt att även Vänersborg skulle delta i samarbetet med de kom
aldrig igång med någon validering. Samarbetet mellan Trollhättan och Uddevalla består i att
de delar på kvoten validander och att de utbyter erfarenheter med varandra. De har inte
utarbetat någon metod eller instrument för validering tillsammans, utan var och en har sitt
eget sätt att genomföra validering på. I Trollhättan sorterar validering under Komvux och i
Uddevalla under Kunskapslyftet.
Valideringen i Trollhättan hakar delvis på ett annat valideringsprojekt som de haft innan. Det
tidigare projektet skiljer sig från den aktuella försöksverksamheten på en del punkter. I det
förra projektet vände de sig till vissa branscher. Den här gången utgår de från vad personerna
har med sig och försöker ordna det som behövs efter hand. Utgångspunkten är att kompetensen ska bedömas mot branschens krav. I varje yrke där någon vill validera sin kompetens
kontaktar valideringssamordnaren branschorganisationen för att höra om de sanktionerar
valideringen. Även om man i Trollhättan vill bedöma efter branschens krav är det viktigt att
ge gymnasiebetyg i så stor utsträckning som möjligt, för det ger finansiering. Eventuella
kompletteringar ligger inte inom valideringsuppdraget i Trollhättan. Valideringen är inte
inkorporerad med utbildningssystemet fullt ut, men den har kopplingar till det, både i
dokumentationen och ekonomiskt. Man strävade efter att dokumentera kompetensen i betyg,
men valideringen ledde inte till några ”hela” betyg utan till intyg som beskriver delar av
gymnasiekurser.
I Uddevalla är valideringen mer integrerad i utbildningssystemet än i Trollhättan, även om
projektledaren mycket väl kan tänka sig att gå utanför gymnasieskolans ramar i dokumentationen av kompetens. Branschernas intresse för validering har dock varit lågt och endast ett
fåtal valideringar har skett ute på företag. Valideringen sker oftast mot gymnasieskolans
kurser. Före själva valideringen erbjuds deltagarna en kurs på Kunskapslyftet/Komvux, vilken
är individuellt anpassad för var och en. På kursen går man igenom hur det är på en svensk
arbetsplats, gör studiebesök på en arbetsplats som är aktuell för validanden och arbetar med
svenska inriktat mot yrket. Även praktik är ett möjligt inslag under denna kurs.
Validanderna får betyg på kurser, och de kan få intyg på delar av kurser. I intyget skriver den
som bedömer vad personen kan och även hur validanden är som person. Om det saknas delar
för att få ett betyg erbjuds kompletterande utbildning.
Samarbete
Det är några orter som har haft ett formellt samarbete, det vill säga att de ska dela på kvoten
validander. Det gäller Trollhättan-Uddevalla, Västerås-Lindesberg samt Katrineholm och
övriga kommuner i Nätverk Sörmland. Samarbetet har handlat om att dela på kvoten
validander och att ha ett idémässigt utbyte. Man har inte utarbetat några gemensamma
metoder och instrument för validering eller på annat sätt försökt bygga upp något gemensamt.
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Att samarbetet inte har inneburit att man utvecklat samma modeller illustreras i Figur 2.
Däremot har de fyra förstnämnda orterna haft ett visst samarbete där de har träffats och
diskuterat validering. Ett mer formellt samarbete har kommunerna i Sörmland haft. I länets
större kommuner har man dock upplevt att utbytet av samarbetet inte har motsvarat den
arbetsinsats som krävts, medan man från en mindre kommun har framhållit det värde som
ligger i ett utbyte med andra om man mer eller mindre arbetar själv med validering i
kommunen.
Malmö och Göteborg organiserar sin respektive validering på liknande sätt. Även där har man
haft ett visst samarbete med erfarenhetsutbyte. Övriga orter verkar inte ha haft något direkt
samarbete med någon av de övriga kommunerna i projektet. Över huvud taget nämner det
stora flertalet av kommunerna just avsaknaden av samarbete. Det är något som de saknar.
Man hade hoppats att Skolverket skulle ha tagit ett större ansvar för att kommunerna skulle ha
kunnat träffas och utbyta erfarenheter.
En av de kommuner som inte ingick i pilotprojekten var i början av projektet på besök hos en
av pilotkommunerna och trodde att det skulle vara till stor hjälp. Kommunerna var dock på
olika stadier i utformningen av valideringen, och därför kände den nya kommunen att pilotkommunen inte hade mycket att tillföra just då, eftersom den nya kommunen inte hade börjat
brottas med samma typer av frågor än.
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Utgångspunkter för validering
Kommunerna arbetar på olika sätt med valideringen. Man har skilda utgångspunkter för sitt
arbete. Den tydligaste skillnad vi har sett är om man utgår från vissa bestämda yrken eller från
den bakgrund individen har. Dessutom finns en viktig skillnad när det gäller om valideringen
organiseras på ett sätt som är integrerat med utbildningssystemet (yrkesutbildningar på
gymnasienivå) eller på ett sätt som är parallellt med (det tidigare befintliga) utbildningssystemet.
En skillnad gäller alltså om man utgår från på förhand bestämda yrken eller från de yrken som
olika individer har sin bakgrund i och vill validera. De som utgår på förhand bestämda yrken
har olika motiv till detta. Vissa utgår från bristyrken, det vill säga yrken där det saknas
utbildad arbetskraft. Ett annat motiv är att det finns många arbetslösa med utländsk
yrkeskompetens inom ett visst yrke. Ytterligare ett motiv är att bygga vidare på de yrken som
validerades i det tidigare pilotprojektet. Fokus ligger på arbetskraften i relation till det
specifika yrket. Det andra perspektivet är att utgå från vad individen har med sig, det vill säga
man validerar alla yrken. Generellt kan sägas att de kommuner som utgår från individen
försöker finna lösningar som innebär att alla individer som vill valideras kan ”lotsas” fram
och få det papper hon eller han önskar.
En annan skillnad som tydligt framkommer är hur pass integrerad valideringen är i utbildningssystemet. Den kan vara integrerat i eller ske parallellt med utbildningssystemet. Ett
integrerat system kan få till följd att man blir ”tvungen” att anpassa sig till de krav som ställs
inom yrkesutbildningar på gymnasienivå – för att de som deltar i valideringen sedan ska ha
möjlighet att gå vidare inom utbildningssystemet. Ett kännetecken för den integrerade
modellen är alltså att validering och kompletterande utbildning ansluter till varandra, det vill
säga att det finns en given fortsättning för den som önskar komplettera. Detta kan till och med
innebära att personen först antas till en utbildning där validering utgör den första delen och
komplettering den andra delen. Ett parallellt system byggs upp mer separat, och man behöver
inte anpassa sig direkt till utbildningens krav. I stället kan man bygga på branschens krav. När
dessa krav ligger till grund för valideringen är det inte givet att kompletterande utbildning
ingår i processen, och om kompletteringar görs är det inte givet att det sker mot gymnasieskolans kriterier eller i gymnasieskolans regi.
Om dessa båda skillnader i utgångspunkt respektive organisationsform ställs mot varandra
kan fyra olika typer av inriktningar på valideringsverksamheten urskiljas (se Figur 1). I den
yrkes- och utbildningsbaserade valideringen utgår man från vissa yrken och organiserar
verksamheten integrerat med yrkesutbildningen. Verksamheten som helhet är inriktad på
arbetskraftsutbildning, det vill säga att validera och ge kompletterande utbildning så att den
befintliga arbetskraften (individer i arbete, eller arbetslösa med yrkeserfarenhet) får en formell
kompetens som motsvarar en viss utbildningsnivå. Kompletterande utbildning är inte en
nödvändig/självklar med ändå en naturlig fortsättning på valideringen. I den yrkes- och
branschbaserade valideringen utgår man också från vissa yrken, men organisationen blir
snarare parallell till utbildningssystemet. De krav som den aktuella branschen ställer på
yrkeskompetensen fokuseras, vilket innebär en inriktning mer direkt på branschens
försörjning med arbetskraft. Branschens krav kan visserligen till större eller mindre delar
bestå av formella utbildningsmeriter, men detta är inte det primära. Kopplingen går direkt till
branschen, snarare än via en formell yrkesutbildning på gymnasienivå. Den individ- och
utbildningsbaserade valideringen är inriktad på ett slags ”utbildningslotsning”. Det handlar
om att via validering av individens yrkeskompetens lotsa fram honom eller henne till de
- 21 -

kompletteringar som krävs för att få en formell utbildningsrelaterad kompetens inom något
yrke. Slutligen är den individ- och branschbaserade valideringen inriktad på ”arbetsmarknadslotsning”. Genom olika former av bedömning och dokumentation av kompetensen
vill man hjälpa individen på vägen fram mot en anställning inom den aktuella branschen.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR VALIDERING
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Arbetskraftsutbildning
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utbildningssystemet
Branschen
Dokumentation
- certifikat
- kompetensbevis
- betyg etc.

Figur 1. Olika typer av validering med varierande utgångspunkt, organisationsform och
inriktning.
För att åskådliggöra skillnaderna mellan kommunernas sätt att arbeta med validering har vi
placerat in dem i denna modell (se Figur 2). De samarbetande kommunerna skiljer sig åt,
varför vi har valt att placera in dem var för sig; det gäller Västerås och Lindesberg, Trollhättan och Uddevalla, samt (i viss utsträckning) Nätverk Sörmland där Katrineholm är huvudansvarig ort.
Kategoriseringen utifrån hur man i de olika kommunerna har utgått från yrken eller individen
och valt en integrerad eller parallell organisationsform är dock inte helt entydig, eftersom en
och samma ort kan ha valt något olika tillvägagångssätt inom olika yrken. Vissa kommuner är
som nämnts mer benägna att ansluta sig till gymnasieutbildningens krav och betyg, medan
andra mer uttalat utgår från branschens krav. I detta mönster finns dock undantag, speciellt i
de fall där man utgår från individen; de som i första hand strävar efter att ge betyg kan ibland
ge annan dokumentation och vice versa, eftersom man försöker finna lösningar utifrån
individens önskemål. Och även om valideringen är tydligt utbildningsbaserad utesluter det
inte branschkontakter.
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Indelningen är baserad på vad vi uppfattar vara det huvudsakliga tillvägagångssättet på
respektive ort i den valideringsverksamhet som ingår i den utökade försöksverksamheten. Den
ger alltså inte någon helhetsbild av all validering i respektive kommun. Att det finns
gradskillnader inom respektive kategori illustreras också av att kommunerna placerats på
olika ställen i rutorna.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR VALIDERING
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Dokumentation
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parallellt med
utbildningssystemet
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Katrineholm6
Sundsvall
(Svenskt
Näringsliv)

Branschen
Dokumentation
- certifikat
- kompetensbevis
- betyg etc.

Lindesberg
Botkyrka

Figur 2. En karta över kommunernas varierande utgångspunkt och organisationsform för
valideringsverksamheten.
Yrkes- och utbildningsbaserad validering
Malmö och Göteborg är de två kommuner som har placerats i denna kategori. Dessa har som
nämnts också haft ett visst samarbete och erfarenhetsutbyte.
Utgångspunkt
I Malmö utgår man från bestämda yrken. De yrken som har valts ut för validering har Arbetsförmedlingen varit med och definierat som bristyrken. I Göteborg har Arbetsförmedlingen
också varit med och definierat vilka yrken som ska valideras, men där är det inte endast
bristyrken som förekommer. Validering kan även ske inom yrken där det finns många
arbetslösa med utländsk yrkeskompetens, till exempel frisöryrket som inte är ett bristyrke.
6

Katrineholm får här representera följande kommuner inom Nätverk Sörmland: Katrineholm, Nyköping och
Strängnäs. Eskilstuna placeras separat och de övriga kommunerna blir utelämnade då deras kvantiteter av
validering är för låg för att vi ska kunna beakta dem i denna modell.
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Organisationsform
Malmö har ett system som är starkt integrerat med yrkesutbildning. Projektledningen i Malmö
har tydligt uttalat att de hellre utgår från kursplaner i gymnasieskolan än att utgå från
kompetensbeviset. Anledningen de anger är att kompetensbeviset inte är sanktionerat av
branscherna. Därför ser de betyg som det enda gångbara på arbetsmarknaden i dagsläget. Det
finns en klart utstakad väg genom hela systemet med möjlighet till kompletterande utbildning.
Göteborg skiljer sig till viss del gentemot Malmö. I Göteborg kontaktas de som söker en
utbildning (vuxenutbildning), och de erbjuds validering som ett första steg på själva utbildningen (gäller de yrken som redovisas till Skolverket). De utgår till största delen från
gymnasieskolans kurser. Inom ett yrke, arbete med funktionshinder, använder de dock både
kompetensbevis och gymnasiebetyg. Motivet för att använda kompetensbeviset är att detta
yrke inte har någon egen gymnasieutbildning, däremot kan man plocka vissa gymnasiekurser
som passar för detta yrke. Kompetensbeviset blir därmed den samlade dokumentationen för
yrket, dock enbart inom Göteborgs kommun. Göteborg vill inte använda enbart kompetensbeviset som dokumentation, eftersom ingen vet vad det kommer att ha för giltighet.
Gymnasiepoängen bidrar även till finansiering av verksamheten, vilket kan vara ytterligare en
bidragande orsak till att man validerar både mot kompetensbevis och betyg. Både Göteborg
och Malmö har kring de valda yrkena byggt upp metodgrupper med representanter för
arbetsgivare, arbetstagare, Arbetsförmedling, lärare och projektledningen för valideringen, för
att tillsammans utarbeta metoder för själva valideringsprocessen och komplettering samt enas
om de dokument som valideringen kan resultera i.
Yrkes- och branschbaserad validering
I denna kategori finns endast Kristianstad, och denna placering är inte helt entydig eftersom
man delvis har bytt utgångspunkt under projektets gång. Utgångspunkten har förskjutits från
yrken till individen, på grund av problem med rekryteringen av validander.
Utgångspunkt
Tre yrken valdes ut för validering i Kristianstad. Grundtanken i valet av yrken var att utgå
från arbetsmarknadens behov. Arbetsförmedlingen var med och identifierade yrken till
pilotprojektet. I den utökade försöksverksamheten har Kristianstad valt att fortsätta utveckla
validering inom två av yrkena som var med redan i pilotprojektet. På grund av svårigheter att
finna deltagare har man i Kristianstad fått validera även andra yrken. De har i denna rekrytering inte på förhand bestämt vilka yrken som ska valideras utan de har utgått från individernas
önskemål. Eftersom utgångspunkten även i den utvidgade försöksverksamheten var ett antal
bestämda yrken har Kristianstad kategoriserats som yrkes- och branschbaserad validering,
men de har förflyttat sig mot den individ- och branschbaserade varianten när de under
projektets gång har ändrat rekryteringsgrupp.
Organisationsform
I Kristianstad vill projektledningen utgå från branschens krav, och de vill gärna använda sig
av kompetensbeviset, men av de tre utvalda yrkena är man bara positiva till kompetensbeviset
inom en bransch. De har arbetat fram metoder och hur ett kompetensbevis skulle kunna se ut
för ytterligare ett av de valda yrkena, men där är branschen inte intresserad av något annat än
gymnasiebetyg, så det har inte blivit aktuellt att realisera planerna. I Kristianstad, till skillnad
från Malmö och Göteborg som också har ett antal på förhand valda yrken som valideras, har
man inte byggt upp metodgrupper inom respektive yrke på samma sätt. Kristianstad har i
stället stämt av med företrädare för respektive bransch och i dialog med dessa utarbetat
metoderna.
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Individ- och utbildningsbaserad validering
De kommuner som har placerats i denna kategori är Västerås, Eskilstuna, Sundsvall (till en
del) samt Uddevalla.
Utgångspunkt
Västerås utgick i ett tidigare valideringsprojekt från vissa yrken. I den utökade försöksverksamheten har de ändrat sin policy och utgår från det individen har med sig. Med andra
ord validerar de alla yrken, men fortfarande är de yrken de validerade redan innan de
vanligaste förekommande. (Därav placeringen nära den yrkes- och utbildningsbaserade
valideringen.) I Eskilstuna validerar man de yrken som individerna själva vill validera. Även
om validering erbjuds alla finns det några yrken som man försöker ta ett mer samlat grepp
om. I Sundsvall utgår man också från individens kompetens när man väljer områden att
validera. Valideringen i Sundsvall förekommer i två olika former. Det ena valideringsprojektet sköts av Kunskapslyftet och det andra av Svenskt Näringsliv. Det är Kunskapslyftets
del som har kategoriserats som individ- och utbildningsbaserad. I Uddevalla är också
individen utgångspunkten för vilka yrken som valideras. De tycker inte att man endast ska ge
personer inom vissa yrkeskategorier möjlighet till validering.
Organisationsform
Valideringen i Västerås bygger vidare på ett tidigare valideringsprojekt. Det finns redan
metoder utvecklade av utbildningsföretag kring ett antal yrkesområden där det främst gäller
validering mot betyg och där komplettering kan erbjudas i direkt anslutning till valideringen.
Ett redan utarbetat och fungerade system är en av anledningarna till att man framför allt
använder sig av gymnasiets kriterier och betyg i Västerås. En annan är att man är kritiska till
att utfärda kompetensbevis. I Eskilstuna utgår man från gymnasieskolans krav i valideringen i
de fall detta är möjligt. Anledningen är dels att man är kritisk till kompetensbeviset, dels att
det redan finns modeller för validering inom befintlig organisation (betygsvalidering).
Utfärdande av gymnasiebetyg inbringar dessutom pengar till vuxenutbildningen, vilket är
ännu en anledning. I de fall där validanden inte når upp till uppsatta krav erbjuds möjligheten
till komplettering. I Sundsvall är valideringen i Kunskapslyftets regi integrerad med utbildningen. De utgår så ofta som möjligt från gymnasieskolans kursplaner. En anledning är att de
ser validering bland annat som ett sätt att förkorta en utbildning. En annan anledning är att
kompetensbeviset än så länge inte är accepterat av branscherna. Dessutom är det gymnasiepoäng som ger finansiering, vilket också här är ytterligare en anledning till att använda sig av
betyg. Komplettering kan ske i direkt anslutning till valideringen. I Uddevalla vill projektledaren utgå från branschens krav, men branscherna är inte så intresserade av att hjälpa till. I
realiteten blir oftast gymnasieskolan utgångspunkt för valideringen. Valideringen i Uddevalla
kan ses som integrerad eftersom validanderna innan själva valideringen erbjuds en kurs om
svensk arbetsmarknad, där även studiebesök på arbetsplatser som är relevanta för respektive
validand samt individuell yrkesspråkträning kan förekomma. I direkt anslutning till valideringen erbjuds komplettering för den som önskar. Uddevalla har ambitionen att dokumentera
kunskap även om den går utanför gymnasieskolans ramar, och man har gjort detta i ett fåtal
fall, vilket gör att Uddevalla har vissa likheter med kommunerna som är individ- och branschbaserade.
Individ- och branschbaserad validering
I denna kategori ingår slutligen Trollhättan, Katrineholm, Sundsvall (till en del), Lindesberg
samt Botkyrka.
Utgångspunkt
Validering i Trollhättan vänder sig till alla som vill validera, argumentet är att alla har lika rätt
till det. Katrineholm var en av pilotprojektskommunerna, och under det projektet utgick man
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från ett antal olika branscher. Nu har man i stället fokuserat mer på att validera inom de yrken
där validanderna själva vill valideras. En anledning till denna förändring i fokus tycks vara de
stora företagsnedläggningar som skett i Katrineholm. Det har funnits ett behov av att validera
nyligen uppsagd personal för att snabbt kunna skapa möjligheter för dessa att få nya arbeten.
Fortfarande finns dock spår kvar av den inriktning på vissa yrken som fanns i pilotprojektet,
vilket motiverar att Katrineholm har placerats närmare den yrkesbaserade delen i modellen (se
Figur 2). I Sundsvall är den del som drivs av Svenskt Näringsliv individ- och branschbaserad.
Man försöker där matcha utländsk yrkeskompetens med företagens behov av arbetskraft.
Validering har ”hakats på” detta projekt, och man utgår alltså från branschens krav. Även i
denna del försöker de ändå ge betyg där det går, förutom det som branschen kräver för det
enskilda yrket. Även i Lindesberg utgår man från vad individen vill validera. Validering i
Lindesberg sker i Skolverkets projekt framför allt på en av Arbetsförmedlingens kurser riktad
mot långtidsarbetslösa invandrare med olika yrkesbakgrund. Här har validering ”hakat på” en
kurs startad i annat syfte än att bara validera. Även i Botkyrka utgår man från vad individen
har med sig för kompetens. Validering ska vara till för alla enligt projektledningen i Botkyrka.
Organisationsform
Trollhättan har en parallell organisationsform där man utgår från branschens krav, och man
vill att valideringen ska ske ute på företag. De kontaktar någon branschföreträdare för att få
branschens godkännande i valideringsprocessen. Samtidigt vill de kunna ge betyg så långt
som möjligt, som ett komplement till andra dokument som branschen kräver, eftersom
gymnasiepoäng ger finansiering. Kopplingen till gymnasieskolan är tydlig i Trollhättans
validering. Trollhättan ligger därför placerad nära den individ- och utbildningsbaserade typen.
Katrineholms valideringsarbete styrs till stor del av branschens krav, och detta är en utgångspunkt i deras diskussioner. De har valt att i huvudsak använda kompetensbeviset och tycker
att det fungerar bra. I Lindesberg innebär validering dokumentation av vad personen kan.
Utgångspunkten i dokumentationen är individens kunskaper, inte vad personen kan relaterat
till gymnasieskolans kursplaner. Lindesbergs validering är ett parallellt system till gymnasieskolan. Botkyrka validerar genomgående mot branschens krav oavsett vad det leder till för
dokumentation. De anser att deras uppdrag från Skolverket är att hitta ett alternativ till
gymnasieskolans betyg.
Summering
Endast tre orter har valt att validera inom i förväg valda yrken. Resterande orter har i stället
valt att utgå från de individer som de möter och att validera dem oavsett vilket yrke de vill
validera. Frågor som aktualiseras är vem som ska ha rätt till validering, är det en rättighet för
alla eller ska bara de personer med utländsk yrkeskompetens som finns inom framför allt
bristyrken ha möjlighet att validera?
Två av de stora orterna (Malmö och Göteborg) har valt att enbart validera vissa yrken. De har
byggt en organisation kring validering där processen är förankrad hos branscherna. När man
utgår från ett visst antal yrken finns förutsättningar för att bygga upp en stabilare organisation
där branscherna och andra aktörer är delaktiga. En förutsättning för framgång när man väljer
att begränsa sig till vissa yrken verkar vara att det handlar om en stor ort med många tänkbara
validander i befolkningen. Även Botkyrka har antagligen möjlighet att koncentrera sin validering till ett antal yrken eftersom det även där finns ett stort antal personer med utländsk
yrkeskompetens att tillgå. Botkyrka har dock valt en annan väg. De vill bort från tänkande i
gymnasiekurser, och de anser att validering är till för alla, inte bara för personer i vissa
(brist)yrken. Resterande orter i undersökningen är små eller medelstora och har rimligtvis inte
möjlighet att välja att koncentrera valideringen enbart till ett antal yrken. När valideringen
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utgår från vad individerna vill validera blir organisationen mer av ad-hoc-karaktär, det gäller
framför allt orterna med individ- och branschbaserad validering som inte har någon nära
koppling till gymnasieskolans system. Hur validering organiseras beror alltså inte bara på
intentionerna utan även på vad som är praktiskt genomförbart beroende på möjligheten att få
tag på personer att validera.
En ort som avviker är Kristianstad. Det är en liten ort som ändå har valt att i första hand
koncentrera valideringen till ett fåtal på förhand valda yrken. I pilotprojektet var det en
förutsättning att orterna skulle koncentrera valideringen till vissa yrken, så det är förståeligt
att Kristianstad fortsätter på samma sätt i den utökade försöksverksamheten. Det är dock
uppenbart att speciellt mindre orter kan få problem med rekryteringen vid ett sådant
förfarande.
De tre pilotkommunerna – Göteborg, Kristianstad och Katrineholm – skiljer sig åt i de
avseenden som har berörts här, trots att de har det gemensamt att de hade ett försprång genom
sina tidigare erfarenheter. De skillnader som finns är dock begripliga om man jämför med
utfallet av pilotprojekten. Även där identifierades verksamheten i Göteborg i stor utsträckning
som integrerad och verksamheten i Kristianstad och Katrineholm som parallell. Och även om
det då ingick i förutsättningarna att validera inom vissa yrken så byggde valideringen i
Katrineholm i stor utsträckning på individuella lösningar. Redan då arbetade man i Sörmland
med ett nätverk, men mer informellt inom länet, och deltagarna inom de då aktuella yrkena
var utspridda i olika kommuner vilket bidrog till de mer individuella lösningarna (Andersson,
2001).
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Validering i relation till utbildning
Validering är ett ord som inte har någon fast definition vilket tydligt märkts när vi har varit
ute och pratat med olika aktörer i de olika kommunerna. I vissa kommuner menar man att
validering endast är att kartlägga och dokumentera vad en person har för kompetens. I andra
kommuner ser man kartläggning och dokumentation tillsammans med kompletterande
utbildning som validering. Vad kommunernas säger är validering och vad de i realiteten gör i
valideringsarbetet kan skilja sig åt. Vår utgångspunkt i en diskussion om hur kommunerna
skiljer sig åt är en modell där tre olika synsätt på validering representeras. Vi tar vår
utgångspunkt i vad kommunerna i realiteten gör.
De tre olika varianterna är (jämför Figur 3):
1. Validering som kartläggning och bedömning. Utgångspunkten är att se vad personen har
med sig för kompetens. Själva valideringen slutar i och med detta. Därefter kan komplettering vara ett möjligt alternativ men behöver inte vara det. Det finns två olika varianter på
detta. Den variant som i figuren benämns 1 a och illustreras som en öppen kub ska i
sammanhanget förstås som en validering i form av en kartläggning som inte leder till
någon formell bedömning och dokumentation eftersom validanden under tiden har fått ett
jobb. Den andra varianten, 1 b, illustreras med en stängd kub vilket betyder kartläggning,
bedömning och dokumentation av kompetensen.
2. Validering som kartläggning och bedömning med en organisation där kompletteringen
följer på bedömningen. Kompletteringen är en möjlighet som erbjuds alla som vill och
behöver det. Valideringen kan till och med vara en integrerad del av en utbildning för att
förkorta utbildningen. I det senare fallet är utbildningen i sin helhet utgångspunkten och
sedan kan personen börja med att ”validera av” vissa delar.
3. Validering där kartläggning, bedömning och komplettering sker integrerat. Här går
validanderna en utbildning och så valideras moment av undan för undan under utbildningens gång, till skillnad från variant 2 där valideringen sker i början varefter individen
kompletterar det resterande.
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1a
Kartläggning
+?

1b
Kartläggning +
Bedömning och
Dokumentation

2
Kompletterande
utbildning
Kartläggning +
Bedömning och
Dokumentation

3
Kartläggning,
Utbildning,
Bedömning,
Dokumentation

Figur 3. Olika varianter av validering.
Vilka varianter som beskrivs/används varierar mellan de olika kommunerna. Kommunerna är
fördelade på följande sätt (vissa orter har olika varianter på validering inom olika branscher,
därför förekommer vissa ortsnamn flera gånger):
1. Lindesberg, Trollhättan, Kristianstad, Katrineholm, Eskilstuna, Sundsvall
2. Malmö, Göteborg, Sundsvall, Västerås, Uddevalla, Botkyrka, Katrineholm, Eskilstuna
3. Flen7
De kommuner som i Figur 2 har klassificerats som att de har ett parallellt valideringssystem
faller alla utom Botkyrka in under kategori 1 i denna modell. Detta sätt att se på validering
kan kallas för summativt, det vill säga att valideringen är en summering av vad individen kan
och inget mer. Även Eskilstuna som har en integrerad validering faller delvis in under denna
kategori, eftersom de inom vissa branscher inte har komplettering som en självklarhet. Det
delprojekt i Sundsvall som drivs av Svenskt Näringsliv ligger också åtminstone i viss
utsträckning inom denna kategori.
De som i Figur 2 har klassificerats som att de har en integrerad validering faller alla in under
kategori 2, det vill säga validering som kartläggning och bedömning där kompletteringen
hakar på bedömningen. Detta kan kallas för formativ validering, det vill säga valideringen är
endast grunden för en fortsättning. Det finns redan avtal med utbildningsanordnare, och som
nämnts är det i vissa fall så att personernas antas till en utbildning där de sedan validerar av
det som de redan kan innan de fortsätter utbildningen. Botkyrka och Katrineholm avviker då
de är de enda i denna kategori som har ett parallellt valideringssystem. Katrineholm har i
enstaka yrken en fastare organisation, vilket bland annat gäller vården där validanderna antas
till en utbildning och validerar av de kurser de redan kan. Botkyrka, som helst vill använda sig
av branschernas rekommendationer och inte gymnasieskolans kriterier, anser ändå att alla ska
ha rätt till komplettering. Vissa svårigheter kan uppkomma när valideringsprocessen inte är
7

Tillhör Nätverk Sörmland.
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integrerad med gymnasieskolan. Det kan till exempel bli svårt att veta vem som ska genomföra och betala kompletterande utbildning om den inte finns som gymnasiekurs. Ett annat
problem som uppmärksammats av Botkyrka vad gäller kompletteringar är att det kan vara
svårt att endast köpa vissa moment av utbildningar av de stora utbildningsanordnarna, eftersom dessa föredrar att erbjuda hela utbildningspaket.
Flen är det enda tydliga exemplet på variant 3. Flen genomför validering av hästskötare med
en modell där validering och utbildning går om vart annat. Detta är en del av verksamheten
inom Nätverk Sörmland, men ingår egentligen inte i den utökade försöksverksamheten då
man endast har nått svenska deltagare. Vi har ändå valt att ta med varianten här, eftersom den
tillför en ytterligare dimension till redovisningen, men vi har inte tagit med Flen i den
kategorisering som redovisas i Figur 2.
Det finns en viss risk som några av orterna upptäckt med att låta utbildningsföretag stå för
bedömningen av kompetensen. Risken är att kompletteringen ”byggs in” i bedömningen,
vilket innebär att bedömaren inte bara ser till vad validanden kan utan även till vad som
behöver kompletteras. I Botkyrka har man erfarit att utbildningsföretag, om de både gör
bedömningen och står för kompletteringen, inte bara ger validanden den komplettering
han/hon behöver, utan personen måste gå en hel kurs vilket utbildningsföretaget tjänar på. Om
validering däremot endast är summativ kan man kanske få en ärligare bedömning av
kompetensen.
De olika varianterna kan även betraktas med avseende på om validering endast är en kartläggning, bedömning och dokumentation av kompetens, eller om det också är ett lärtillfälle/utbildningstillfälle. Hos flera bedömare och medbedömare framkommer det att de även
till viss del lär validanderna vid valideringstillfället, eftersom validanderna till exempel kan
möta apparatur som de inte arbetat med tidigare. Även om validanden har yrkeskunskaperna
kan valideringen bli ett lärtillfälle när det gäller yrkesspråk och yrkesförhållanden. I Göteborg
går validanderna på utbildningar. När frisörvalidanderna är ute på praktik och blir bedömda
ska de samtidigt öva på det som de är svaga på. Valideringen tycks alltså vara en kombination
av bedömning och lärtillfälle, även om den som i variant 1 varken följs av eller integreras med
utbildning/lärande.
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Valideringsprocessen
När det gäller valideringsprocessens utseende i de olika kommunerna är det påtagligt att det
finns stora likheter även mellan de olika modeller som beskrivits ovan. Vi kommer därför att
beskriva den generella bilden, inklusive de avvikelser som ändå ryms inom samma bild. Den
största likheten är en klar strävan att bedöma yrkeskompetens i ett autentiskt sammanhang, på
arbetsplatser eller ”simulerade” yrkesmiljöer på en skola, och utifrån genomförandet av praktiska arbetsuppgifter. Den tydligaste skillnaden gäller hur man ser på och hanterar relationen
mellan validering och (kompletterande) utbildning, vilket även har behandlats i föregående
kapitel. Avslutningsvis ges i detta kapitel även tre exempel från olika kommuner.
Val av yrkesområden
Detta första steg är i första hand en aspekt av utgångspunkten för valideringsverksamheten –
om den är yrkes- eller individbaserad. Men valet av vilka yrken valideringen ska omfatta får
också konsekvenser för den fortsatta processen. När man utgår från vissa yrkesområden
grundas detta i första hand på att det är yrken där det finns brist på arbetskraft, vilket
motiverar en satsning på validering. Identifieringen av yrkesområden har då skett i samråd
med Arbetsförmedlingen. Ett alternativt motiv för att välja vissa yrkesområden är att
kommunen redan har erfarenhet av validering inom dessa områden, erfarenheter som man vill
ta vara på och bygga vidare på. När man i stället utgår från individen innebär det att valideringen inriktas på de yrkesområden som de deltagare man lyckas rekrytera kommer från.
Rekrytering
Det första steget i processen är rekryteringen av deltagare. Denna har gått till på olika sätt. I
vissa fall har man i stor utsträckning fått spontana anmälningar. Men i övrigt är det mer aktiva
rekryteringsåtgärder som har varit aktuella. Ett sätt är att söka bland människor som redan är
inne i olika former av åtgärdssystem. I många fall innebär det att man har tagit hjälp av
arbetsförmedlingar, integrationsenheter etc. Man har även vänt sig till verksamheter som
Introduktion för nyanlända (flyktingar), Svenska för invandrare (Sfi) och Datortek. Ett annat
sätt är att mer aktivt vända sig utåt. Här har rekryteringen exempelvis skett genom uppsökande verksamhet, kanske på företag där varsel har lagts och där validering kan bli en
förebyggande åtgärd inför eventuell arbetslöshet. Det förekommer även att man vänder sig till
anställda, som av arbetsgivaren ges möjlighet att validera sin kompetens inom ramen för
anställningen. Detta har skett när det gäller kommunanställda inom vård och omsorg. I vissa
fall har man dessutom redan i rekryteringen ställt krav på en viss minimilängd när det gäller
erfarenhet inom det aktuella yrket, med motivet att bristande erfarenhet leder till negativa
upplevelser i en kartläggning som visar att man inte räcker till. Ett alternativ är också att man
erbjuder validering till alla som söker en utbildning och har viss erfarenhet av yrkesområdet.
Svårigheter att rekrytera har upplevts i större eller mindre utsträckning. Detta är bland annat
relaterat till ortens storlek och arbetsmarknadssituation, vilket givetvis påverkar underlaget.
På stora orter finns ett större underlag av tänkbara deltagare, men även en större efterfrågan
på arbetskraft, vilket kan minska intresset för validering. På mindre orter finns ett begränsat
antal tänkbara deltagare, men en förändrad arbetsmarknadssituation, exempelvis större företagsnedläggningar eller neddragningar, kan ändra förutsättningarna kraftigt. Rekryteringsproblemen kan även relateras till om man valt att begränsa sig till vissa yrken eller har utgått
från individen och tagit emot deltagare med varierande yrkesbakgrund. Ett praktiskt problem
har i flera fall varit Arbetsförmedlingens registrering av arbetssökandes yrke, vilken inte alltid
har varit ett fungerande underlag för rekrytering till validering, kanske för att den har skett
med ett annat syfte.
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Kartläggning och urval
Det är vanligt att kartläggning och urval till fortsatt validering sker i två steg. Först görs en
inledande kartläggningsintervju, ofta av en vägledare. Detta ger en allmän bild av kompetensen, och av möjligheten att gå vidare. Även självskattning kan ingå i kartläggningen.
Möjligheten att gå vidare kan påverkas av individens möjlighet att få användning av
valideringen. Exempelvis har sökande med arbetsskador sållats bort, eftersom de ändå inte
kan använda sin yrkeskompetens. Detta är förmodligen relaterat till möjligheterna att
finansiera deltagandet. Språkkunskaperna kan ha betydelse i den första kartläggningen.
Bedömningen av om det är meningsfullt att gå vidare påverkas också av hur man i det
aktuella projektet ser på yrkeskunskapen – om man ställer höga krav i relation till ett visst
yrke eller om man har inställningen att det alltid finns någon kompetens som kan
dokumenteras.
Efter den inledande kartläggningen görs normalt sett en fördjupad kartläggning, i första hand
av en yrkeslärare. Denna kartläggning innefattar samtal men ofta också olika praktiska
övningar som ger en bild av den reella kompetensen. En bedömning av den språkliga kompetensen kan ingå i detta steg. Det förekommer att man ser på tidigare (utländska) utbildningsmeriter, och i vissa (reglerade) yrken kan mer formella värderingar av dessa meriter göras. I
några fall har strävan varit att deltagaren redan i den fördjupade kartläggningen ska komma ut
på en arbetsplats eller få träffa branschföreträdare. Kartläggningen innefattar också (eller följs
av, beroende på hur de olika stegen definieras) en planering av den fortsatta processen. Här
finns en skillnad som beror på hur fortsättningen ser ut med avseende på relationen mellan
validering och kompletterande utbildning – om det blir en valideringsplan eller en
validerings- och studieplan.
Kartläggningsmomentet är i de flesta fall individuellt utformat. I några fall har det emellertid
byggts upp som en kurs, en samlad introduktion där olika former av kartläggning, besök på
arbetsplatser samt fortsatt planering ingår.
Värt att notera är att processen i vissa fall kan sluta redan här (se variant 1 a i Figur 3). Det är
inte nödvändigt att man går vidare till en mer omfattande bedömning och dokumentation av
kompetensen. Vissa personer har fått anställning och avbrutit processen. Att kartläggningen
visar på brister som innebär att en fortsatt validering inte är meningsfull kan också leda till att
individer avvisas. Här är det givetvis viktigt att dessa personer tas om hand på ett genomtänkt
sätt och får vägledning för hur de ska gå vidare.
Bedömning av kompetens
Den vanligaste metoden för validering är att deltagaren i huvudsak befinner sig i en autentisk
miljö. Detta kan vara en arbetsplats eller en motsvarande ”simulerad” yrkesmiljö hos en
utbildningsanordnare. Kompetensen bedöms i det praktiska arbetet, främst genom att en
handledare/medbedömare, alternativt en lärare, observerar det man praktiskt gör. (I fallet med
fördjupad kartläggning på arbetsplats är också strävan att valideringen ska fortsätta på samma
arbetsplats.) Handledaren ger ett underlag till en lärare, som är den som tar beslutet i bedömningen om det handlar om betyg. När dokumentationen görs genom andra former av intyg kan
det även vara till exempel handledaren som bedömer och skriver detta. De mer teoretiska
aspekterna av yrkeskompetensen beaktas också. Dessa bedöms i första hand genom diskussioner utifrån de praktiska situationerna, men även arbetsuppgifter och muntliga/skriftliga
prov används.
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I vissa fall används även mer formella tester för bedömningen av kompetens. Ett annat
alternativ är när valideringen riktar sig till personer som varslats men fortfarande befinner sig
i arbete. Här har man i vissa fall utgått från individens beskrivningar i intervjuer i kombination med utlåtanden från arbetsledare etc.
Ett av de problem som uppmärksammats är att deltagarna har en ”snävare” kompetens än vad
som krävs på arbetsmarknaden i Sverige. Även om man är duktig på sitt område räcker detta
inte alltid till. En annan kritisk punkt är relationen mellan handledaren/medbedömaren på
arbetsplatsen och validanden. Här framhålls risken att validanden ses som en elev snarare än
som en kollega. Till detta kommer också problematiken kring att handledaren ska bedöma
kompetens och därmed får en viss maktposition. Ett generellt problem med valideringen är för
övrigt hur man får acceptans från arbetsmarknaden, och då menar man att arbetsplatsförläggningen och -inriktningen är ett sätt att uppnå detta.
Dokumentation
När det gäller dokumentationen av kompetensen har man, som nämnts, i första hand strävat
efter att ge betyg på kurser på gymnasienivå. Dessa är etablerade och även om de har en
tydlig koppling till utbildningssystemet är det samtidigt så att branscherna i de flesta fall
frågar efter betyg. I många fall har man även utfärdat intyg av olika slag, vilka kan innebära
att man har kunskaper motsvarande delar av en kurs, vilket ska kunna leda till en möjlig
komplettering. Valideringsutredningens kompetensbevis har använts i begränsad omfattning,
främst i Katrineholm och Göteborg, två av de tidigare pilotkommunerna. Vissa kommuner har
även utformat egna bevis eller intyg, och Skolverkets blankett/intyg har använts.
Så här långt är likheterna stora mellan de två första valideringsmodeller som beskrivits ovan.
Oavsett om valideringen är tydligt integrerad i ett utbildningssystem och förväntas följas av
kompletterande utbildning eller ej så ser den första delen med kartläggning, bedömning och
dokumentation i princip ganska lika ut. Möjligen kan det skilja sig åt när det gäller dokumentationen, eftersom man vid kompletterande utbildning även ska komplettera med betyg från
denna.
Fortsatt vägledning
I de fall när processen avslutas här (variant 1) förekommer det ändå ibland ytterligare vägledning. Det är inte självklart vilken väg individen ska ta, utan han/hon kan behöva hjälp med
planeringen av detta. Detta är också fallet när möjligheten till komplettering finns men inte är
någon självklar del av processen.
Kompletterande utbildning
Den viktigaste skillnaden mellan variant 1 och 2 (se Figur 3), och mellan en validering som är
parallell respektive integrerad med utbildningssystemet, är alltså om det finns en tydlig
organisation för hur valideringen är knuten till och ska följas av utbildning. När så är fallet
blir utbildningen en del i processen, med målet att deltagaren ska nå fram till en mer komplett
formell kompetens. Validering blir i första hand ett sätt att korta av en utbildning.
Även i den parallella formen kan givetvis valideringen följas av utbildning, men detta är inte
lika tydligt organiserat och kanske inte heller någon uttalad strävan. Den parallella modellen
är mer baserad på branschen och på att individen så snart som möjligt efter valideringen ska
komma ut i arbete, och då kan en praktikplats vara ett steg på vägen.
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Ett problem som har uppmärksammats när man ser på relationen mellan validering/bedömning och kompletterande utbildning är som nämnts vem som ska genomföra dessa moment.
Det kan ligga en intressekonflikt i att samma aktör först ska bedöma vad individen redan kan
och sedan erbjuda kompletterande utbildning, speciellt om verksamheten organiseras i form
av uppdrag där aktören får större inkomster om verksamheten blir mer omfattande. I en
kommun har man som nämnts tydligt tagit konsekvenserna av detta dilemma och valt att inte
låta samma aktör ansvara för båda dessa moment.
Validering integrerad med komplettering
I den tredje varianten (se Figur 3) är valideringen parallell med utbildningssystemet men
integrerad med kompletteringen. Detta innebär alltså att man inte skiljer lika tydligt på validering och kompletterande utbildning. Den bedömning som handlar om vad individen redan kan
blir i större utsträckning formativ, den ligger direkt till grund för vad som behöver kompletteras. Den slutliga summativa bedömningen och dokumentationen görs efter att denna
integrerade process har genomförts.
Kunskapssyn
Den kunskaps- och lärandesyn som dominerar i dessa former av validering motsvarar det som
beskrivits i relation till ”autentiska bedömningar” ovan i avsnittet Valideringsmetoder och
kunskapssyn. Man ser lärandet som starkt relaterat till arbetsplatsen, ett synsätt som innebär
ett ”socialkonstruktivistiskt situerat lärande” men där bedömningen blir mer behavioristisk.
Bedömningen i valideringen är i första hand inriktad på deltagarnas beteende, vad de faktiskt
gör i den praktiska yrkessituationen, vilket relateras till förutbestämda kriterier, och samtidigt
ligger inriktningen just på att detta görs bäst i den naturliga situationen – kunskapen ses som
relaterad till ett visst sammanhang som den är svår att skilja från. En aspekt av detta är den
”tysta” kunskapen, och en kommentar är just att man kan se denna tysta kunskap i handling i
den autentiska miljön.
När det gäller yrkeskompetensens mer teoretiska aspekter innebär valideringen mer av en
inriktning på ”erfarenhetsbaserat lärande”, där man tänker sig att man genom samtal och
diskussion kan lyfta fram och omvandla de praktiska erfarenheterna till i ord formulerad
kunskap. Den tysta kunskapen kommer fram i dialogen.
Språket i valideringsprocessen
När valideringen är inriktad på personer med utländsk bakgrund blir ofta språket en central
faktor. Vilken betydelse har förmågan att kommunicera på svenska? Här har man i några fall
använt sig av tolkar i kartläggningsmomentet, men detta är undantag. Den vanligaste utgångspunkten är att det krävs att man kan kommunicera på svenska för att valideringen verkligen
ska handla om vad personen kan. Kraven är dock flexibla. Det är inte den formella språkkompetensen, till exempel att man klarat av Svenska för invandrare (Sfi), som är det viktiga. I
stället uttrycker de flesta att det viktiga är att man kan kommunicera tillräckligt för att klara
bedömningen och sedan yrket. En bedömning görs av yrkeslärare, svensklärare och handledare i samband med den fördjupade kartläggningen. I ett fall har man utformat en speciell
kartläggning av ”baskompetensen”, där svenskan ingår, anpassad till olika yrkesområden. I
den fortsatta valideringen kan språket vara viktigt. Praktiska färdigheter kan bedömas utifrån
praktiska uppgifter och handlag, men yrkeskompetensens mer teoretiska aspekter kan kräva
att man behärskar yrkestermerna. I vissa fall kan språket ha en betydelse som inte är direkt
knuten till de praktiska yrkeskunskaperna. Detta är exempelvis fallet för frisörer, som har
svårt att klara sitt yrke utan att kunna kommunicera med kunderna.
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Exempel på valideringsprocesser
Kapitlet avslutas här med tre exempel på valideringsprocesser, vilka även kan relateras till de
tre varianter som beskrivs i kapitlet Validering i relation till utbildning tidigare i rapporten.
Lindesberg
Denna process är ett exempel på den första varianten – kartläggning, bedömning och dokumentation utan direkt koppling till någon komplettering. Arbetsförmedlingen i Lindesberg bad
kommunens uppdragsutbildningar för vuxna (här förkortat KUV) att sätta ihop en yrkesförberedande kurs för arbetslösa invandrare som har bott i Sverige relativt länge. Hälften av
gruppen har inte klarat Sfi. Kursen innehåller kartläggning, yrkeskartläggning på arbetsplats,
träna svenska, data, matematik osv. Syftet med kursen är att deltagarna ska få jobb, validering
är endast en metod man använder sig av på kursen. Kursdeltagarna kan ha vilken yrkesbakgrund som helst. KUV och Arbetsförmedlingen har skissat på kursen tillsammans och
båda har varit med vid rekryteringen av deltagare. Man vänder sig till en ”svår” grupp där
många har varit arbetslösa länge, är praktiktrötta och ser den här kursen som ytterligare en
åtgärd.
Valideringen börjar hos personen, som beskriver vad han/hon kan. Den första kartläggningen
gör projektledaren för valideringsprojektet (KUV). Kursdeltagarna gör en självskattning, de
sammanställer betyg, meriter och försöker få fram en profil som det kan vara intressant att gå
vidare med.
En fördjupad kartläggning sker sedan, helst hos ett företag, men det kan även vara en lärare
som gör detta. Projektledaren på valideringsprojektet eller någon medarbetare är med vid den
fördjupade kartläggningen. Därefter kan deltagarna gå vidare och visa sina kunskaper i
praktiken. De validerar sin kompetens under 2-3 dagar. Valideringen sker på samma ställe
som det fördjupade kartläggningen. Den som bedömer kompetensen skriver ett intyg på vad
deltagaren/validanden har gjort för uppgifter och hur han eller hon har klarat av dem (självständigt, med hjälp av instruktioner etc.). Den som bedömer kompetensen kan även på ett
separat papper ge ett utlåtande om vad som krävs för att personen ska kunna bli bilmekaniker
etc. Både praktiska och teoretiska kunskaper kollas under valideringen. Sedan är valideringen
över. Validanden/kursdeltagaren får sin position fastställd och kunskaperna bekräftade. Nästa
steg är att jämföra och matcha det mot någonting som till exempel yrkeskrav och betyg. Det
finns ingen given gång efter valideringen, om de till exempel vill komplettera. Det börjar inte
i andra änden, ”här har vi en kurs att validera mot omvårdnadsprogrammet” etc. Då är man
väldigt snart inne på kompletterande utbildning och det är något annat (i denna variant).
Projektledaren kallar det inte för validering när man visar vad man kan för att förkorta en kurs
för att få betyg. Validering är med denna utgångspunkt inte att få ett papper motsvarande
gymnasiekurs där det står att man kan modul 1 och 2 i samhällskunskap men inte modul 3 och
4.
Tanken var att utfärda kompetensbevis till alla, men så har det inte blivit. Man vill inte
använda kompetensbeviset när det inte har någon nationell giltighet, och man menar att de
flesta på kursen bara skulle bli ”stigmatiserade” (stämplade som mindre värda) om man
kartlade den generella kompetensen. Målet är nu i stället att kartlägga alla ordentligt. De
validerar yrkeskompetens och baskompetens.
Malmö
Beskrivningen av exemplet från Malmö sker i de tre stegen Rekrytering, Introduktion samt
Genomförande av valideringen. Exemplet illustrerar den andra varianten av validering, där
kartläggning, bedömning och dokumentation normalt sett följs av kompletterande utbildning.
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Rekrytering
Valideringsprojektets studie- och yrkesvägledare gör en första kartläggning av personens
kompetens och rekryterar personer till fyra olika branschområden: vård, industri, yrkesförare
och restaurang. Kartläggningen går efter en mall där tidigare utbildningar och yrkeserfarenheter kartläggs. Tolk används inte i valideringsprocessen. Det är inget krav att ha klarat Sfi för
att få valideras. Det språkkriterium som används för att någon ska kunna valideras är att
studievägledaren och den som vill valideras förstår varandra. Kompetensen valideras mot ett
gymnasieprogram, och personer kan uteslutas från validering om de bedöms ha för lite att
validera. Personen måste även kunna använda valideringen på något sätt för att komma i
fråga. Den som har hinder av något slag, till exempel yrkesskador som gör att personen inte
kan arbeta inom yrket, utesluts också från validering.
Rekryteringen sker mest från SAM8 och Sfi men även via Arbetsförmedlingen, arbets- och
utvecklingscentra och olika projekt som är till för att få ut folk på arbetsmarknaden. Viss
rekrytering sker också av personer som ryktesvägen hört att man kan validera. Det har
förekommit en del problem när det gäller att rekrytera till valideringen. En anledning till detta
är att många får arbete inom de bristyrken som valideras i Malmö. Det finns inte heller
tillräckligt många att validera, eftersom alla inte har just den yrkeserfarenhet som valideras.
Det tar även tid innan det sätter sig i en stor organisation som Arbetsförmedlingen att man kan
validera, vilket också är del av rekryteringsproblemet.
Introduktion
Efter kartläggningen inleds valideringen med en introduktion på fyra veckor för den som inte
känner till vad som ingår i svensk gymnasieutbildning eller inte har så hög språknivå.
Validanderna får information om vad validering är och hur det går till. De får också reda på
vilka kurser som finns i respektive gymnasieprogram och vad de innehåller för moment.
Validanderna intervjuas och får göra en självskattning av vad de anser sig kunna. De får även
pröva på rent praktiskt och teoretiskt att utföra vissa moment, så att lärarna får en uppfattning
om vad validanderna kan. De får bekanta sig med arbetsmiljön för att friska upp minnet, och
de introduceras på en arbetsplats. De går igenom facktermer, och det görs en språkbedömning. Man gör även upp en valideringsplan för var och en.
Genomförande av valideringen
Validering sker mot gymnasieskolans kursplaner, och det är yrkeslärare som har utarbetat
metoder för valideringen. En metodgrupp inom respektive yrke har kunnat kommentera
metoderna och innehållet. De praktiska uppgifterna utför validanderna på arbetsplatser där det
finns medbedömare som avgör om validanden kan arbetsuppgifterna. Inom vården har man
mycket tillämpningsuppgifter. De får uppgifter de ska titta på och teorier de ska diskutera
utifrån, för att till exempel beskriva en vårdtagares situation.
Medbedömaren på arbetsplatsen får en valideringsplan från läraren, så att hon eller han vet
vad som ska valideras. Läraren besöker arbetsplatsen under valideringen. Medbedömaren
bedömer på vilken betygsnivå deltagaren har genomfört uppgiften. Denna bedömning är
sedan underlag när yrkesläraren sätter betyg. Det är sällan en hel kurs blir godkänd, utan
oftast godkänns delar av kurser. De som inte blir godkända får en kompletteringsplan.
Man har även ordnat en utbildning för medbedömare, så att de ska veta vad de ska titta på och
utifrån vilka kriterier de ska bedöma kunskaperna. Utbildningens längd har varierat men den
har som mest varit två dagar med en dags uppföljning.
8

Sammanhållen introduktion, se avsnittet om Malmö i kapitlet Presentation av de åtta valideringsprojekten för
ytterligare förklaring. Se även Hult & Andersson (2002).
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Flen
I Flen validerar man endast yrket hästskötare, och det sker på ett sätt som ligger till grund för
beskrivningen av den tredje varianten av validering där kartläggning, utbildning, bedömning
och dokumentation är integrerade delar. Processen börjar med att de som är intresserade av att
delta, tillsammans med projektledaren och läraren, får göra en självvärdering av vad de kan
utifrån Skolverkets mål för hästskötarutbildning. Med detta som utgångspunkt pågår sedan
valideringsverksamheten på deltid under cirka tre månader, på en gård som läraren använder
sig av. Där testar han validanderna på vad de kan samt ger dem viss kompletterande utbildning under tiden. Den kompletterande utbildningen består dels av praktiska dels av teoretiska
moment. Den praktiska utbildningen består i att läraren i olika situationer ber validanderna att
utföra vissa praktiska moment. Efter att ett moment utförts visar läraren vid behov hur det
borde gå till. Sedan får validanderna göra om det hela. Den teoretiska utbildningen består av
att läraren tar in personer som är experter på olika moment, för att utbilda validanderna inom
detta. Anledningen är att läraren vet med sig att validanderna inte har tillräckliga kunskaper
inom de områden som krävs för att klara branschens prov (hästskötarexamen), något som är
ett av målen med valideringen. Om det behövs ytterligare komplettering efter detta kan viss
sådan ges inom ramen för projektet (Nätverk Sörmland).
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Branscherna och validering
De olika branscherna är centrala intressenter när det gäller validering av yrkeskompetens.
Branschernas intresse och roll varierar, bland annat beroende på arbetsmarknadsläget och på
kommunernas sätt att organisera verksamheten. Vi kommer här att beröra dels hur
kommunerna förhåller sig till branscherna, dels hur branschernas intresse för validering ser ut
ur kommunernas perspektiv.
Valideringskommunernas förhållande till branscherna
Det finns tre olika strategier att förhålla sig till branscherna i valideringsarbetet. Den ena
strategin är att samverka och bygga upp en fast organisation kring validering tillsammans med
branschens företrädare, som i kommunerna med yrkes- och utbildningsbaserad validering (se
Figur 1 och 2). Den andra strategin är att i varje enskilt fall ha kontakt med branschföreträdare
för att sanktionera valideringsprocessen. Botkyrka är en av de kommuner som tar kontakt med
den bransch som är aktuell utifrån validandens önskemål. De försöker sanktionera processen
på central nivå, eftersom de anser att en bedömning av lokala yrkesutövare inte ger någon
nationell giltighet. Denna ståndpunkt är de ensamma om – det stora flertalet av de kommuner
som inte har fast uppbyggda kontakter för de yrken de validerar vänder sig till lokala eller
regionala branschförbund eller till enskilda arbetsplatser för att få hjälp med bedömningar. De
kommunerna anser att just detta är att förankra valideringen hos branscherna. Den tredje
strategin är att inte har någon direktkontakt med branscherna i valideringsförfarandet.
Branschkontakten sker i stället indirekt via utbildningsföretag.
Branschernas intresse för validering
Intresset för validering varierar mellan olika branscher. Vissa branscher är inte intresserade.
Det sker till exempel validering av utländsk yrkeskompetens inom frisöryrket i Göteborg,
trots att branschen inte är intresserad av det då marknaden för tillfället är mättad. Intresset för
validering kan men behöver inte hänga samman med efterfrågan på arbetskraft. Det finns
även exempel på att branscher inte har något stort intresse av att validera utländsk yrkeskompetens, även om branschen är i behov av arbetskraft. Det är både fördomar och ovilja att
låta personer med utländsk yrkeskompetens få en alternativ väg in i yrket annat än via
gymnasiebetyg som ligger bakom branschernas ointresse, anser de intervjuade projektledare
som stött på motstånd.
Branscherna har även olika inställning till vilka dokument som ska gälla. Det verkar finnas
utrymme för ett kompetensbevis inom yrken som inte har någon gymnasieutbildning eller
saknar branschorganisation. Det gäller till exempel yrken inom funktionshinderområdet.
Branscherna kan även vara välvilligt inställda till validering som företeelse men ointresserade
av kompetensbeviset. En del branscher anser att gymnasiebetyg är ett bra dokument och ser
ingen anledning att utarbeta ett alternativt dokument för yrket, det gäller till exempel vård.
Att det på branschsidan finns flera aktörer på olika nivåer har gjort det svårare för
kommunerna att utveckla branschkontakterna. Både på arbetsgivarsidan och på arbetstagarsidan är man indelade i tre nivåer – lokalt, regionalt och centralt. Det kan alltså krävas
många samtal med flera personer för att vara säker på att det blir rätt person/organisation som
man har kontakt med och som ska bli delaktig i valideringen.
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Inställning till kompetensbeviset
De orter som har ett valideringsförfarande som är integrerat med utbildningssystemet har av
olika anledningar valt att inte använda kompetensbeviset (Göteborg är ett undantag). Det finns
flera anledningar till att de inte använder kompetensbeviset. En anledning som flera av orterna
ger uttryck för är att kompetensbeviset inte har nationell giltighet och att branscherna inte har
sanktionerat det. Det är i det läget oklart vad kompetensbeviset kommer att vara värt, och de
ger då hellre dokument som de vet har giltighet, till exempel betyg. En annan anledning till att
inte använda kompetensbeviset är branschernas obenägenhet att utarbeta andra kvalifikationsbeskrivningar. Branscherna har redan sanktionerat gymnasieskolans kriterier och ser inget
behov av eller möjlighet att ta fram andra kriterier. En tredje anledning som framkommer i
intervjuerna är att det inte är ”schysst” att ta fram ett kompetensbevis och testa det på en utsatt
grupp som arbetslösa invandrare. Risken är att det blir ännu ett misslyckande för dessa
personer, vilket skulle vara förödande.
Kompetensbeviset består av tre delar: yrkeskompetens, baskompetens och generell kompetens. Den största kritiken har tanken om validering av generell kompetens fått av valideringsorterna. Det finns en samstämmighet bland de orter som inte använder kompetensbeviset att
valideringen av generell kompetens, som den är formulerad, inte går att tillämpa rakt av på
utländsk yrkeskompetens. Kriterierna är utarbetade för en svensk kontext. En bedömning av
den generella kompetensen är oftast inte till en fördel för validanden, vilket gör att de flesta
valideringsorterna har valt att inte validera den generella kompetensen. Enligt en av projektledarna skulle denne själv aldrig utsätta sig för en intervju på två timmar för att efter det få en
bedömning av de saker som ingår i den generella kompetensen. Det är inte möjligt att få en
rättvis bedömning. Hur ska en person på så kort tid kunna få en uppfattning av den enskilda
individens kompetens inom detta område? Främst finns det den subjektiva problematiken där
det är svårt att få upp tydliga kriterier för hur en sådan bedömning ska gå till. Flera av de
personer som påbörjat den uppdragsutbildning som har anordnats av Mälardalens högskola
kring generell kompetens har hoppat av denna, eftersom de ansåg att den inte levde upp till
deras förväntningar. En annan orsak var att de snabbt märkte att de inte ville genomföra
generell validering, av de anledningar som redan nämnts. En åsikt som lyfts fram även när det
handlar om just generell kompetens (och inte bara kompetensbeviset i allmänhet) är att det är
anmärkningsvärt att en så pass osäker bedömning som denna ska prövas på en av de svagaste
grupperna i samhället, arbetslösa invandrare.
Flera av orterna som använder ett parallellt valideringssystem hade tänkt använda sig av
kompetensbeviset, men de anger samma kritik som redan nämnts. Framför allt är det
avsaknaden av nationell giltighet och kritiken mot bedömningen av generell kompetens som
gör att de inte använder kompetensbeviset.
De tre valideringsorter som var med redan i pilotprojektet har alla en positiv inställning till
kompetensbeviset. Katrineholm är dock den enda ort som genomgående har använt sig av
kompetensbeviset. De tycker att det fungerar bra att använda det och tycker även att det går
att göra en bra bedömning av den generella kompetensen utifrån de tre nivåerna. Göteborg,
som bara använder kompetensbevis inom funktionshinderområdet, är nöjda och tycker att
kompetensbeviset täcker behoven inom funktionshinderområdet bra. De är dock skeptiska till
att nivåbestämma den generella kompetensen i siffror, de skriver ord i stället. De gör bara
bedömningen av generell kompetens om personen har nytta av det. De ser annars att den
generella kompetensen ingår i yrkeskompetensen och är svår att plocka ut för separat
bedömning. Det finns två problem med att nivåbestämma den generella kompetensen, anser
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arbetsgruppen. För det första tror de att arbetsgivaren vill ha alla, ”1:or, 2:or och 3:or”.
Ettorna kanske inte vet vad målet för verksamheten är men de kan vara jättebra i mötet med
människor. För det andra är det lättare att sätta ord på vad som är målen för vissa verksamheter som till exempel produktion, medan målen inom människoyrken som funktionshinderområdet inte är synliga/mätbara. Det finns i stället processmål som det kan vara svårt
att sätta ord på. Även om du är duktig på ditt jobb kan du ändå få ett 1:a i bedömningen av
generell kompetens på grund av detta.
Oavsett om orterna väljer betyg för att de inte ser att kompetensbeviset kan användas i
dagsläget eller om man väljer att använda kompetensbeviset finns oftast gymnasiebetyg med
som en garant, det vill säga de som får kompetensbevis alternativt ett branschcertifikat av
något slag får även gymnasiebetyg om det går. Motivet är främst ekonomiskt. Gymnasiepoäng ger finansiering. Det här argumentet för att använda betyg är mer eller mindre uttalat
på de olika orterna.
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Validander och bedömare
I detta avsnitt kommer både validander och bedömare till tals. Vi vill ge deras perspektiv på
några centrala aspekter av valideringen.
Validandernas syn på validering
Syftena med att som individ genomgå validering kan skifta. Dock finns det en röd tråd som
löper genom de intervjuer vi genomfört; en vilja att få visa vad man kan för att på så sätt få in
en fot i det svenska arbetslivet. Några av personerna har berättat att en del av deras valideringskolleger sett validering som ännu en arbetsmarknadsåtgärd som inte kommer att leda till
jobb. Däremot säger de flesta validander vi talat med att de var positivt inställda till valideringen från början. De får visa vad de kan och detta dokumenteras på olika sätt. Dokumentationen (betyg, intyg, gesällbrev etc.) är viktig för att över huvud taget kunna få jobb menar
flera intervjuade. Tilliten till valideringen är stor; man hoppas att den ska leda till jobb.
De flesta av de intervjuade validanderna är alltså positivt inställda till valideringen. En viktig
faktor bakom den positiva upplevelsen skulle kunna vara att fokus riktas på den enskilde
individen. Han/hon får en egen personlig utvecklingsplan upplagd och får rent praktiskt visa
sina kunskaper. Uppmärksamheten på individen är något som flera långtidsarbetslösa
invandrare i valideringen inte upplevt lika starkt tidigare under sin tid i Sverige. En annan
faktor som kan ha påverkat den positiva bild som framträder hos validanderna är att urvalet av
vilka som skulle intervjuas gjordes av projektledarna. Att välja ut kritiska validander är
kanske ett alternativ som ter sig mindre lämpligt om man vill framställa sina respektive
projekt som lyckade. Ännu en möjlig tolkning skulle kunna vara att validering är en ny
företeelse och att validanderna därmed är med och formar något nytt. De har inget att jämföra
med och därför är de nöjda.
Kritiska röster har dock hörts bland de intervjuade validanderna även om de varit få. En av de
validander vi har talat med utryckte ett starkt missnöje med valideringen och hoppade sedan
av efter ett tag. Anledningen var att personen inte ville lägga ett helt år på att validera och
utbilda sig inom ett område som hon upplevde att hon redan behärskade. Det som var viktigt
för denna validand var att få ett jobb. En annan orsak till avhoppet var svårigheter med
språket, där validanden framför allt upplevde det som svårt att läsa litteratur på svenska.
Inflytande över valideringsprocessen
Några av validanderna uppger att de har fått påverka valideringen. De har till exempel kunnat
kommenterat upplägget av olika moment, vilket har lett till förändringar. Andra säger sig inte
ha fått påverka upplägget men de uttrycker ändå att valideringen har varit bra. Det kan kanske
tyckas konstigt att man, trots frånvaron av inflytande, tycker att valideringen har varit bra. Har
projektledningarna verkligen lyckats utforma ett system som är så bra som validanderna tycks
vilja ge intryck av? Här kommer vi in på frågan om maktrelationer. Som validand är man till
stor del utlämnad till projektledningen och bedömarna. Det mest markanta inflytande
validanderna har över situationen är att avgöra om de ska genomföra valideringen eller ej. När
processen väl är igång begränsas inflytandet starkt. Att man upplever valideringen som positiv
kanske beror på att behovet av inflytande inte är det mest centrala, utan viktigare är det
bemötande man får och den upplevelse man har av vad valideringen kan resultera i. Samtidigt
är det värt att notera att begreppet inflytande kan variera från person till person, dels
definitionsmässigt, dels upplevelsemässigt. Med det senare menar vi att olika människor i
olika kontexter kan uppleva inflytande på olika sätt. För vissa har ett starkt begränsat
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inflytande varit ens vardag medan andra är vana att ha ett starkt inflytande. Detta torde
påverka hur man ser på inflytande och hur man upplever det.
Vi exemplifierar med en situation som uppstod under en av intervjuerna, där validanden sa att
han upplevde inflytande utan att han i egentlig mening kunde påverka. Validanden menade att
han fått vara med och påverka valideringen. Projektledaren, som var med under intervjun,
gick då in och sa att validanden faktiskt endast hade fått påverka inom vilket yrke han skulle
valideras. Upplevelsen av inflytande kan ha funnits där, trots att möjligheten att påverka
objektivt sett var begränsad. Vi ska här tillägga att svaren vi fick från validanderna på frågan
om inflytande ofta var korta. Intrycket vara att flera av dem inte hade funderat speciellt
mycket på just denna aspekt.
Majoriteten av projektledarna tycker att det är helt oproblematiskt att lägga över ansvaret för
bedömningarna på lärare och yrkesmän/kvinnor, vilka i sin tur tycker det är oproblematiskt att
göra bedömningarna. I de intervjuer vi har gjort med bedömare av kompetens har det framkommit att det är de själva som till största delen satt upp kriterierna för validering. Ofta har de
inte fått speciellt tydliga direktiv från projektledningen, ansvaret faller till största delen på
bedömarna. Bland dessa finns det delade meningar om det ansvar som har lagts på dem. Vissa
tycker att de fått alldeles för lite vägledning i uppställandet av kriterier, och de har upptäckt
att det finns många problem på vägen såsom att hitta vad som är relevant att bedöma och hur
detta ska göras. De stora flertalet tycker dock att det har varit relativt oproblematiskt. De kan
lätt ställa upp kriterier som de kan relatera till betyg, till branschens gesällbrev etc.
När validanden är ute på en arbetsplats görs bedömningen ofta av medbedömare. Dessa har
ibland ingen utbildning i validering, medan vissa har ett par dagars utbildning. Detsamma
gäller ofta för de lärare som deltar i projekten. Visserligen har de lärarutbildning, men
validering är ofta något nytt. Ett exempel är en lärare som fick ett häfte som handlade om
validering, mer var det inte. Utifrån detta kan vi konstatera att det läggs stor makt och stort
ansvar på lärare och medbedömare. Det är i realiteten de som sätter upp de kriterier som gäller
i den praktiska valideringssituationen. Naturligtvis kan de ha med sig vissa direktiv från
projektledningen, som att de ska validera mot gymnasieskolans krav eller branschens krav. I
dessa fall begränsas bedömarens inflytande till viss del. Men inom ramarna för dessa krav har
de fritt spelrum. I vissa fall kan även branschen vara delaktig i att välja ut vilka kurser som är
minimikrav för anställningsbarhet samt ha synpunkter på valideringsinstrumenten.
Bedömning av och synen på kompetens
Vid valideringen framkommer de krav som ställs på yrket i Sverige. Vissa yrken kan innehållsmässigt se mycket olika ut i olika länder. Det betyder att en del kan ha en snävare
kompetens än vad yrket kräver i Sverige eller ha en annan kompetens än den som används
här. Om validering sker mot gymnasiekurser är det inte självklart att validanderna behärskar
alla de moment som krävs för att få ett betyg. En validering kan innebära att validanden blir
varse att vissa moment saknas för att jobba i Sverige. I andra fall har det framkommit att
validanden anser sig ha en god kunskapsnivå inom yrket, medan den som bedömer dem har
en helt annan bild av validandens kompetens. Validanden och bedömaren har också i en del
fall haft olika uppfattningar om validandens nivå i svenska.
Vi konkretiserar detta med ett exempel från ett av valideringsprojekten: En validand menade
att han inte hade några större problem under sin praktik med yrkesspråket, som var engelska.
Validanden hade inte heller några problem att förstå svenska men menade att han ibland hade
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problem med att svara riktigt. Delar av yrket (ett dataprogram) kunde inte validanden så bra i
början, för han hade bara arbetat med en äldre version i sitt land. Han beställde en manual och
lärde sig hemma och under praktiken, och efter några månader ansåg validanden att han
kunde arbetsuppgifterna relativt bra. Praktiken var inte så komplicerad, menar han. Den bild
som framträder i samtalet med bedömaren är emellertid att validanden inte har yrkeskunskaper som motsvarar yrkets krav. Validanden sa att han kunde dataprogrammet men kunde
det inte, enligt bedömaren. Mer eller mindre tycker bedömaren att validanden lärde sig
dataprogrammet under praktiken. Bedömaren anser också att validanden måste läsa mer
svenska, eftersom det förekom mycket missförstånd på grund av språket. Även engelskan
anser bedömaren att validanden måste förbättra för att kunna vara anställningsbar.
Hur kan det komma sig att validanden och den som ansvarar för valideringen har så vitt skilda
bilder av kompetensen? Här kan det naturligtvis finnas flera olika orsaker. Yrken kan, som
redan nämnts, se mycket olika ut i olika länder. Validanden kan ha klarat sig väl med sina
kunskaper i sitt hemland, medan kraven i Sverige är annorlunda. En annan anledning till olika
uppfattningar om kompetens kan vara att validanden inte har fått någon riktigt tydlig bild av
vilka krav som finns inom yrkesområdet i Sverige, oavsett om den som valideras jämförs mot
ett gymnasieprogram eller mot branschkrav. En tredje förklaring kan vara att validanden inte
kommer till sin rätt på grund av att han/hon inte kan språket tillräckligt väl. Några bedömare
påpekar att det kan vara svårt att bedöma kunskaper när validanden inte kan språket så väl, för
språket är en del av yrket. En fjärde möjlig förklaring är att den som ska bedöma kompetensen
på ett företag ofta är en yrkesman/kvinna som själv får avgöra vad som ingår i yrket och vad
och hur validanden ska bedömas. Det blir med andra ord en subjektiv bedömning av vad som
är viktigt att kunna i yrket. En femte förklaring kan vara en mer eller mindre outtalad diskriminering, ofta kopplad till språket. Ett mer utvecklat resonemang om språkets roll i bedömningen återfinns under nästa rubrik. Ytterligare en orsak kan vara att man får en uppmuntran
under valideringen, vilket gör att man får en positiv självbild. Detta kan kanske uppfattas som
att man har gedigna kunskaper inom de validerade områdena, även om så inte är fallet.
Vad bedöms?
Vad ingår egentligen i en bedömningen av vad en person kan inom ett yrke? Det handlar först
och främst om yrkeskunskaper, man vill veta om personen kan svetsa, sy, eller klippa hår.
Denna bedömning anser bedömarna är lätt och oproblematisk, det syns om personen kan eller
inte kan konkreta arbetsuppgifter. I en bedömning mot ett yrke så bedöms även andra aspekter
som inte alltid står i kursplaner eller branschens krav. Det kan vara problemlösning, kreativitet, målmedvetenhet etc. Detta är inte yrkeskunskaper i specifik mening utan mer generella
egenskaper som i sig kan vara värdefulla på en arbetsplats. Frågan som väcks är: Vad är det
som bör bedömas inom yrkeskompetensen? Ska det vara de yrkeskunskaper som är specifika
för det validerade yrket, eller ska det även vara mer generella egenskaper? En följdfråga blir:
Hur lätt är det att göra en rättvis bedömning av de mer generella egenskaperna? Se kapitlet
Inställning till kompetensbeviset för en utförligare diskussion om detta.
När vi frågar bedömarna om de bedömer den informella kompetensen och den tysta kunskapen så svara de flesta ja. Exempelvis kan det röra sig om validandens förhållningssätt och
bemötande. Bedömarna tycker att även den informella kompetensen är oproblematisk att
bedöma. Det vi ser som det problematiska i situationen är att det inte finns några tydliga
kriterier för vad denna kompetens innefattar. Det ligger väldigt stor makt på den enskilde
bedömaren att avgöra vilken informell kompetens som ingår i yrket. Här finns det en tydlig
skillnad mellan de kriterier bedömarna ställer upp för yrkeskompetensen och för den mer
informella kompetensen. För den första ställs det upp tydliga kriterier som validanden och
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övriga kan se (klippa hår, sy etc.), medan det för den senare inte finns uttalade kriterier utan
de finns endast hos bedömaren. Ett problem med detta är att rättssäkerheten för individen blir
begränsad. Hur ska denne veta att bedömningen blir rättvis?
Ytterligare en aspekt som bedöms är språket. Vissa bedömare har som redan nämnts påpekat
att språket är en del av yrket och att en bedömning av yrkeskunskaper kan påvekas om
validanden inte kan komma till sin fulla rätt på grund av språket. Även om yrkeskunskaperna
bedöms som tillfredställande återkommer bedömarna ofta till att språket måste förbättras. Det
finns en skillnad mellan vardagsspråk och yrkesspråk. Vissa yrken har gott om specialtermer
som en invandrare inte lär sig under Sfi. En fråga väl värd att tänka på är hur hög nivå på
språkkunskaperna som ska krävas av validanderna? Räcker det att kunna vardagsspråket, eller
måste validanden även kunna yrkesspråket vid en validering? En språklärare som intervjuats
om språkbedömningar menar att språket bedöms på olika nivåer beroende på vilken bransch
det handlar om, eftersom branscherna har olika krav på språknivå. Språkläraren menar också
att en språkbedömning är mycket mer än en bedömning av själva språket. Även attityder
spelar roll i språkbedömningen, både hos den som blir bedömd och hos den som bedömer.
Misstänksamhet mot utländsk yrkeskompetens
En aspekt som framkommer i våra intervjuer är den misstänksamhet som finns gentemot
invandrare och deras yrkeskompetens. En projektledare berättar att han är noggrann med att
välja ut bedömare som inte är misstänksamma gentemot invandrare – något som kan vara
svårt. Dock är en metod att utesluta de bedömare man vet har denna misstänksamhet. Flera
bedömare/projektledare har påpekat att det kan vara svårt att ordna praktikplatser på grund av
att det är invandrare som ska valideras. Vissa branscher anses vara väldigt konservativa. En
aspekt som lyfts fram när det gäller varför vissa arbetsplatser är skeptiska till att ta emot
invandrare är att man är misstänksam mot den utländska yrkeskompetensen. Bland annat kan
det finnas en tro att invandrare inte är lika medvetna om säkerhet på arbetsplatsen, att de inte
kan svenska tillräckligt bra för att läsa säkerhetsföreskrifterna etc. En annan anledning till
svårigheten att får praktikplatser är att företagen inte har tid att avsätta en handledare till
validanden. Detta gäller dock oavsett om det rör sig om en validand med svensk eller utländsk
yrkeskompetens.
Språkets roll i valideringen
När validanderna kommer till tals är det just språket som främst lyfts fram som ett problem.
Det är inte bara individerna själva som upplever det som ett problem, utan de får själva höra
detta från sin omgivning, från lärare och handledare. Därför efterlyser de flesta en större
fokusering på att lära sig språket i samband med valideringen. Det räcker inte alltid med den
Sfi-undervisning man har erhållit. En del validander föreslår att det redan under Sfi borde ingå
yrkesspråk, för att underlätta kommunikationen på de praktikplatser man kommer att befinna
sig på. Ett par av de intervjuade validanderna lyfter fram praktiken som central för att lära sig
yrkesspråket. Några validander har tidigare varit på praktik på frisersalonger, men salongerna
har drivits av landsmän eller invandrare från andra länder. Möjligheten att träna svenska har i
dessa fall varit begränsad, och dessa validander ser praktik på salonger med svensktalande
personal som viktig för språkinlärningen.
Kunskapssyn, bedömning, makt, språk
Flera frågor väcks i anslutning till validandernas och bedömarnas perspektiv på verksamheten. Vilken kunskapssyn styr arbetet med utformandet av kriterier? Vilken kompetens har
bedömarna för att göra bedömningar? Hur påverkar maktfördelningen validandens situation
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samt språkkunskapernas roll i bedömningen? Detta är några av de frågor vi kommer att beröra
i nästa kapitel, den avslutande diskussionen.
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Diskussion
I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera frågor kring valideringsverksamhetens
organisation, den kunskapssyn som ligger bakom valideringen samt den betydelse som
språk/etnicitet har i sammanhanget. Avslutningsvis lyfter vi fram några centrala områden för
den fortsatta utvecklingen av validering i Sverige.
Organisation
Det finns olika intressenter inom validering. Det här avsnittet handlar bland annat om de olika
intressenterna och deras skilda perspektiv och utgångspunkter för validering. Vi tar även upp
frågor kring samarbete och samordning mellan de olika valideringsprojekten.
Motsättningar mellan perspektiv
Ett problem som kan uppstå i de befintliga organisationerna för validering är de olika
perspektiv de inblandade aktörerna har. Det finns en rad intressenter och alla vill vara med
och påverka. Dels finns projektledningen, ofta kopplad till den kommunala vuxenutbildningen, dels finns Arbetsförmedlingen. För övrigt finns det aktörer såsom branscherna, de
fackliga organisationerna, lärarna, handledarna/medbedömarna, validanderna etc. Hur ska
valideringen gå ihop sig med så pass många perspektiv, där alla mer eller mindre har sina
egna mål med att delta i valideringsprocessen? För att ta ett konkret exempel på hur de olika
perspektiven kan drabba den enskilda individen kan vi se på yrket frisör. Det är inte ett bristyrke i dag. Man validerar frisörer i bland annat Göteborg och Eskilstuna. I Eskilstuna handlar
det inte om validering mot gymnasiebetyg, i stället är det de praktiska kunskaperna som
valideras. För att validanderna sedan ska få ett gångbart intyg får de en kompletteringsplan
där det står vad de behöver komplettera med för att nå upp till branschens krav och få dess
intyg. Efter avslutad validering erbjuds validanderna en kompletteringsutbildning finansierad
av projektet (Nätverk Sörmland). De som valideras efter projektets slut kommer att få en
bedömning av sin kompetens, men det är däremot inte säkert om de kan erbjudas någon
kompletterande utbildning. Anledningen är att den kommunala vuxenutbildningen då inte
kommer att erhålla någon ersättning för att ge en komplettering, eftersom det inte handlar om
validering mot gymnasiebetyg utan mot branschens intyg. I stället sätts förhoppningen till att
Arbetsförmedlingen ska betala kompletterande utbildning för de arbetslösa validanderna.
Arbetsförmedlingen har dock i sin tur ett perspektiv där de inte vill utbilda personer till
arbetslöshet. Eftersom frisöryrket inte är ett bristyrke finns risken att inte heller de kommer att
finansiera en vidare utbildning.
Här konfronteras vi med ett tydligt problem som måste lösas. Annars riskerar individen att
hamna i kläm – med en validering som inte ledde till annat än ett intyg som säger att han/hon
kan en viss mängd inom yrkesområdet, men som inte räcker för att få ett arbete. De olika
aktörerna måste här samarbeta på ett tydligt sätt och göra en ansvarsfördelning sinsemellan.
Samtidigt måste någon aktör ta på sig betalningsansvaret – om det är kommunen, staten eller
arbetsförmedlingen är sak samma för individen. Det viktiga är att denne får sina kunskaper
dokumenterade och en möjlighet att få ett sådant intyg som kan ge arbete alternativt leda till
vidare studier.
Ett annat exempel på hur olika aktörers perspektiv skiljer sig åt är de mål som Arbetsförmedlingen och ledningen för valideringsprojekten har. Flera kommuner har pekat på att Arbetsförmedlingen och valideringsprojekten har olika mål och att målen kan krocka. Arbetsförmedlingen vill snabbt ha ut personerna i arbete eller åtgärd, vilket kan resulterar i att de
snart är tillbaka på Arbetsförmedlingen och inte har mer på fötterna än förut. Validerings
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projekten som ofta ligger under Kunskapslyftet vill i stället att personerna ska ha en utbildning för att stå sig bättre på arbetsmarkanden. Här behövs en tydlig samordning där Arbetsförmedlingen och valideringsprojektet ser till individens hela livssituation och försöker ha en
gemensam syn kring validering.
Är det lönsamt att validera?
En problematik som går hand i hand med den föregående är den ekonomiska aspekten av
validering och den retorik som projektledarna ger uttryck för i våra intervjuer. Att individen
står i centrum för valideringen tycker alla är självklart. Det talas om att validering är bra för
individen, det ger dem möjlighet att få arbete utan att behöva läsa en hel utbildning. Därmed
är det ekonomiskt gynnsamt för dem. Det är hos individen som utgångspunkten ska tas och
det är där fokus ska ligga. Samtidigt talas det om, mer eller mindre explicit, att validering är
samhällsekonomiskt gynnsamt och att kommunerna får ”billiga” gymnasiepoäng. Den samhällsekonomiska aspekten handlar om att individerna inte behöver kosta samhället pengar
under en lång utbildningstid; i stället kan de snabbare komma in på arbetsmarknaden för att
bidra till samhället. Kommunens ekonomiska aspekt handlar om att de får betalt för de
gymnasiepoäng de ”producerar”. Om en person validerar en kurs på en femtedel så lång tid
som det skulle ta att läsa hela kursen får kommunen samma ersättning för valideringen som
för ”normala” kurser. Betydelsen av denna möjlighet till kompletterande finansiering av
verksamheten har framhållits mer eller mindre tydligt i flera kommuner. Det finns alltså ett
ekonomiskt incitament för kommunerna att styra valideringen mot att gymnasiebetyg tas ut.
Att i stället ge intyg eller kompetensbevis ger inga mer pengar än det som ges via projektanslaget för försöksverksamheten. Varför ska man då arbeta med sådan dokumentation om det
inte ger några pengar? Här krävs det en fundering kring hur den ekonomiska tilldelningen ska
ske framöver inom valideringsarbetet. Om syftet är att utarbeta annan dokumentation än den
som finns inom gymnasieskolan krävs andra finansieringsformer.
Samarbete mellan projekten
Något som framkommer i intervjuerna är att samarbete mellan valideringsprojekten endast har
förekommit i liten omfattning. Alla har önskat mer samarbete mellan projekten och framför
allt har de önskat att Skolverket skulle ha kunnat ta ansvar för att ordna formerna för samarbete och möjligheten att träffas. Resurser för samverkansinsatser från Skolverkets sida fanns
emellertid inte inom den totala ramen för den utökade försöksverksamheten, och tanken var
inte heller att sådan samverkan skulle initieras. Den viktigaste problematik som har uppdagats
kring det samarbete som ändå har förekommit består i att kommunerna befinner sig på olika
stadier i utvecklingen av projekten och att de har behov av att diskutera olika typer av frågor.
Utbytet mellan en kommun som hållit på länge med validering (pilotkommun) och en
kommun som tillkommit i den utökade försöksverksamheten försvåras av att de befinner sig i
olika stadier av projekten. De brottas med olika typer av frågor vilket gör att utbytet inte blir
så givande som det skulle kunna bli. Nya kommuner vill kanske främst ha svar på hur
valideringen går till rent konkret medan ett projekt som varit igång en tid redan kan ha
passerat det stadiet och i stället fokuserar på teori- och metodfrågor. Ett samarbete fungerar
kanske bäst om projekten är i samma utvecklingsfas och brottas med liknande problem. En
annan problematik finns i samarbetet mellan stora och små kommuner. De små kommunerna
har en mindre organisation och oftare ett större behov av samarbete än vad de stora har.
Förutom erfarenhetsutbytet har samarbete en annan viktig funktion; nämligen att uppnå
reliabilitet i bedömningarna genom samstämmighet och jämförbarhet (Wolf, 1995). Utan
samarbete kring bedömningar skapas ingen gemensam bedömningsgrund som kan leda till ett
dokument med långsiktig legitimitet på arbetsmarknaden.
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Samordning av dokumentation
Att man i valideringen främst strävat efter att dokumentera kompetens med hjälp av
gymnasieskolans betyg beror inte enbart på den ekonomiska aspekten. En annan anledning
kan vara att det i dagsläget, i de flesta branscher, inte finns kriterier på anställningsbarhet
framtagna. Sådana kriterier, sanktionerade av branscherna på central nivå, skulle kunna ge
kompetensbeviset ett värde. Vad ger det om Olle i den lokala bilverkstaden bedömer det som
han själv anser att en bilmekaniker ska kunna och sedan uttalar sig om vad validanden i fråga
kan? Det finns en rörande samstämmighet bland försöksorterna om att branscherna centralt
måste utarbeta kriterier för anställningsbarhet. Var och en av orterna kan inte själva uppfinna
hjulet på nytt så fort de ska validera inom ett område de tidigare inte validerat inom. Botkyrka
har gett sig in i arbetet med att försöka få branscherna centralt att sanktionera kriterier och
bedömning i valideringsprocessen. På sätt och vis försökte Botkyrka göra det jobb som ur
projektens perspektiv borde ha gjorts tidigare och på central nivå, alternativt av de åtta
projekten gemensamt. Frånvaron av samordning mellan de olika valideringsprojekten från
centralt håll har gjort det senare alternativet omöjligt. Att förankra kriterier centralt hos
branscherna tar tid och ryms inte inom projekttiden. Strategin att ge de olika projekten relativt
fria händer för att därigenom få fram varierande erfarenheter har i detta avseende inte upplevts som positiv i kommunerna. Det arbete som faktiskt har gjorts centralt verkar ur
projektens perspektiv ha tagit för lång tid, och man kanske inte heller har haft tillräcklig
kännedom om vad som skett på central nivå.
Kunskapssyn
Vilken kunskapssyn styr arbetet med att utveckla validering av yrkeskompetens? Det finns
många infallsvinklar på detta med kunskapssyn, och några av dessa kommer att diskuteras
här.
Utgångspunkten – yrke eller individ?
Till att börja med säger valet av utgångspunkt för valideringen något om kunskapssynen. Vad
innebär det att man utgår från yrket respektive från individen? När utgångspunkten är ett visst
yrke betyder det också att man utgår från en befintlig, eller formulerar en ny, definition av
vilken kompetens som krävs inom detta yrke. Kunskapssynen blir då mer eller mindre statisk,
och målet är att få individen att passa in i yrkesdefinitionen. Det handlar om en form av
”prokrustesvalidering” (Harris, 1999). Ett undantag från det statiska är när man, som i Göteborg, väljer ett ”nytt” yrke och formulerar bedömningskriterier i relation till ett kompetensbevis för ett yrke där en etablerad formell utbildning saknas. I övrigt verkar det vara den
individbaserade valideringen som inrymmer störst förutsättningar för en mer dynamisk
kunskapssyn. Utgångspunkten är vad individen kan, och inriktningen ligger mer på att individens befintliga kompetens är värdefull. Utifrån denna kompetens handlar det om att ”lotsa”
fram personen till en formellt erkänd kompetens och/eller en anställning. Men trots detta finns
ofta förutbestämda kompetenskrav som definierar den formella kompetens som är målet.
Utbildningsbaserad och branschbaserad validering
Organisationsformen – om valideringen organiseras utbildnings- eller branschbaserat –
implicerar också en kunskapssyn. Den integrerade, utbildningsbaserade, organisationsformen
lyfter fram den kunskapssyn som finns inom utbildningssystemet. Det finns åtminstone två
aspekter på relationen till yrkesutbildningen som är värda att belysa. För det första innebär
kopplingen till utbildning på gymnasienivå att man relaterar valideringen till definitioner av
yrkeskunskaper som gjorts med tanke på utbildningar främst för ungdomar som mer eller
mindre är nybörjare inom yrket. Vad innebär det när samma kriterier ska användas för att
bedöma kompetensen hos den som har en erfarenhetsbaserad kompetens som kanske är
annorlunda med därmed inte per definition ”sämre” eller ”lägre”? För det andra kan det
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utbildningsbaserade förhållningssättet innebära att den kunskap som ses som värdefull är
bredare än vad som direkt krävs i yrkesarbetet. Tanken bakom dagens gymnasieutbildningar
är ju att även de yrkesförberedande programmen ska ge en bred bas att stå på.
Att alltid validera mot betyg kan göra att orimliga krav ibland ställs på personer med utländsk
yrkeskompetens. Är det till exempel nödvändigt att ha läst Strindberg för att arbeta som byggnadsarbetare? Detta kan bli följden om branschen kräver att man för att få sitt yrkesbevis ska
ha betyg i vissa kärnämnen på gymnasienivå. Branschen kan hindra att kompetensen kommer
till användning snabbare om de kräver betyg. Här har framför allt lagstiftningen och
branscherna ett ansvar att se till så att arbetskraften har en rimlig chans att komma in på
arbetsmarknaden. Ett annat exempel kan hämtas från vården. Den är stor skillnad i möjligheterna att få jobba som sjuksköterska i Sverige beroende på om den utbildade sjuksköterskan
kommer från ett EU-land eller ej. Kraven är i detta fall kopplat till land, inte till kompetens,
eftersom bara vissa länders utbildning har likställts med motsvarande utbildning i Sverige.
Formativ och summativ validering
Detta kan relateras till de olika varianter av valideringsprocesser som har beskrivits, och mer
generellt till i vilken utsträckning man ser valideringen som formativ eller summativ. Bygger
man upp valideringsmodeller för att mäta den kompetens individen har, eller bygger man
modeller för att kunna utbilda?
Den första varianten vi har beskrivit (se Figur 3) innebär en summativ bedömning, i varje fall
om processen fullföljs (variant 1 b). En ej fullföljd process (variant 1 a) är däremot mer
formativ till sin karaktär, då kompetensen inte har bedömts och dokumenterats men individen
ändå har gått vidare till något nytt. Det visar sig dock att denna variant, som inte innefattar
några kompletteringar av kompetensen, knappast räcker för att individen ska få en formell och
erkänd kompetens. Frågan är då om det är meningsfullt att så tydligt skilja på validering och
fortsatt utbildning/lärande? I den andra och speciellt i den tredje varianten görs inte denna
åtskillnad på samma sätt, utan valideringen blir mer av formativ karaktär och individen får
möjlighet att skaffa sig den kompletta formella kompetensen. Här handlar det nog i grunden
om ifall man vill att valideringen ska vara systemanpassad eller systemförändrande
(Andersson m.fl., 2002).
Om det handlar om en systemanpassad inriktning på valideringen är det naturligt att individen
anpassas till och erbjuds komplettering inom det etablerade formella systemet. Men om man
har ett mer systemförändrande perspektiv kanske man måste dra konsekvenserna fullt ut av
den kunskapssyn som ligger bakom framväxten av validering? Validering bygger på att man
har lärt sig, utvecklat kompetens, i informella och icke-formella sammanhang. Kan det då inte
ligga ett värde i att validera det individen kan, oavsett om det når upp till de formella kriterierna, och sedan ge möjlighet att fortsätta kunskapsutvecklingen i de informella/icke-formella
sammanhangen? Detta kräver en systemförändring, ett förändrat synsätt. Det nu förhärskande
systemet innebär visserligen att man kan validera utifrån tidigare erfarenhetsbaserat lärande,
men det kompletterande lärandet sker i formella sammanhang. I ett förändrat system skulle
det kunna vara accepterat att även den fortsatta kompetensutvecklingen kan äga rum ett informellt sammanhang som på en arbetsplats. En sådan förändring förutsätter dock att systemet
förändras så att även den som inte har den formella kompetens som krävs i dag ges ökade
möjligheter att komma ut i arbetslivet. Kanske kan detta utformas på ett sätt där såväl arbetsgivare/branscher som utbildningssystemet bidrar till utvecklingen?
Tanken med validering är i dag att den ska vara en bedömning av den reella kompetensen.
Frågan är om det enbart blir en bedömning eller om det blir ett lärtillfälle även utan komplet
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terande formell utbildning? Flera exempel visar att den som bedömer även till viss del lär
validanden yrkeskunskaper. Även ute på arbetsplatser har vi sett exempel på hur validanden
lär sig yrkeskunskaper och svenska. Just övningen på svenska ute på arbetsplatser har lyfts
fram som en central del av flera av de validander vi har pratat med. (Vi återkommer till detta i
avsnittet om Språkets roll i valideringen.)
Kunskapssyn och bedömning
Hur ser det ut när det gäller utformandet av kriterier? Ser vi till kunskapssynen tycks det vara
så att projektledningarna litar till lärarnas och yrkesmännens/kvinnornas kompetens. Deras
syn på kunskap blir till stor del vägledande i arbetet. Det innebär att det, i fallen med lärare,
blir en kunskapssyn som troligen har sin grund i skoltänkandet som dominerar. I fallen med
yrkesmän/kvinnor blir det deras syn på sina yrkeskunskaper som styr. För att exemplifiera kan
vi ta ett generellt exempel: Vi träffar en handledare som på en arbetsplats har validerat inom
ett visst yrke. Denne säger sig inte riktigt veta vad validering är för något. Han tar fram en
lapp där han skrivit upp hur han tycker att validanden har klarat av olika moment inom yrket.
Denna handledare skriver sedan ett intyg tillsammans med projektledaren. De moment som
han tittat på är sådana som han själv anser är viktiga att kunna, och de är delar som branschen
anser att man ska kunna. I detta fall blir det handledarens egen erfarenhet av yrket som styr
formuleringen av kriterierna, tillsammans med de krav som denne vet finns från branschen.
Ett annat exempel är en lärare som validerar inom omsorgsprogrammet. Bedömaren undervisar normalt på detta program och vet vilka krav som finns för godkända studier, vilket styr
arbetet med valideringen. När man har konstaterat vad personen kan går man vidare med att
ge validanden komplettering inom ramen för gymnasieprogrammet. På så sätt blir det utbildningens krav som, tillsammans med lärarens upplägg inom ramen för detta, till största delen
styr kriterierna för validering. Därmed kan vi konstatera att det tycks finnas en skillnad på hur
stort inflytande bedömarna har över kriterierna. Den som gör bedömningen ute på en arbetsplats eller inom områden där det inte finns gymnasiebetyg att gå efter har större inflytande än
de som gör bedömningen utifrån betyg.
Hur påverkar inflytandet och maktfördelningen validandens situation? När ett system för
bedömning befinner sig i en prövoperiod utan tydliga riktlinjer och kriterier blir validanden
mycket utsatt. Bedömningen sker ibland utifrån kriterier som den enskilde bedömaren själv
har satt upp, utan att det har förhandlats fram på någon annan nivå (även om de är sanktionerade av projektledningen). Därmed är man helt utelämnad till bedömaren. Hur vet man att det
blir en rättvis bedömning? Hur kan man vara säker på att den dokumentation som tas fram blir
gångbar på arbetsmarknaden? Detta är viktiga frågor att beakta i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Alla intervjuade bedömare är överens om att tyst kunskap är viktig, och att de bedömer även
detta under en validering. Tyst kunskap är dock något som inte finns formulerat i skrift, och
frågan är hur mycket av bedömningen av yrkeskunskaperna som handlar om den tysta
kunskapen. Hur kan det komma sig att bedömningen uppfattas som helt oproblematisk,
oberoende av om man bedömer yrkeskunskaper, språk eller tyst kunskap?
Den ”autentiska” bedömningen är något som man ofta strävar efter. Frågan är dock hur
autentiskt sammanhanget egentligen blir? En aspekt av detta är att validanden placeras på en
arbetsplats där han/hon de facto inte är en naturlig del av sammanhanget. (Om valideringen
sker på den arbetsplats där validanden är anställd blir situationen givetvis en annan i detta
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avseende.) En annan aspekt är att det inte är naturligt att utföra sina arbetsuppgifter i en
situation där man samtidigt är föremål för en bedömning av prestationen.9
Bedömarnas kompetens
Vilken kompetens har egentligen bedömarna för att göra bedömningar? Det framgår i intervjuerna att bedömarnas utbildning på validering är näst intill obefintligt. De får själva i stor
utsträckning sätta upp kriterier för bedömning utifrån egen erfarenhet från yrket. Här har det
efterfrågats utbildning från flera av bedömarna och frågan är central. Ska vi få ett väl utvecklat system med validering måste bedömarna har en kompetens att genomföra denna bedömning utifrån ett valideringstänkande. För att kunna göra detta krävs det en hel del kompetensutveckling. Att sådana insatser inte har gjorts kan mycket väl bero på att det har varit en
försöksverksamhet där ingen har varit säker på hur man ska göra. Man har prövat sig fram och
låtit olika aktörer var en del av detta prövande. En annan anledning kan vara att man inte
tyckte att kompetensutveckling på detta område var viktigt. Yrkesarbetare kan sitt yrke och
vet vad som krävs, och har de varit handledare för praktikanter tidigare vet de vad detta
innebär. Lärare har stor erfarenhet av att göra bedömningar och sätta betyg. Frågan är om det
är någon skillnad mellan detta och uppgiften att vara handledare/bedömare vid validering? Vi
menar att så är fallet, och att man måste ta konsekvenserna av detta. Dessutom har utbytet
mellan bedömare betydelse för valideringens kvalitet när det gäller att utveckla reliabilitet,
vilket diskuterats ovan i avsnittet Samarbete mellan projekten (se även Wolf, 1995).
Kompetensutveckling kring validering och bedömning är alltså viktigt. Samtidigt bör utformningen av en sådan insats övervägas noga, så att det inte enbart blir en formell utbildning utan
att även bedömarnas tidigare informella erfarenheter på området tillvaratas. Kompetensutveckling inom området bör naturligtvis utgå från samma grundsyn som ligger till grund för
själva valideringen.
Språk – etnicitet
När det gäller etnicitetsaspekten är det främst frågor kring språkets betydelse som har lyfts
fram i vår studie. Språkkraven riskerar att bli ett kriterium för utestängning, vilket kan
användas även som argument även när det finns andra, dolda, motiv. Det finns även en
problematik kring att en försöksverksamhet, som det här är frågan om, främst riktar sig till en
utsatt grupp som arbetslösa invandrare.
Språket och valideringen
En grundförutsättning för att komma in på den svenska arbetsmarknaden är språket, vilket
tydligt framkommit i intervjuerna. Det är viktigt att kunna kommunicera med sina kunder och
arbetskamrater. Språket är ett redskap i vår interaktion med omgivningen. Genom språket lär
vi oss i den sociala gemenskap vi befinner oss i (Vygotsky, 1978). Om vi inte har tillgång till
detta kan det leda till ett utanförskap som har negativ inverkan på individens lärande. En
viktig faktor vad gäller språket är yrkesspråk. Frågan är när individen ska lära sig yrkesspråket? Innan personen kommer ut i arbetslivet eller i arbetslivet? Båda alternativen är
möjliga. Jämför även med resonemanget ovan om formativ respektive summativ validering!
Ett alternativ är att arbetslivet anpassas så att invandrare ges möjlighet att komma ut på
arbetsplatser för att kunna lära sig yrkesspråket på plats. Praktikkontexten är central för
lärandet av det svenska språket, något som stämmer väl överens med den sociokulturella
teorin och tanken om det situerade lärandet (Säljö, 2000). Om man som invandrare isoleras
från sammanhang där möjligheten till interaktion med svenskar är stor kan det leda till
svårigheter att lära sig språket. Därför är det viktigt att nyanlända invandrare snabbt får
9

Problemet med hur representativ en sådan bedömningssituation är i förhållande till den vardagliga
arbetssituationen berörs av Bowden och Marton (1998).
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möjlighet att få komma ut i arbetslivet för att där möta det svenska språket. Ett annat möjligt
alternativ är att göra som i Malmö, att dela upp Sfi-undervisningen yrkesvis så att individen
får kontakt med yrkesspråket redan under utbildningen (vilken även inkluderar praktik).
Genom att dela upp undervisningen efter yrke bemöts individen utifrån sin yrkeskompetens
och inte enbart som en invandrare.
En annan fråga kring språkets roll i valideringen är vilken språknivå som krävs för att kunna
delta i validering? När det gäller praktiska yrkeskunskaper torde språket spela mindre roll än
om det är mer teoretiska moment som valideras. Att visa praktiskt hur man sköter maskiner
eller syr kräver inte samma språk som om man ska diskutera förhållningssätt till patienter. Då
språkkunskaperna tycks för låga kan tolk vara ett alternativ. Fördelen kan vara att personen
snabbt får sin position i yrket klarlagd. Nackdelar kan vara att även tolken måste behärska det
aktuella yrkesspråket och att tolkning är dyrt.
Viktigt att tänka på vad gäller språknivå är också vad valideringen ska resultera i. Är tanken
som i alternativ 2 i Figur 3 att valideringen ska leda till fortsatt utbildning, eller är den enbart
till för att dokumentera vad personen kan? Å ena sidan kanske kraven på språknivån blir
högre ställda om man tänker sig att valideringen ska resultera i fortsatta studier än om man
endast ska dokumentera befintlig kompetens. Detta på grund av utbildningssystemets språkkrav, som innebär att individen måste kunna tillgodogöra sig litteratur och undervisning på
svenska. Å andra sidan finns tankegångar kring att valideringens krav bör anpassas till den
”risk” som ligger i den (VEETAC, 1993). Om kompetensbedömningen endast görs inom
ramen för en validering föreligger med detta synsätt en ”hög” risk, det vill säga en risk att
bedömningen inte blir rättvisande. Valideringen måste därför vara noggrann. Om valideringen
däremot ska följas av utbildning är risken ”låg”, eftersom det kommer att bli fler bedömningstillfällen inom ramen för utbildningen. Valideringen behöver då inte vara lika noggrann –
risken att någon ”går ut” med resultat som inte är rättvisande minskar.
Ännu en viktig aspekt att lyfta fram i sammanhanget är vem som har makt över kraven på
språknivå inom respektive yrke. Det verkar inte finnas några tydliga kriterier för vad som är
en rimlig språknivå för att validera. Ofta har valideringsprojekten satt ribban vid att
validanden ska ”kunna göra sig förstådd” alternativt ”kunna kommunicera”. De otydliga
kriterierna gör att bedömarna själva får avgöra vad som anses vara skälig nivå. Validanderna
blir utelämnade till bedömarens godtycke. En annan fråga att ställa sig är hur språkbedömningen påverkas av tillgången på arbetskraft inom respektive yrke? Är kraven lägre om det är
brist på arbetskraft och är kraven högre när branschen är mättad? Eftersom det inte finns
några enhetliga kriterier på hur mycket svenska en person ska kunna för att klara ett specifikt
yrke kan språket alltid användas som en argument för att personen inte är anställningsbar. Det
är naturligtvis enklare att ta till detta argument ju mindre uppställda kriterier det finns för
yrket. Här behöver branscherna och valideringsorganisationerna fundera över vilka kriterier
de ställer upp för att någon ska kunna valideras och för att kunna bli anställningsbar, och
dessa borde tydliggöras. Det är viktigt att kriterierna sätts på en miniminivå för att möjliggöra
för så många som möjligt att kunna valideras och komma in i arbetslivet. Om det inte finns
tydliga och tillåtande kriterier är risken att branscher kan tänkas använda höga språkkrav som
ett utestängningskriterium vid arbetsbrist.
Etnicitet och bedömning av kompetens
Som påpekats tidigare i rapporten handlar språkbedömningar även om attityder, både hos den
som blir bedömd och hos den som bedömer. Bedömning av både språk och yrkeskompetens
påverkas av vilka attityder som bedömaren har till invandrare. Språkkunskaper kan dessutom
användas som argument i bedömningen av yrkeskunskaperna. Det har framkommit under
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intervjuer att arbetsgivare kan skylla på bristande språkkunskaper för att det är lättare än att
säga att invandraren inte passar för yrket eller att man inte vill ha in fler personer. Det kan
vara svårare att säga något negativt om yrkeskunskaperna till en person som är inom samma
gebit än att skylla på språkkunskaperna, för när det gäller språket har den svenskspråkige
bedömaren med automatik ett överläge gentemot den som blir bedömd. Det har framkommit
att det kan vara bedömaren själv som bestämmer vad som är viktigt att kunna i yrket. I de
lägena får bedömarens attityder till den som bedöms en större betydelse än om det finns
fastställda kriterier på vad som ska krävas inom yrket för att vara anställningsbar. Vi kan
konstatera att validering i dagsläget ger gott om utrymme för subjektiva bedömningar, vilket
inte torde vara till fördel för invandrare som vill validera sin yrkeskompetens. Tydliga
kriterier på anställningsbarheten som inte är orimliga (till exempel att nivån på svenska måste
motsvara årskurs tre på gymnasiet) krävs för att minimera risken för godtycklighet och dold
främlingsfientlighet.
Försöksverksamhet med utsatta grupper
En fråga som kommit upp i flera intervjuer är att det känns konstigt att testa en ny verksamhet
på grupper i samhället som är utsatta, arbetslösa invandrare. Främst handlar det om att man
vill använda sig av ett dokument, kompetensbeviset, som inte har legitimitet på arbetsmarknaden. Många validander sätter stort hopp till valideringen och till att de ska få arbete
efteråt. Om så inte blir fallet på grund av att dokumentationen inte har legitimitet blir det en
stor besvikelse för validanderna. För många blir det ännu en i raden av besvikelser och
arbetsmarknadsåtgärder. Här krävs det en fundering kring om försöksverksamheter ska gå till
på liknande sätt framöver. Borde inte liknande projekt först prövas på grupper som är mindre
utsatta i samhället, och borde man inte ha en större legitimitet för dokumentationen innan den
börjar utfärdas?
Valideringens framtid
Avslutningsvis vill vi ta upp några av de områden som bör vara av vikt att beakta i den fortsatta utvecklingen av validering av yrkeskompetens i Sverige. Det handlar om det utländska
och det svenska, om relationen mellan individen och yrket, om relationen mellan utbildning
och arbetsliv samt om behovet av ett etablerat system respektive fortsatt utvecklingsarbete
kring validering.
Utländskt och svenskt
Hur ska vi i Sverige se på utländska erfarenheter och utländsk kompetens jämfört med det
svenska? Är det meningsfullt att skilja på ”utländskt” och ”svenskt” på detta sätt? Här kan vi
för det första konstatera att man i kommunerna i många fall inte gör detta så tydligt som vår
framställning kanske antyder. Även om man har ett uppdrag att validera utländsk yrkeskompetens arbetar man i många fall samtidigt med utvecklingen av validering av yrkeskompetens
mer generellt, i den riktning som har föreslagits av de båda utredningar som gjorts (SOU
1998:165, SOU 2001:78). Denna övriga verksamhet ligger dock huvudsakligen utanför det vi
rapporterar om. För det andra är det viktigt att vara medveten om att det ”utländska” inte är
något enhetligt (jämför Osman, 1999). Utbildning och arbetsliv skiljer sig åt mellan och inom
olika länder, likaväl som det finns en variation inom det ”svenska”. Och handlar det om
”svensk” eller ”utländsk” yrkeskompetens hos den som kommer från ett annat land men
(även) har arbetat i Sverige?
Språket har framstått som en central del i den problematik som finns kring validering av
”utländsk yrkeskompetens”. I en fortsatt utveckling mot former för validering som är oberoende av validandens språkliga och etniska bakgrund är det viktigt att beakta detta, så att inte
dolda språkrelaterade hinder byggs in i processen. Språkkraven bör snarare göras explicita
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men utformas på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt innebär hinder på individens
väg till utbildning och arbetsmarknad.
Individen och yrket
Vi har i kommunernas försöksverksamhet kunnat konstatera en skillnad när det gäller om
utgångspunkten tas i yrkena eller hos individen. Här torde det vara viktigt att den individbaserade dimensionen inte försvinner. Om strävan med validering är att ta vara på och synliggöra den variation i erfarenheter och kompetenser som finns i (den potentiella) arbetskraften
går det troligen inte att enbart ta sin utgångspunkt i den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna inom ett specifikt yrke – då kommer mycket kunskap sannolikt att förbli osynlig. När
det gäller den yrkesbaserade utvecklingen verkar ett stort problem ligga i den lokala utvecklingen av valideringsmodeller. Om en branschbaserad validering inom ett specifikt yrke ska
bli accepterad och legitim på ett sätt som gör att dokumentationen blir giltig över hela landet
krävs centrala initiativ. (I en utbildningsbaserad validering med betyg som dokumentation är
inte legitimitetsproblemet lika aktuellt.)
Utbildningssystem och branscher
En viktig fråga är alltså i vilken utsträckning valideringen av yrkeskompetens bör vara integrerad med utbildningssystemet, utbildningsbaserad, eller parallell och branschbaserad? Det
handlar bland annat om vem som ska ha makten över valideringen, vilka dokumentationsformer som ska användas (betyg eller något annat) och hur man ska se på behovet av
kompletterande utbildning. Finns det några nya vägar där det utbildningsbaserade och det
branschbaserade kan mötas?
Vi har också väckt frågan om kompletterande kompetensutveckling måste ske genom utbildning? Om så är fallet – kan validering och utbildning ske integrerat (variant 3 i Figur 3), eller
är den gångbara modellen ett modultänkande där först vissa bitar valideras av och sedan andra
kompletteras (variant 2 i Figur 3)? Eller kan även kompletteringen (i större eller mindre utsträckning) vara erfarenhetsbaserad? Finns det beredskap för en systemförändring där vidareutvecklingen av yrkeskompetensen för att nå upp till arbetsmarknadens krav i högre grad kan
äga rum på arbetsplatsen?
Formell kompetens och anställning
Hur viktigt är det för övrigt att inrikta valideringen på utveckling och dokumentation av
formell kompetens, jämfört med att som i variant 1 a (Figur 3) se en ”anställning som
validering” (VEETAC, 1993)? Är det viktiga att snabbt komma ut i arbete och få arbetslivserfarenhet eller att få en formell kompetens med mer långsiktigt värde? Går dessa båda
aspekter att kombinera på ett annat sätt än i dag? Jämför resonemanget ovan om erfarenhetsbaserad komplettering!
Betyg och erfarenhetsbaserad yrkeskompetens
När det gäller dokumentationen av kompetens är betygen etablerade, och förslaget till ett
kompetensbevis verkar inte ha slagit speciellt väl ut mer än i ett fåtal av försökskommunerna.
Ett problem här är att betygen och betygskriterierna inte i första hand har kommit till för att
dokumentera kompetensen hos den som lärt i andra sammanhang än inom en utbildning på
gymnasienivå. Går det att skapa en dokumentationsform som både får legitimitet och tar
hänsyn till det erfarenhetsbaserade på ett annat sätt än vad betygen (som är utformade för
”nybörjarutbildning”) kan antas göra?
Hur tar man för övrigt hänsyn till utbildningar och betyg från andra länder vid validering?
Denna aspekt har bara kommit fram i begränsad utsträckning i utvärderingen. Inom vissa
branscher finns större eller mindre möjligheter att värdera utländska betyg, men i övrigt har
utvecklingen inte kommit så långt på detta område. Förslag som syftar till ökad jämförbarhet
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mellan europeiska yrkesutbildningar finns, men detta gäller då ändå en begränsad del av vår
omvärld. Frågan är för övrigt hur viktigt det är att olika länders yrkesutbildningar är jämförbara. En anledning till svårigheterna att validera utländsk yrkeskompetens verkar vara de
skillnader som finns mellan arbetslivet i olika länder, och så länge dessa skillnader består
kanske det inte är meningsfullt att samorda yrkesutbildningen i alltför hög grad? Risken kan
vara att det då blir en utbildning som inte förbereder tillräckligt väl för det aktuella landets
arbetsliv. Det kanske krävs utarbetade former för validering och komplettering för att på ett
bra sätt ”lotsa” in människor på arbetsmarknaden i ett nytt land?
Etablerat system och fortsatt utvecklingsarbete
Denna utvärdering har väckt många tankar kring hur vi kan gå vidare med utvecklingen av
validering i Sverige. Vad är det då som behövs i det fortsatta arbetet med validering av yrkeskompetens? Behöver vi snabbt få ett etablerat system, eller behöver vi fortsatt utvecklingsoch försöksverksamhet?
Å ena sidan är det tydligt att det krävs politiska beslut om hur ett etablerat system för validering ska se ut för att verksamheten ska få legitimitet. Frågan är sedan hur omfattande ett
statligt system ska vara? Ett alternativ som redan finns eller är på väg att utvecklas är den
branschbaserade modellen, där arbetsmarknadens parter tar huvudansvaret, men risken finns
då att valideringsmöjligheten begränsas till vissa yrken och att de individuella behoven inte
alltid tillgodoses. Dessutom har risken att kraven kan bli konjunkturberoende lyfts fram.
Å andra sidan visar vår studie att problemen kring hur yrkeskompetens ska valideras i Sverige
ännu inte är lösta. För att tilliten till validering som företeelse ska utvecklas långsiktigt krävs
också fortsatt arbete med att forma modeller för validering som ger alla möjlighet att få en
rättvisande bedömning av sina kunskaper. Här finns det både mer mättekniska aspekter som
validitet och reliabilitet och maktaspekter när det gäller inflytande över krav, kriterier, dokumentation etc. Det torde alltså krävas att det inom den närmaste framtiden fattas beslut som
ger ramar för verksamheten och utrymme för fortsatt utveckling. Inte minst krävs det en
utveckling där inblandade aktörer på individ- och organisationsnivå – bedömare, kommuner,
branscher etc. – utvecklar det samarbete som ger förutsättningar för samstämmighet och
rättvisa i de bedömningar som är en central del av valideringen.
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Bilaga 1
Intervjuguide – inledande telefonintervjuer med projektledare
Hur har ni lagt upp projektet?
Hur många valideras?
Både invandrare och svenskar?
Om båda grupperna valideras: Var finner vi invandrare? I vissa yrkesgrupper etc.?
Hur får ni tag på de som ska valideras?
Vem sätter upp kriterier på vad som ingår i yrkeskunskaperna?
Vem genomför valideringen?
Vad valideras: Yrkeskunskap, baskunskap, generell kunskap?
Hur har valideringen gått till: Praktik, intervju, etc.?
Hur dokumenteras kompetensen: Kompetensbevis, meritportfölj, betyg, intyg?
Vilka yrkesområden valideras? Vänder ni er till några speciella yrkesområden eller är
valideringen generell?
Samarbetar ni med någon annan kommun?
Har ni i så fall samma modell?
Följer ni någon annan kommuns exempel när ni genomför valideringen?
Hur långt har ni kommit?
Hur ser tidsplanen ut?

Bilaga 2
Intervjuguide – projektledare
* Hur genomförs validering?
·
·
·
·
·

Hur går rekryteringsprocessen till? Vilka väljs ut – kriterier? Vad händer med de som inte
väljs ut?
Vem är det som väljer de som får valideras?
Vem sätter upp kriterier för validering?
Vem validerar?
Hur går valideringsprocessen till?

Skillnader och likheter mellan de som ingår i Skolverkets projekt och övriga som valideras?
Skillnader och likheter mellan olika yrken?
Yrkeskunskaper kan vara både teoretiska och praktiska- vilka kunskaper är det som valideras?
·
·
·
·

Hur valideras de?
Var valideras de?
Vilken tyngd har de olika momenten?
Teoretisk utbildning behöver inte leda till ett visst yrke, hur är det tänkt att valideras? Vad
har du för tankar kring detta!

* Hur organiseras validering?
Vem håller i projektet (Komvux, Kunskapslyftet, kommunen, ngn annan)?
Har ni någon projektledningsgrupp?
· Vilka ingår i den?
· Hur arbetar gruppen?
· Vilka har inflytande i gruppen? Över vad?
När Kunskapslyftet slutar, kommer det ngt efter detta? I så fall vad? (Hela vuxenutbildningen
berörs kanske?) Vad händer för eran del (de som håller i projektet) om valideringsprojektet
läggs ner?
Vuxenutbildningen ska ta hand om de som kan minst, de kanske inte har så mycket att
validera. Hur resonerar du kring det?
Varför genomförs validering? Vad är målet?
· Är det samma mål för Skolverkets projekt och övriga som valideras?
Samarbetar ni med några andra? Hur ser samarbetet ut? Varför samarbetar ni?
Hur formuleras kraven i valideringen? (Är det i första hand gymnasieskolan som sätter upp
kriterier för vad som ska valideras eller är det arbetslivets krav som dominerar?)
· Om man bara dokumenterar, vad dokumenteras?

·

Vilka kriterier finns?

Aktörer
Hur uppfattar du fack, arbetsgivarnas, branschernas intresse av validering?
Vilka aktörer har mest inflytande i valideringsprocessen? Över vad?
·
·
·
·
·
·
·
·

De som håller i projektet
Branschföreträdare
Enskilda arbetsgivare
Gymnasieskolan
Handledare på arbetsplatsen
Facken
De som valideras
Andra?

Finns det motstridiga intressen mellan dessa aktörer?
* Kunskap * Etnicitet * Genus
Skillnader – likheter
Valideras yrken olika beroende på om kompetensen är förvärvad i utlandet eller i Sverige?
Vad ger validering för deltagarna? Olika beroende på var kompetensen är förvärvad?
Hur resonerar arbetsgivarna och branscherna om validering? Påverkar det på något sätt att det
speciellt vänder sig till personer med utländsk yrkeskompetens? (Hur ser de på det – som ett
integrationsprojekt?)
Yrken
Vilka yrken valideras?
Varför har ni valt att validera just dessa yrken?
Valideras yrken som är nya och/eller saknar branschorganisation?
· Om sådana yrken valideras, vad valideras i så fall (vilken typ av kunskap)?
· Vem sätter upp kriterier?
· Vem validerar?
Validerar ni för kompetensbevis, betyg, intyg?
· Varför det ena eller andra?
· Olika beroende på om det är skolverkets projekt eller övriga valideringar? Varför?
· Olika beroende på yrke? Varför?
Kompetens

Kompetens – vad bedöms? (Yrkes, generell, bas)
Hur värderas generell kompetens, bas, yrkes?
· Vem avgör vad som ska bedömas?
· Vem validerar?
Hur valideras tyst kunskap? (informell kompetens)
· Vem avgör vad som ska bedömas?
· (Vem validerar?)
Vad är viktig kompetens i validering?
Är det svårare att värdera kompetens inom vissa yrken? (tyst kunskap t.ex.)
Värderas kompetens olika inom kvinnoyrken och mansyrken? (teoretisk, praktisk)

Bilaga 3
Intervjuguide – deltagare (validand)
Information – tankar – förhoppningar
Hur kom du i kontakt med validering? Hur fick du reda på att det fanns?
Vad tänkte du när du fick reda på att dina kunskaper kunde valideras?
Vad trodde du att det kan ge? Vad hade du för förväntningar att valideringen skulle leda till?
Genomförande – omdöme
Hur har valideringen gått till? (intervju, praktik)
Vad har varit handledarens roll? (bedömning enbart?)
Har handledaren haft en stödjande roll? Hur då? (andra aktörer: lärare, bedömare etc.)
Vilka kunskaper har du fått validerade? (Yrkes, generell, bas)
Vad ska valideringen leda till? (intyg: betyg, kompetensbevis etc.)
Är det detta som du önskar?
Upplever du att vissa kunskaper värdera högre än andra? Vilka? Varför? Funderingar kring
detta?
Tyst kunskap eller informell kompetens – har det validerats?
Vad tycker du om valideringen? (genomförande, de som bedömer, slutresultatet)
Tycker du att valideringen visar allt du kan? Rättvis bedömning?
Vad ser du för framtida nytta med validering?
Har något fungerat dåligt? Har något fungerat bra?
Inflytande
Har du fått vara med och påverka under valideringsprocessen? Vad då? På vilket sätt?
Har projektledningen och de som validerar lyssnat på dina önskemål, förslag, åsikter?

Bilaga 4
Intervjuguide – den som validerar (bedömare)
Vad som valideras
Vilka kompetenser valideras inom detta yrke?
Gör ni en uppdelning av yrkes, generell och baskompetens? Hur då? Validerar du alla tre?
Tyst kunskap eller informell kompetens- valideras det?
· Hur?
· Vilken vikt lägger du vid denna kompetens?
· Vilken vikt lägger branschen vid denna kompetens?
Utförande: hur, vem
Hur går själva valideringen till?
Använder ni tolk i valideringsprocessen? Hur fungerar det?
Är det bara du som validerar? Om det är flera, vem validerar vad? Hur funkar det att validera
ihop?
Hur mycket har du fått vara med och bestämma vad kompetensen ska valideras mot?
Rangordning av kompetens
Värdera vissa kunskaper högre än andra? Varför just dessa? (kunskapssyn, genus)
Vilka arbetsuppgifter värderas högst av branscherna själva? (kunskapssyn, genus)
Likheter – skillnader utländsk kompetens och svensk kompetens
Finns det någon skillnad i vilken kunskap som valideras beroende på om kompetensen är
förvärvad utomlands eller i Sverige?
Värderas kompetens olika beroende på om kompetensen är förvärvad utomlands eller i
Sverige?
Om en person har språkbrister, hur fungerar det då att validera personens kompetenser? Är det
något som inte går att validera på grund av språkbrister?
Aktörer
Hur uppfattar du fack, arbetsgivarnas, branschernas intresse av validering?

Vilka aktörer anser du har mest inflytande i valideringsprocessen? Över vad?
Aktörer:
· De som håller i projektet
· Branschföreträdare
· Enskilda arbetsgivare
· Gymnasieskolan
· Handledare på arbetsplatsen
· Facken
· De som valideras
· Andra?
Finns det motstridiga intressen mellan dessa aktörer?
Uppfattningar om validering
Hur uppfattar du att deltagarna upplever validering? Finns det någon skillnad mellan
deltagarnas upplevelser? (beroende på om de, har utländsk kompetens – svensk kompetens,
kan språket – inte kan språket, män – kvinnor, äldre – yngre etc.)
Positivt och negativt med validering?

Bilaga 2

Integrationsverket
i samarbete med
Skolverket

Kompletterande studie om validering

Maj 2002
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1 Sammanfattning
Denna rapport belyser ett antal frågeställningar ur ett integrationspolitiskt perspektiv i samband med utvärderingen av den verksamhet som initierats i samband med utredningen om
validering av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78). Rapporten bygger på intervjuer med ansvariga på de tio pilotprojektorterna. De synpunkter som redovisas i avsnittet
om särskilda frågeställningar bygger på vad de intervjuade har sagt, om inte annat anges.
Begreppet validering har en vid innebörd. Med validering avser regeringen en strukturerad
bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och
utanför det formella utbildningsväsendet. I vissa projekt definieras validering som en process
där deltagarens yrkeskompetens identifieras, värderas, kompletteras om det finns behov av
detta, samt dokumenteras.
Grunden för arbetet är att utbyggd och förbättrad validering av utländsk kompetens behövs.
Den invandrade slipper långa ledtider och får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden
inom den näringsgren där han eller hon har kompetens. Sannolikt kan kostnaderna för stat
och kommun därmed minska.
I arbetet med rapporten har ett antal frågeställningar tagits upp med ansvariga för projekten
inom de tio projektorterna, där bl a följande synpunkter och fakta redovisas:
·

Flera av de intervjuade projektledarna anser att kartläggning av yrkeskunskaper bör
ske tidigt, liksom vägledning av individerna. Däremot finns en utbredd skepsis emot att
genomföra själva valideringen under asyltiden.

·

De flesta av de intervjuade lyfter fram betydelsen av goda kunskaper i svenska språket.
Meningarna är delade om möjligheterna att genomföra validering via tolk. Ett flertal är
skeptiska till att validera yrkeskunskaper via tolk.

·

Det finns en rad olika finansieringsformer och lokala variationer i hur man finansierar
projekten. Generellt sett lyfts inte finansieringen fram som ett stort problem. Det
vanliga är att arbetsförmedlingen står för översättning av betyg och intyg.

·

Svårigheterna att tolka utländska yrkeserfarenheter är många. De yrken som finns i
andra länder har inte alltid en motsvarighet i Sverige. Skillnader i arbetsprocesser, arbetsorganisation och kultur försvårar jämförbarheten.

·

För att delaktighet skall uppnås krävs en god förståelse av valideringsprocessen. Validanden måste själv vara drivande. En alltför omhändertagande attityd kan ibland leda
till att validanden känner sig omyndigförklarad.

Allt för få personer med utländsk bakgrund har blivit färdigvaliderade för att det skall vara
möjligt att veta om valideringen ökat deras möjligheter till anställning. Det går heller inte
att, utifrån de uppgifter som kommit fram vid intervjuerna, säga om det är valideringen i sig
som givit anställning eller om det är möjligheterna att komma ut på arbetsplatserna och visa
upp sig som är viktigast.
Det har dock kommit fram ett antal intressanta exempel och metoder inom pilotprojekten
som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av validering av utländsk kompetens.
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2 Bakgrund
Utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78) avlämnades i
oktober 2001. Uppdraget enligt regeringens direktiv hann aldrig slutföras under utredningens
tid utan överläts till Skolverket för slutförande. I utvärderingen ska nu ytterligare perspektiv
läggas in. Kompletteringarna gäller utvärdering ur utbildningsperspektiv, arbetsmarknadsperspektiv och ur integrationspolitiskt perspektiv.
Vasco Advisers har anlitas för att belysa ett antal frågeställningar i en kompletterande utvärdering ur integrationspolitiskt perspektiv.
Följande huvudsakliga frågeställningar belyses i den kompletterande rapporten:
·

Går det att genomföra värdering redan under asyltiden ?

·

Kan validering ske via tolk parallellt med svenskstudier ?

·

Hur sker finansiering för nyanlända ?

·

Låter man översätta betygen och intygen ? Vem står för finansiering ?

·

Har det varit problem att tolka de utländska yrkeserfarenheterna så att de blir begripliga
på en svensk arbetsmarknad ?

·

Vilken typ av yrkeserfarenheter har varit svåra att jämföra med svenska förhållanden ?

·

Vad har validering givit för resultat för de validerade när det gäller egenförsörjning genom arbete eller vidareutbildning ?

·

Hur är de berörda individernas delaktighet i valideringsprocessen ? Skapas goda möjligheter till förståelse för processen ?

För att genomföra uppdraget har (SOU 2001:78) och annat relevant material studerats.
Intervjuer har genomförts med ansvariga på de pilotprojektorter som utvalts i samband med
utredningen. Intervjuerna har baserats på ett antal givna frågeställningar enligt ovan. Utredningen berör i första hand validering på gymnasienivå. Författarna beskriver också kortfattat
erfarenheter av validering på högskolenivå i de fall författarna kommit i kontakt med sådana.
Rapporten redovisar de intryck författarna fått vid intervjuer med de ansvariga på pilotprojektorterna. De intervjuade har fått möjlighet att granska ett utkast till rapporten och komma
med synpunkter. Rapporten gör inte anspråk på att vara en heltäckande beskrivning av de
frågeställningar som tas upp. För att uppnå detta krävs ytterligare studier.
Rapporten har utarbetats under mars – maj 2002. Michael Arthursson och Mats Ekelund,
Vasco Advisers AB, är ansvariga för rapporten.
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3 Vad är validering ?
Begreppet validering har en vid innebörd. Validering kan definieras som värdering av kunskaper och färdigheter som personen skaffat sig genom arbete, studier och samhällsliv, såväl
formellt som informellt. Det kan också avse processen fram till ett kompetensbevis eller dylikt.
Begreppet validering har en vid innebörd. Med validering avser regeringen en strukturerad
bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och
utanför det formella utbildningsväsendet1. Tre delar kan urskiljas inom detta område.
För individen handlar det
-

dels om validering av kunskaper och kompetens inhämtade på olika sätt för att få
betyg som ger behörighet för vidare studier, eller tillgodoräkna sig poäng på en utbildning och därmed förkorta nödvändig studietid.

-

dels om att få ett kompetensbevis, yrkesbevis eller branschcertifikat av något slag
riktat till arbetslivet.

-

Den tredje delen berör det pedagogiska fältet, bland annat anpassning av utbildningens uppläggning och genomförande i förhållande till personens förutsättningar och
förkunskaper.

I en bilaga till SOU 2001:78 ”Validering av utländsk yrkeskompetens – en studie av tre pilotprojekt” av Per Andersson på Linköpings Universitet förs ett mer omfattande resonemang
om vad validering handlar om. Där berörs bl a frågan om skillnaden mellan reell och formell
kompetens.
I denna rapport kommer vi inte att gå närmare in på definitionen av validering. Vi kan konstatera att man inom pilotprojekten arbetar med ett vidare begrepp än att värdera befintliga
kunskaper och erfarenheter, vilket även innefattar vidare insatser för att en person ska kunna
få en viss kompetens erkänd.

1

SOU 2001:78
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Validering ur ett integrationsperspektiv
Utbyggd och förbättrad validering av utländsk kompetens behövs. Den invandrade slipper
långa ledtider och kan komma in på arbetsmarknaden inom den näringsgren där han eller
hon har kompetens. Sannolikt kan kostnaderna för stat och kommun därmed minska.

4.1

Sverige – ett land med kulturell mångfald

Sverige är ett land där många människor har olika ursprung. Omkring en miljon av Sveriges
invånare är födda i andra länder2. 1,7 miljoner har utländsk bakgrund om man räknar med en
eller båda föräldrarna födda i annat land. En snabb förändring har ägt rum under de senaste
decennierna. Idag präglas Sverige inte av homogenitet, utan får allt större inslag av etnisk
och kulturell mångfald.
De som är födda utomlands utgör en stor del av den arbetsföra befolkningen. Den totala arbetsföra befolkningen (mellan 16 och 64 år) uppgick år 2000 till 5,6 miljoner personer. Av
dessa utgjorde de utlandsfödda knappt 12 procent. Arbetsmarknadsundersökningar visar att
utlandsfödda utgjorde ca 10 procent av arbetskraften såväl 1991 som år 2000, dvs ca
450.000 personer.
Den totala inflyttningen var under år 2000 drygt 55 000 personer. Detta innebär en väsentlig
ökning från att ha legat runt 46 000 åren innan. Eftersom utvandringen minskat något har vi
haft en växande nettoinvandring från knappt 11 000 till närmare 25 000 personer åren 19982000. Under perioden 1998 – 2000 invandrade totalt ca 150.000 personer till Sverige. Den
sammanlagda nettoinvandringen blev ca 50.000 personer under dessa tre år3.
Integrationsverket ska genom överenskommelser med enskilda kommuner se till att det finns
platser för mottagande av nyanlända flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga inom
kommunens introduktionsprogram. Kommunen ska vid behov bistå de nyanlända med bostad och tillsammans med de nyanlända planera för en god introduktion in i det svenska
samhället. De övergripande målen för introduktionen är att de nyanlända ska få förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Redskapen för att nå
målen är kommunernas introduktionsprogram, där undervisningen i svenska språket, om det
svenska samhället och kontakterna med svensk arbetsmarknad utgör de viktigaste insatserna.
4.2

Svårt att få arbete efter kompetensnivå

I Integrationsverkets Rapport Integration 2001 beskrivs hur en tudelad arbetsmarknad vuxit
fram i Sverige under 1990-talet. Utlandsfödda har genomsnittligt både sämre inkomster och
en sämre inkomstutveckling än totalbefolkningen. Invandrargrupper som kom till Sverige
före 1980-talet hade ungefär samma inkomstutveckling som svenskar. Grupper som har
kommit senare har haft en betydligt sämre inkomstutvecklig.

2
3

Rapport Integration 2001, Integrationsverket
Ibid
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Det finns ett tydligt samband mellan ursprung och inkomst. Invandrade födda i Norden och
EU har betydligt högre arbetsinkomst än övriga invandrargrupper. Allra lägst inkomst har
personer födda i Asien och Afrika4.
Det är svårt att ta fram statistik som beskriver hur stor andel av de utlandsfödda som inte fått
arbete på en kompetensnivå som motsvarar de yrkeskunskaper de förvärvade i hemlandet.
Däremot finns det statistik som beskriver hur förhållandena ser ut för gruppen akademiker.
Sannolikt är denna statistik indikativ för problemets omfattning också för personer utan akademisk utbildning. En Ams –studie visar att endast 39 procent av de utlandsfödda akademikerna hade ett arbete som motsvarade deras utbildningsnivå. Detta kan jämföras med 85 procent av dem som är födda i Sverige5.
4.3

Validering kan minska osäkerheten kring utländsk kompetens

En viktig orsak till att utlandsfödda har svårt att få ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå är att det på många håll finns en osäkerhet kring dessa utbildningars kvalitet och
vad de egentligen omfattar. Samma svårigheter finns när det gäller att tolka utländska yrkeserfarenheter. Genom värdering av utländska examina och validering av utländsk yrkeskompetens kan utlandsföddas utbildning och yrkeserfarenheter bedömas utifrån svenska krav och
standarder. Därmed kan osäkerheten kring utlandsföddas kompetens reduceras, vilket kan
minska somliga arbetsgivares tveksamhet till att anställa dessa personer.
4.4

Att kunna använda sin kompetens i Sverige

Det finns stora vinster att göra på en utbyggd och förbättrad validering av utländsk kompetens. Den invandrade slipper långa ledtider och får i stället möjlighet komma in på arbetsmarknaden inom den näringsgren där han eller hon är utbildad och har kompetens. Sannolikt
kan stora besparingar därmed göras av stat och kommun.
Kompletterande utbildning och arbetspraktik ger möjlighet att värdera utländska yrkeserfarenheter och utbildningserfarenheter samt anpassa individens utbildnings-/yrkeserfarenhet
till svenska förhållanden. Erfarenheterna från tidigare kompletteringsutbildningar är positiva.
Men efterfrågan på kompletterande utbildningar är större än utbudet. Mot bakgrund av att
Sverige är ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald kommer behovet av såväl validering som kompletteringsutbildning att vara stort under överskådlig framtid.

4
5

Rapport Integration 2001, Integrationsverket
Ibid.
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5 Pilotprojekten ur ett integrationsperspektiv
Pilotprojekt bedrivs på tio orter i Sverige som en följd av utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens. Här redovisas kortfattat något om verksamhet och erfarenheter i
huvudsak ur ett integrationspolitiskt perspektiv.

Regeringen fattade i november 1999 beslut om att tillkalla en särskild utredare till en utredning om validering av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78 ”Validering av vuxnas
kunskap och kompetens”). Initiativet till utredningen togs gemensamt av Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet. Utredarens arbete har skett i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Skolverket och i samråd med bl.a. arbetsmarknadens parter6.
Pilotprojekten startade som en del av utredningens arbete i tre regioner under våren 2000.
Syftet är att öka invandrarnas möjligheter att få jobb på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som svenskt arbetsliv kan tillföras kompetens inom bristområden. Många invandrare
och andra personer, som studerat och arbetat utomlands, bär med sig yrkeskunskaper och
arbetslivserfarenheter som måste tas till vara bättre. Genom validering kan denna kunskap
och kompetens omsättas i kompetensbevis eller yrkesbevis av något slag, riktat till arbetslivet, eller i betyg som ger behörighet för vidare studier.
Utredaren har haft i uppdrag att planera för en utvidgad försöksverksamhet med validering
av vuxnas kunskap och kompetens, på motsvarande gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala nivåer, oavsett hur och var de fått denna kunskap och kompetens. Att validera och ta till
vara den kunskap och kompetens som människor skaffat sig i arbets- och samhällsliv är ett
viktigt utvecklingsområde inom såväl arbetsmarknadspolitiken som i vuxenutbildningen.
Utredarens uppdrag var också pröva behovet av ett nationellt system för validering av vuxnas kunskap och kompetens.
Försöksverksamheten inom ramen för den statliga utredningen startade i det första skedet i
tre kommuner; Göteborg, Kristianstad och Katrineholm valdes som pilotprojektorter. Var
och en av kommunerna fick en eller ett par yrkeskategorier att utveckla valideringsmodeller
för. Göteborg som hållit på längst validerar inom data, el, restaurang och omvårdnad, Kristianstad inom industri och handel och Katrineholm inom bygg, elektronik, vård och VVS. Den
statliga utredningen, som lämnat ett delbetänkande under 2001, har fått ytterligare ekonomiska resurser för att utveckla metoder för validering av utländsk yrkeskompetens.
Följande kommuner har därefter valts ut som pilotprojektorter:

6

-

Botkyrka

-

Sundsvall

-

Malmö

-

Västerås-Lindesberg

-

Trollhättan – Uddevalla

SOU 2001:78
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Rapporten syftar inte till en heltäckande beskrivning av verksamheten på pilotprojektorterna.
För att ge en bakgrund till de särskilda frågeställningar som tagits upp i intervjuerna följer
här en kortfattad beskrivning av intryck från verksamheten på några av orterna. Det gäller
framför allt Göteborg och Malmö, som tycks ha kommit relativt långt när det gäller att påvisa resultat. Övriga pilotprojektorter beskrivs summariskt i ett gemensamt avsnitt.
5.1

Göteborg

Organisation
Valideringsarbetet i Göteborg leds av en beredningsgrupp bestående av arbetsförmedlingen,
länsarbetsnämnden, arbetsmarknadens parter, politiker och tjänstemän från Göteborgs kommun och vuxenutbildningen.
Beredningsgruppen har som uppgift att bedöma och planera behovet av validering samt att
anskaffa valideringsplatser. Det åligger även gruppen att marknadsföra valideringen samt att
bedriva uppsökande verksamhet.
Under beredningsgruppen finns arbetsgruppen som består av lärare, arbetsmarknadens parter
och vuxenutbildningen. Arbetsgruppen har ansvaret för det praktiska genomförandet av valideringen och tar bland annat fram bedömningsunderlag vid kartläggning av yrkeskunskaper
samt validerings- och prövningsunderlag. Arbetsgruppen utbildar handledarna och har ett
ansvar för att följa upp den validering som sker.
Arbetsmodell
Deltagare i valideringen rekryteras från sökande på arbetsförmedlingen, bland reguljärt sökande och bland redan anställda. Därefter undersöker man om det finns intresse och motivation för en validering. Svenskkunskaperna testas också i ett tidigt skede. De som är tillräckligt intresserade och valideringsbara genomgår en första kartläggning. Denna ligger till
grund för en handlingsplan som beskriver vilka aktiviteter som validanden skall genomgå.
Först genomförs en yrkeskartläggning som är en noggrann genomgång av vad validanden
kan inom sitt yrke. Denna kartläggning kan omfatta såväl teoretiska testmoment som praktiska prov. Resultatet av denna kartläggning ger upphov till ett vägledande samtal där validanden får beskrivet för sig vilka eventuella utbildningsinsatser som krävs för att nå upp i
tillräckliga kunskaper för betyg eller kompetensbevis. Valideringen som följer ger antingen
upphov till ett betyg eller ett kompetensbevis om validandens kunskaper bedöms som tillräckliga. I annat fall är valideringen ett sätt att beta av moment i en eventuell framtida yrkesutbildning.
Tre olika spår
Inom Göteborgsprojektet har man skapat tre olika spår anpassade efter de tre viktigaste målgrupperna.
Intressespåret
Målgrupp1: Nyanlända invandrare utan yrkesidentitet
Syfte: Ge kunskaper/samhällsorientering samt förbereda för yrkesval.
I ett första steg kartläggs yrkes- och svenskkunskaper. Därefter erbjuds svenska för invandrare respektive svenska för personer med svenska som andraspråk kompletterad med ar
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betspraktik. När kunskaperna i svenska kommit upp i en godkänd nivå följer val av yrke och
den enskilde hjälps att välja rätt yrkesutbildning.
Identitetsspåret
Målgrupp 2: Nyanlända invandrare med yrkesidentitet
Syfte: Ge svenskkunskaper/samhällsorientering samt förbereda för validering och yrkesverksamhet.
I ett första steg kartläggs yrkes- och svenskkunskaper. Därefter erbjuds svenska för invandrare respektive svenska för personer med svenska som andraspråk samt en yrkesutbildningsdel. Arbetspraktik kompletterar. Efter en bedömning av yrkeskunskaperna erbjuds validering. Om valideringen inte ger poäng motsvarande betyg eller kompetensbevis erbjuds
kompletterande yrkesutbildning.
Akademikerspåret
Målgrupp 3: Nyanlända invandrare med akademisk bakgrund och yrkeserfarenhet
Syfte: Ge svenskkunskaper/samhällsorientering samt förbereda för validering, kompletterande högskolestudier och yrkesverksamhet.
I ett första steg kartläggs yrkes- och svenskkunskaper. I aktuella fall ekvivaleras högskolebetyg och examina från hemlandet. Detta görs av Högskoleverket. Därefter erbjuds svenska
för invandrare respektive svenska för personer med svenska som andraspråk samt en yrkesutbildningsdel. Kontakter tas också med högskolan för att finna en lämplig ämnesinriktning.
Arbetspraktik kompletterar. Efter en bedömning av yrkeskunskaperna erbjuds validering.
Om valideringen inte ger poäng motsvarande betyg eller kompetensbevis erbjuds kompletterande yrkesutbildning.
5.2

Malmö

Organisation
Valideringsprojektet i Malmö är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen. Ledningen av projektet sköts av en samverkansgrupp bestående av utbildningsförvaltningens planeringschef, representanter från Arbetsförmedlingen refugen, Kunskapslyftet samt de tre anställda i projektet.
De arbetande i projektet är två personer som delar på projektledarskapet och metodutvecklingen samt en studie- och yrkesvägledare som kartlägger och vägleder personer inför en
eventuell validering samt följer deltagarna under valideringsprocessen. Projektet har inte
tilldelats resurser för att erbjuda och finansiera eventuell kompletterande utbildning efter
genomförd validering. De kompletterande studierna finansieras istället av Kunskapslyftet.
Däremot är projektet med och planerar för behovet av vidareutbildning tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Kunskapslyftet. Projektet är också med och vägleder och följer
deltagarna under studietiden.
Arbetsmodell
Valideringsprocessen i Malmö är uppdelad i flera olika steg. I ett första skede genomförs en
kartläggning av individens yrkeserfarenheter, utbildning, kunskaper, intressen, etc. Denna
kartläggning kan i princip ske i ett mycket tidigt stadium. Nästa steg är en introduktion på 24 veckor. Därefter följer själva valideringen på 2-6 veckor. Efter valideringen ges validanden
vägledning om de framtida valmöjligheterna. Om individen validerat poäng som ger anställ
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ningsbarhet kan arbete vara nästa steg. I det fall validanden har poäng kvar för att uppnå
yrkeskompetens ges vägledning till kompletterande utbildning.
Målgrupper
Utgångspunkten är att valideringen bör vara öppen för alla som har behov av en sådan. Projektet vänder sig i första hand till arbetslösa personer, varav en stor grupp har utländsk bakgrund.
Projektet prövar särskilt att validera nyanlända invandrares kompetens. Detta sker redan i
slutskedet av den särskilda introduktionen de deltar i och som avslutas med test för Sfibetyg. Projektet ställer inga formella krav på kunskaper i svenska språket inför en validering.
Avgörande är om deltagaren kan kommunicera i ett yrkesrelaterat sammanhang. Lernia AB
genomför i samverkan med projektet en särskild bedömning av denna förmåga.
Yrkesområden
Det finns valideringsunderlag och verksamma metodgrupper inom fyra yrkesområden: vård,
transport, hotell- och restaurang. Dessa yrkesområden valideras mot gymnasiala program.
Dessa är; Omvårdnadsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, industriprogrammet
samt hotell- och restaurangprogrammet. Validering mot omvårdnadsprogrammet har varit
det hittills vanligaste valideringsområdet medan det bara validerats några enstaka inom övriga områden.
5.3

Övriga pilotprojektorter

Katrineholm startade som en av de tre första pilotprojektkommunerna med validering framför allt av betyg. relativt många invandrare med akademisk bakgrund, vilka också har stora
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet organiserades efter regeringens definition av validering som en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av yrkeskompetens. Verksamheten var spridd till flera kommuner inom länet. En överenskommelse
har träffats mellan kommunerna om hur verksamheten ska drivas vidare. Man har ett regionalt kompetensråd i länet.
Enligt erfarenheterna från Katrineholm är det viktigt att vidga kretsen som arbetar med nyanlända i kommunen. Risken är annars att de nyanlända slussas runt och blir föremål för
flera olika kartläggningar. Det behövs ett helhetsperspektiv där kommunen, arbetsförmedlingen och Migrationsverket arbetar i nära samverkan.
En erfarenhet från Katrineholm är att utgå från att det behövs kompletteringar. Då ger man
en mer rättvis bild till de berörda personerna och kan ge rätt stöd från början. Det är viktigt
att ha förståelse för att validering tar tid. Deltagarna måste få tänka efter och bestämma sig.
Det är inte ovanligt att processen tar sex månader plus kompletteringar.
Katrineholm är en av de pilotprojektorter som använt kompetensbeviset. Det är enligt erfarenheterna i Katrineholm viktigt att inte bara ange nivå på kompetensen utan också en mer
detaljerad beskrivning av vad personen kan.
Katrineholm hade vid intervjutillfället inte gjort någon samlad uppföljning av resultatet av
valideringsinsatserna.
Sundsvall har arbetat i flera år med validering, men har fått klartecken först under senaste
halvåret att bli pilotprojektort. Man har fått 15 platser. Det är fyra personer som arbetar med
dessa frågor inom kommunen; två som vägledare inom arbetsmarknadsenheten med kunskapslyftet, en som kurator som placerar vuxna invandrare på kommunala jobb och en per
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son som arbetar deltid åt kommunen och deltid åt Svenskt Näringsliv med ett mångfaldsprojekt. Den fjärde personen talar med företagen, matchar praktikplatser, ordnar validering
under praktiken (validering av yrkeskunskaper – inte betyg). De branscher man jobbar inom
är framför allt industri, handel och verkstad.
Sundsvall använder sig av ”Vaggerydsmodellen” som en metod för validering. Den bygger
på att tre företag går samman och de personer som skall valideras är en period i vart och ett
av företagen. Inom exempelvis verkstad har det rört sig om nio veckor vardera hos ett företag som tillverkar glasmaskiner, en mekanisk verkstad och ett tillverkningsföretag inom
aluminium. Personens kompetens och utvecklingsbehov inom olika moment som svetsning,
montering och bearbetning kan successivt kartläggas. Liknande projekt initieras mellan tre
statliga myndigheter, sex hotell och fyra företag inom detaljhandel. Genom Vaggerydsmodellen kan företagen dela ansvaret, förmedla olika slags kunskap och få kontakt med flera
personer som kan komma att vara intressanta för kommande anställning.
Västerås har en individfokuserad verksamhet som inte är speciellt riktad till invandrare. De
har försökt undvika att organisera grupper som sedan fylls med individer. Västerås har också
haft ambitionen att arbeta med samverkan med befintliga arbetsmarknadsenheter och projekt. Man har använts sig av och utgått ifrån tidigare samarbetspartner i valideringssammanhang, dvs utbildare inom yrkesområdena ( t ex inom el, svets och restaurang, Lernia). Ett
närmare samarbete mellan arbetsförmedlingen och kunskapslyftet bedöms som angeläget.
Det finns ambitioner att skapa ”Västerås valideringscentrum”.
I Lindesberg organiseras valideringsinsatserna genom Lärcentrum Masugnen som är kommunens uppdragsutbildningsenhet och organ för arbetsmarknadsåtgärder. Våren 2001 bildade Masugnen en projektgrupp för validering med representanter från Arbetsförmedlingen,
Metall, LO, Svensk Näringsliv, Kommunal samt Masugnen. Projektet initierades från början
av Metall – Lindesberg för att kartlägga och dokumentera arbetslösa metallare i syfte att ge
dem intyg/betyg på kunskaper de redan förvärvat. Samtidigt fanns en plan på att Kommunals
medlemmar ska erbjudas något liknande och därefter också i ett tredje steg validering av
invandrares kompetens.
I december 2001 påbörjades en yrkesförberedande kurs för invandrare i syfte att underlätta
vägen till arbete. Arbetsförmedlingen initierade satsningen och uttalade önskemålet om att
använda validering som ett instrument. Man syftar till att utveckla en modell med en snabb
självskattning av yrkeskompetens och baskompetens. Lindesberg har en nära samverkan
med Västerås. Tillsammans med Västerås kommun ska Lindesberg dokumentera ett 40-tal
valideringsprocesser samt medverka till utvecklande av modeller för validering.
Botkyrka har tagit fasta på att projektet inte skall vara specifikt riktat till invandrare. En sådan indelning menar man leder till segregation, genom att man befäster vi och "dom" inställningen och skapar "invandrarinsatser" för en speciell grupp. Valideringsinstrumentet skall
utvecklas för alla. I praktiken inriktas insatserna ändå till i hög grad till invånare med
utländsk bakgrund eftersom dessa är en stor del av invånarna i kommunen.
Botkyrkas projekt inriktar sig på att validera det faktiska yrkeskunnande som en individ
skaffat sig genom arbetslivserfarenhet. Yrkesbranschens krav är det som ligger till grund för
bedömningen. Botkyrka har nu arbetat upp kontakten med ett 25-tal branscher på regional
och nationell nivå. Validering mot betyg genomförs av utbildningsanordnarna i ordinarie
verksamhet. Det är inte något som projektet särskilt arbetat med. Man betonar att det är stor
skillnad om man arbetar med det teoretiska eller praktiska kunnandet när det gäller kraven på
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svenskkunskaper. En hantverkare kan i många fall utföra sitt arbete utan alltför avancerade
kunskaper i svenska språket. Av stor vikt för Botkyrkas arbete har varit att skapa kvalitet i
kompetensbeviset så att det får ett värde på arbetsmarknaden. Detta har man
gjort bl a genom att söka yrkesbedömare som är godkända på nationell nivå
och genom att beskriva en persons kunnande (ej nivåbestämma eller liknande).
Botkyrka har inte från början bestämt vilka branscher som man skulle arbeta med, förutom
en mindre koncentration på hantverksyrken, utan arbetet har utgått från yrkesbakgrunden hos
de personer som sökt sig till verksamheten. Botkyrka har aktivt sökt samarbete med myndigheter, företag, föreningar, närliggande kommuner och branschorganisationer, både för
nätverksskapande och för rekrytering. Botkyrka har också arbetat aktivt med de offentliga
yrkena inom kommunorganisationen.
Trollhättan och Uddevalla har en nära samverkan i sina projekt. Valideringsprojektet i
Trollhättan arbetar huvudsakligen med personer som har yrkeserfarenheter eller kunskaper
motsvarande gymnasienivå. Valideringsprocessen inleds med ett introduktionssamtal där
man tillsammans undersöker en eventuell validerings möjligheter och begränsningar. Om
individen intresserar sig för en validering genomförs en kartläggning. Därefter tar den
egentliga valideringen av individen yrkeskunskaper vid, med hjälp av yrkeslärare och branschexpert. Denna validering kan följas av en praktik där validanden ges möjlighet att pröva
och visa upp sina yrkeskunskaper. Valideringsprocessen avslutas med en sammanställning
av nya och dokument och kompetenser.
Valideringen genomförs av validanden och projektledarna som efterhand bestämmer vilka
steg som skall genomföras. Projektet är nystartat och vid intervjutillfället saknades ännu erfarenheter av någon som gått igenom samtliga steg.
I Kristianstad sker rekryteringen till validering genom att vägledaren på SFI kontaktar personer med yrkesbakgrund inom projektets yrkesområden och informerar dem om möjligheterna till validering. Efter ett personligt samtal med handläggare genomförs meritsammanställning och inledande kartläggning utifrån en utarbetad intervjumall. Detta steg följs av en
fördjupad kartläggning av en fackman eller en yrkeslärare. Efter en sammanställning av den
personliga yrkesprofilen kan personen ta ställning till praktik och bedömning. I de fall yrkeskunskaper saknas ges kompletterande undervisning.
Valideringsprocessen kan påbörjas oavsett hur långt personen kommit i sina svenskstudier.
Däremot genomförs en slutbedömning först när personen uppnått tillräckliga svenskkunskaper.
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6 Särskilda frågeställningar
6.1

Validering av asylsökande ?

Flera av de intervjuade projektledarna anser att kartläggning av yrkeskunskaper bör ske tidigt, liksom vägledning av individerna på ett tidigt stadium. Däremot finns en utbredd
skepsis emot att genomföra själva valideringen under asyltiden.
En av frågeställningarna i de intervjuer som genomförts är om det går att genomföra validering under asyltiden. Pilotprojekten inom ramen för utredningen har dock inte inriktats på
asylsökande. Det finns inte så mycket erfarenhetsbaserad information hos de projektansvariga. Projekten har till stor del involverat personer som har varit i Sverige ett antal år. Flera av
de intervjuade anser att en kartläggning av yrkeskunskaper bör ske tidigt. Likaså bör en
vägledning av individerna ske på ett tidigt stadium. Det finns däremot en utbredd skepsis
mot att genomföra själva valideringen under asyltiden.
De argument som kommer fram för att påbörja vägledning och kartläggning på ett tidigt stadium är bl a att
·

Det är viktigt med en tidig kartläggning för att fastställa vilka behov individen har.

·

Att sätta igång med en tidig kartläggning kan öka motivationen för de berörda personerna och sätta fart på språkutvecklingen.

·

Att påbörja en kartläggning snabbt sänder positiva signaler till de berörda individerna: ”Det här landet behöver mig”.

·

Det finns önskemål från berörda individer att ta vara på tiden bättre när man kommer till Sverige. ”Låt oss få möjlighet att tala om vad vi kan.”

·

De asylsökande förlorar snabbt yrkeskunskaper och självförtroende när de inte får
använda sina kunskaper.

·

Det är viktigt att på ett tidigt stadium ge en bild av krav och förutsättningar i det
svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Argumenten mot att påbörja själva valideringen under asyltiden är att man måste vara
”valideringsbar”. Yrkesinnehållet, utbildningsbakgrunden och arbetsorganisationen är olika
jämfört med Sverige. Det går att beskriva men är svårare att värdera i ett tidigt stadium. I
intervjuerna framkommer också farhågor för att individerna kan känna sig lurade om man
försöker få fram något som är giltigt på ett tidigt stadium och som sedan inte visar sig vara
hållbart.
Att man förvärvat ett yrkesspråk är en del av den kompetens som bör valideras. Om denna
saknas kan individen inte göra sig själv rättvisa.
Värdering av dokument – betyg, intyg m.m. – beskrivs som lättare att göra tidigt än valideringen av yrkeskompetensen.
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Språkkunskapernas betydelse

De flesta av de intervjuade lyfter fram betydelsen av goda kunskaper i svenska språket. Meningarna är delade om möjligheterna att genomföra validering via tolk. Ett flertal av de intervjuade är skeptiska till detta.

De flesta av de intervjuade lyfter fram språkkunskaperna som ett stort problem, av flera intervjuade som det helt avgörande problemet. Man måste kunna behärska en rak kommunikation med arbetskamrater och kunder. Flera hävdar att det krävs kunskap om det egna yrkesspråket både för att kunna beskriva sin kompetens och fungera inom sitt yrke.
De som skall validera får dessutom problem om språkkunskaperna hos de personer som skall
valideras är alltför bristfälliga.
Missnöjet med Sfi är omfattande på flera av projektorterna. Ett problem som beskrivs är att
Sfi har för mycket grammatisk inriktning. Det beskrivs som angeläget att individualisera Sfi.
Ett hinder för att göra detta är att en individualisering blir dyrare för kommunerna som ska
stå för genomförandet.
Generellt sett har inte intervjuerna givit bilden av att kraven på språkkunskaper skiljer sig
markant mellan olika yrkesgrupper. Vissa intervjuade hävdar att språkproblemet inte är lika
stort i mindre kvalificerade yrken. Det är teori och fackuttryck som är svåra. Personer som
varit i Sverige ett antal år kan någon form av svenska även om de inte klarar Sfi-proven.
Språkproblemen är olika beroende på vilket land man kommer ifrån. Ibland är det dessutom
svårt att avgöra om människor har dåliga svenskkunskaper eller har behov av särskoleinsatser.
Meningarna är delade om man kan genomföra validering via tolk. Ett flertal av de intervjuade är skeptiska, bl a de som intervjuats i storstäderna.
De som är skeptiska till validering via tolk hävdar bl a att:
·

Tolk kan användas för att kartlägga yrkeskunskaper, men inte för själva valideringen. Med tolk kan man få en första ”diagnos”, men det är för komplicerat att
genomföra hela valideringen med tolk.

·

Det krävs att man kan kommunicera inom sitt yrke för att vara valideringsbar.
Att kunna svenska tillräckligt bra är ett kriterium som måste vara uppfyllt för att
man skall kunna bli validerad som kompetent inom ett yrkesområde.

·

Man kan inte göra sitt bästa på valideringen utan språkförståelse. Vissa individer
har sagt att de vill vänta med valideringen, eftersom de haft för bristfälliga kunskaper i svenska för att kunna göra sig själva rättvisa.

·

Tolken blir en otydlig mellanhand. Tolken kanske inte förstår den specifika
kompetens som personen har med sig, vilket kan skapa missförstånd och osäkerhet.
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Det blir alltför kostsamt att validera via tolk, även om det skulle gå att genomföra i praktiken. De resurser som finns för tolkar bör koncentreras på att informera
berörda individer och att kartlägga kunskaper.

Det finns dock intervjuade som förespråkar att man borde genomföra försök med validering
via tolk. De argument de lyfter fram är att:
·

Tidigare invandring i Sverige, bl a italienare, är exempel på att detta fungerat.

·

Det borde inte vara så stora svårigheter att få fram tolkar som har branschkunskaper.

Finansieringsfrågor
Det finns en rad olika finansieringsformer och lokala variationer i hur man finansierar
projekten. Generellt sett lyfts inte finansieringen fram som ett stort problem. Det vanliga
är att arbetsförmedlingen står för övesättning av betyg och intyg.

Det finns en rad olika finansieringsformer och lokala variationer i hur man finansierar. Exempel på detta är:
·

Introduktionsersättning

·

Socialbidrag

·

Medel från arbetsförmedlingen

·

Kunskapslyftspengar

·

ESF

·

Studiemedel från CSN

Generellt sett lyfts inte finansieringen fram som ett stort problem av de ansvariga i projekten.
En reflexion är att det verkar finnas en stor kreativitet när det gäller att finna finansieringsmetoder på de olika pilotprojektorterna.
Studiemedel används som finansieringskälla, men i ett fåtal av fallen. Detta har flera orsaker.
Många med utländsk bakgrund är negativa till att ta på sig skulder. CSN:s bosättningslån till
bosnier i början av 90-talet nämns som ett avskräckande exempel. Att använda studiemedel
kan få konsekvensen att man blir avstängd från studiemedel längre fram. Det finns heller
inget klart system för detta utan det får lösas ad-hoc-mässigt med CSN.
Några personer som inte är inskrivna på arbetsförmedlingen, utan har jobb har använt studiemedel som finansiering. I vissa fall börjar finansieringen i någon annan form för att successivt övergå till studiemedel.
En synpunkt som förs fram är att om det är frågan om att finansiera begränsad kompletteringsutbildning, så bör samhället stå för detta och inte belasta den enskildes ekonomi.
Det vanliga är att arbetsförmedlingen står för översättning av betyg och intyg och även står
för finansieringen av detta. Det förekommer att de berörda personerna får stå för finansieringen, vilket har orsakat svårigheter och förlängt ledtiderna i projektet. På en ort finns kritik
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mot att det tar för lång tid att få betyg och intyg översatta. Detta är dock ingen generell kritik; andra framhåller att arbetsförmedlingen gör detta snabbt och smidigt.
Översättningen av betyg och intyg uppfattas inte som ett stort problem. För det första så saknar många som kommer till Sverige intyg och betyg; det finns alltså inget att översätta. För
det andra är valideringens huvudsyfte att värdera reell snarare är formell kompetens.
En annan synpunkt är att det viktiga med validering är att komma ut på arbetsplatserna. Valideringen bör enligt flera intervjuade inte inriktas så mycket på teoretiska kunskaper och
dokument.
6.4

Svårigheter att tolka utländska yrkeserfarenheter

Svårigheterna att tolka utländska yrkeserfarenheter är många. De yrken som finns i andra
länder har inte alltid en motsvarighet i Sverige. Skillnader i arbetsprocesser, arbetsorganisation och kultur försvårar jämförbarheten.
Det finns flera skäl till att yrkeserfarenheter gjorda i andra länder kan vara svåra att överföra
till svenska förhållanden. Många invandrare kommer från länder som inte kommit lika långt
i sin ekonomiska utveckling som Sverige. Det innebär att de varor och tjänster som produceras i dessa länder ibland är enklare och av en annan kvalitet. Den teknologi som används i
produktionen är ofta omodern och mekaniseringen är mindre utbredd, flera arbetsmoment
utförs för hand och med hjälp av muskelkraft.
Även arbetsorganisationen skiljer sig eftersom den är anpassad efter helt andra produktionsmöjligheter. Några invandrare kommer från länder där man tillämpat ett annat ekonomiskt system än i Sverige, detta gäller exempelvis personer från det forna Jugoslavien som
verkat i en socialistisk ekonomi. Till detta kommer rent kulturella skillnader som berör alltifrån relationen mellan chefer och underordnade samt inställning till frågor som berör miljö
och säkerhet. Några exempel illustrerar vad dessa skillnader kan innebära:
Olika yrkestillämpningar
Det är vanligt att yrken har olika innehåll i de länder som invandrare kommer ifrån jämfört
med i Sverige.
Mohammed är murare men hans yrkeserfarenhet ligger långt ifrån dem som svenska murare
har. Mohammed var i sitt hemland specialiserad som murare av moskékupoler. En specialisering som kräver omfattande kunskaper och träning men som bygger på helt andra principer
än de som murare tillämpar vid de byggnationer som är vanliga i Sverige. Inte ens materialen eller tekniken med mursleven är lika.
Olika slags arbetsprocesser
Det är vanligt att arbetsuppgifterna är betydligt mer uppdelade och specialiserade i de länder
som invandrarna kommer ifrån.
Visar är svetsare och vill fortsätta inom sitt yrke här i Sverige. Vid en närmare kartläggning
av Visars arbetslivserfarenheter visar det sig att Visars arbetsuppgifter varit mycket specialiserade. Han har under tre års tid arbetat med att svetsa samman stålrör av en viss diameter.
De varierande arbetsuppgifter som en svensk svetsare förväntas klara av har han inga erfarenheter av.
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Olika slags arbetsorganisation
Svenska arbetsplatser utmärker sig genom att vara relativt jämlika och att den anställde förväntas komma med egna initiativ. Den som inte håller med chefen kan säga det och den som
kommer med mothugg kan till och med uppfattas som ambitiös. Men i många länder råder
en strikt hierarki. Därför blir det missförstånd när Omid, utan erfarenheter från det svenska
arbetslivet, börjar arbeta i Sverige. Han ser inte chefen i ögonen när han talar med denne
eftersom det i hans hemland skulle uppfattas som uppstudsigt. Han inväntar också order på
att utföra arbetsmoment varför hans svenska chef tycker att han är initiativlös. Men i det land
som Omid kommer ifrån skulle han få en utskällning av sin chef om han själv tog kommandot över sin uppgift.
Olika kulturer på arbetsplatserna
De kulturella skillnader som finns mellan människor från olika länder i vardagslivet återfinns även i arbetslivet. Den som kommer från en annan kultur har svårare att upptäcka de
koder och regler som definierar arbetsgemenskapen. Dessa svårigheter förstärks om individen har bristande svenskkunskaper.
Annorlunda, inte sämre
Det kan vara mentalt svårt för individerna att acceptera att de kunskaper som ”dög” i hemlandet inte ”duger” i Sverige. Det är viktigt att förklara för individen att det inte är den personliga förmågan det är fel på utan att det är skillnader mellan invandrarens hemland och
Sverige som gör att yrkeskompetensen behöver kompletteras.
Finns det yrken som är lättare att validera än andra?
Det finns skillnader när det gäller möjligheterna att validera olika yrken. På vissa projektorter nämns vården som mest framkomlig. På andra orter framhålls enklare, praktiska yrken
framför teoretiska. Att vårdyrkena uppfattas som lättare att validera beror dels på att yrkeserfarenheterna från vården i högre grad är jämförbara. Men den stora bristen på vårdpersonal
spelar också roll. Vården deltar gärna i valideringen för att underlätta den framtida rekryteringen. Inom vården upplever man också att valideringen bidrar till att utveckla arbetsprocesserna genom att man tvingas reflektera över hur man egentligen arbetar.
Samarbetet med företagen fungerar bra på de flesta projektorter och nämns endast undantagsvis som ett problem. Det tycks dock som att näringslivets intresse för att delta i valideringsarbetet är större på de orter där arbetslösheten är låg och där det är svårt att få tag på
arbetskraft. Bäst chanser att få ut validanderna på arbetsplatserna har personer med upparbetade kontakter med näringslivet. Yrkeslärarna pekades ofta ut som nyckelpersoner i detta
avseende. När yrkeslärarna beskriver validandernas kompetens för företagen uppfattas det
som trovärdigt. De kan också besvara företagarnas frågor, t.ex. om validanden kan använda
en jordfelsbrytare.
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Delaktighet för de validerade

För att delaktighet skall uppnås krävs en god förståelse av valideringsprocessen. Validanden
måste själv vara drivande. En alltför omhändertagande attityd kan leda till att validanden
känner sig omyndigförklarad.
Nyanlända har ofta bristande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Språkkunskaperna är begränsade vilket kan göra det svårt att förstå förklaringar och att göra sina egna
frågor, behov och önskemål förstådda. Detta är grundförutsättningar som försvårar delaktighet och ställer höga krav på dem som arbetar med valideringen.
Vad är delaktighet?
De flesta betonar att en god förståelse för valideringsprocessen är en nödvändighet för delaktighet. I en del av projekten underskattade man till en början vikten av att klargöra vad
valideringen gick ut på och att försäkra sig om att validanden var införstådd. Att validanden
lyssnar intresserat och nickar till det som sägs är inte en garanti för att processen blivit förstådd. Det finns flera exempel på att validanderna, långt in i processen, uppfattat valideringen som något som i sig själv skall leda till anställning. Vissa personer har haft högt ställda
förväntningar som valideringsprocessen inte har kunnat uppfylla.
Det krävs mycket tid för att förklara valideringen
För att valideringen ska förstås av de berörda individerna är det viktigt att betona vad valideringen står för, att det är en hjälp på vägen att få jobb och ett sätt att få ett bevis på vad man
kan av det som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Den kartläggning som föregår valideringen är också ett sätt att på ett tidigt stadium klargöra vilka behov som finns av kompletterande utbildning för att personen skall kunna fortsätta med sitt yrke i Sverige. Flera intervjuade menar att det krävs mycket arbete för att förklara valideringsprocessen.
Hjälpsamhet kan slå över i förmynderi
När en person har dåliga kunskaper och saknar full förståelse för valideringsprocessen kan
det kännas naturligt att leda validanden rätt. Detta har i vissa fall lett till att man i all välvilja
fattat beslut åt de berörda personerna. En del av validanderna beskrivs som
”åtgärdsskadade”. De har varit med i åtgärder tidigare och tror att vägen till ett jobb är att till
varje pris anpassa sig efter det som man tror är myndigheternas önskan om vad man skall
svara och säga. Den som arbetar med validanderna kan därmed bli mer styrande än vad han
eller hon är medveten om. För att kunna ge förutsättningar för delaktighet måste de personer
i kommunerna som ska möta invandrarna vara uppmärksamma på dessa risker. Ett sätt att
öka delaktigheten är att betona att valideringen hela tiden är frivillig och att der är validanden själv som skall driva processen. Validanden måste i varje steg känna att valideringen
sker i samspel med personen och efter personens aktiva medgivande.
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Resultat

Alltför få personer med utländsk bakgrund har blivit färdigvaliderade inom projektens ram
för att det skall vara möjligt att veta om valideringen ökat deras möjligheter till anställning.
Det går heller inte att säga ännu om det är valideringen i sig som givit anställning eller om
det är möjligheterna att komma ut på arbetsplatserna och visa upp sig som är viktigast.
Projekten har varit i gång så kort tid att det ännu är svårt att utläsa några tydliga effekter på
enskilda personers anställningsbarhet. Från de flesta projektorterna finns bara exempel som
rör enstaka individer. Göteborg och Malmö är de enda projekten som pågått så länge och
varit av en sådan omfattning att det finns resultat att rapportera.
I Göteborg och Malmö finns positiva resultat med många som förkortat tiden för sin yrkesutbildning eller fått jobb framför allt inom vården.
Malmö
Av totalt 118 personer som ingått i projektet, (svenskar och invandrare), har 99 blivit färdigvaliderade. 34 av validanderna var arbetslösa varav 30 hade utländsk bakgrund. 65 validander arbetade som vårdbiträden varav 12 har utländsk bakgrund. Av de 99 validerade under
2001 var 25 män och 74 kvinnor. Bland de 46 personer med utländsk bakgrund var 20 män
och 26 kvinnor. Bland dem som arbetade som vårdbiträden eller var arbetslösa med bakgrund inom vårdyrket validerades i genomsnitt poäng motsvarande något mindre än hälften
av vårdprogrammet. Inom industri validerades 6 personer. I genomsnitt validerades poäng
motsvarande runt en fjärdedel av yrkesutbildningen. Inom transport och fordon validerades 7
personer upp till något mindre än hälften av de poäng som krävdes för utbildningsprogrammet. För de två personer som gick hotell- och restaurang återstod hela utbildningen efter
validering.
Det har visat sig möjligt att validera nyanlända invandrares kompetens redan i slutskedet av
den särskilda introduktionen de deltar i och som avslutas med test för Sfi-betyg. Tre personer
har validerats i detta skede och ytterligare tre direkt efter avslutad introduktion.
Göteborg
Göteborgs avtal med Skolverket anger att Göteborg, inom ramen för den nationella
försöksverksamheten, skall validera och redovisa 40 valideringar av utländsk yrkeskompetens. Göteborg har valt att rapportera in 56 valideringar. Av dessa är 28 män och 28 kvinnor.
Utöver den nationella försöksverksamheten bedriver Valideringscentrum en
omfattande validering som finansieras med medel från Göteborgs kommun, arbetsförmedlingen och ESF-rådet. Till denna verksamhet kan ytterligare cirka 550 valideringar knytas.
Under 2001 deltog således sammanlagt ca 600 personer i valideringsprocessen.
En del av dessa personer har blivit färdigvaliderade och i vissa fall kompletteringsutbildade.
Grovt uppskattat har valideringsprocessen för invandrarnas del inneburit anställning i över
hälften av fallen när det gällde vården och i något mindre än hälften av fallen när det gällde
verkstadsindustri.
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Slutsatser
Antalet personer med utländsk bakgrund som blivit färdigvaliderade är än så länge för litet
för att det skall vara möjligt att avgöra hur mycket valideringen ökat möjligheterna på arbetsmarknaden för dem med utländsk bakgrund. Det behövs ett längre tidsperspektiv för att
se på de långsiktiga effekterna av validering. Dessutom behöver man veta:
1) Vad skulle ha hänt om personerna inte blivit validerade? Hur stor andel hade då fått jobb?
2) Är det valideringen i sig som lett till jobb eller är det möjligheten att komma ut på arbetsplatserna, att få visa upp sig och få nya kontakter som givit jobb?
För att kunna svara på dessa frågor behövs en mer utförlig studie efter längre tid.
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1

Sammanfattning

Validering av vuxnas kunskap och kompetens genomförs sedan flera år på många
orter i Sverige. Strukturerade försök för att utveckla modeller för validering har
bedrivits och utvärdering av försöken genomförs nu med fokus på olika aspekter
av valideringsverksamheten.
Denna rapport söker belysa arbetsmarknadspolitiska aspekter av försöken med
validering. Rapporten bygger dels på en genomgång av information i Arbetsmarknadsverkets arbetssökanderegister och dels på intervjuer med berörd personal på
arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder på försöksorterna.
Rapportens registerstudie omfattar validering av utlandsföddas kunskap och
kompetens. Det visar sig att
· flertalet deltagare varit arbetssökande på respektive arbetsförmedling även om
det oftast inte varit förmedlingen som initierat valideringen
· för hälften av deltagarna har valideringen haft betydelse för de fortsatta
insatserna på arbetsförmedlingen
· valideringen oftast lett till praktik- eller utbildningsinsatser
Intervjuerna med berörd personal på arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder
visar att
· kunskaperna om validering har ökat och att man är positivt inställd till
verksamheten
· behoven av validering bedöms öka i framtiden
· behoven av validering är likartade bland utlands- och svenskfödda
· validering hittills har haft för liten omfattning för att man ska kunna bedöma i
vilken utsträckning den ökar möjligheterna att få anställning
· validering hittills mest har använts för att förkorta utbildningar
· validering ännu inte har funnit sin roll i introduktionen för invandrare
Utvärderaren ser ett antal viktiga utvecklingsområden
· Rutiner för samverkan mellan arbetsförmedling och valideringsverksamheten
måste utvecklas
· Validering har på många håll fått alltför mycket fokus på vad deltagarna inte
kan, så gott som alla deltagare genomgår nu kompletteringsutbildning i
anslutning till validering. Validering som koncentrerar sig på den kompetens
deltagaren redan har och beskriver och värderar denna, bör också utvecklas
· Diskussion måste föras om när validering är lämplig insats och när annat
arbetsmarknadsprogram ger bättre resultat

·

Att föra in validering i det förändrade kurssystemet för Svenska för invandrare
är den viktigaste näraliggande uppgiften

·

Sverige måste sätta ribban på rimlig nivå för att erkänna utomlands förvärvad
kompetens. En arbetsförmedling skriver att ”vi tenderar att avstå från målare,
elektriker och andra utländska yrkesgrupper för att de har brister i kärnämnen
som svenska, religion…” Dessa yrkesarbetare är omedelbart attraktiva på den
svarta marknaden, och dras in där om vi inte släpper in dem på den reguljära
arbetsmarknaden.
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2

Bakgrund

Försök med validering av vuxnas kunskap och kompetens startade under andra
hälften av 1990-talet i ett stort antal kommuner i Sverige. Ofta har verksamheten
genomförts inom ramen för Kunskapslyftet. År 1999 gav regeringen direktiv till
en utredning av valideringsverksamheten.1 I uppdraget har ingått att utveckla
modeller och metoder för validering på gymnasial nivå. Särskild vikt har lagts vid
former för validering av utländsk yrkeskompetens. I utredningens uppdrag har
även ingått att pröva olika system för dokumentation av validerad kompetens.
Valideringsutredningen har genomfört ett antal pilotprojekt i olika kommuner för
att utpröva modeller för validering, att utveckla samverkan mellan berörda aktörer
och för att arbeta fram former för dokumentation av genomförd validering. I
januari 2002 gav Skolverket direktiv till utvärdering av valideringsutredningens
projekt. Utvärdering ska göras dels ur utbildningsperspektiv, dels ur integrationsperspektiv och dels ur arbetsmarknadsperspektiv, där Arbetsmarknadsstyrelsen
fick i uppdrag att utforma utvärderingen.
Utvärderingen av försöken ur arbetsmarknadspolitiskt perspektiv har genomförts
av utredare Lasse Gustavsson. Samverkan har skett med psykolog Ulla-Britt
Selander, Arbetsmarknadsstyrelsen.
Utvärderingen belyser berörda arbetsförmedlingars och länsarbetsnämnders syn på
valideringsprojekten. Projektorter har varit Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg,
Katrineholm, Kristianstad, Lindesberg, Malmö, Strängnäs, Sundsvall och
Västerås. Ytterligare några orter har varit aktuella i projektet men har inte
redovisat några valideringar till Skolverket. De ingår därför inte i utvärderingen.

2.1

Frågeställningar

Fokusering har skett på följande frågeställningar.

1

·

Hur väl känner arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden till valideringsförsöket?

·

Känner arbetsgivare och arbetssökande till möjligheten till validering?

·

Har arbetsförmedlingen upparbetade rutiner för samverkan med valideringen?

·

Hur fungerar validering av utländsk kompetens?

·

Leder validering till anställning? Till att arbetslösas söktider förkortas? Till
att bristområden och flaskhalsar kan fyllas?

·

Hur bedöms behovet av validering i framtiden?

·

Valideringens ställning bland andra arbetsmarknadsprogram?

SOU 2001:78 Validering av vuxnas kunskap och kompetens
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För att belysa ovanstående frågeställningar har berörda chefer och handläggare på
arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder intervjuats. Intervjuerna har kompletterats med en registerstudie där Arbetsmarknadsverkets arbetssökanderegister
utnyttjats.
Rapporten gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av verksamheten. Detta
skulle kräva ytterligare studier. För redovisade kritiska utvecklingsområden
ansvarar enbart författaren.

3

Begrepp

3.1

Validering
Validering har en vid innebörd. Det rör värdering och erkännande av kunskap och kompetens. Färdigheterna kan ha inhämtats
genom studier, arbete, eller deltagande i samhällslivet, i såväl
formella som informella former. Validering kan också stå för att
utbildning anpassas till vuxnas förkunskaper.

I skrivelse från regeringen har validering beskrivits som en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som en person
skaffat sig genom arbete, studier och samhällsliv, såväl formellt som informellt.
Tre delar kan urskiljas
· Individen kan få kunskap och kompetens validerad för att få betyg som ger
behörighet till vidare studier.
· Individen kan genom validering skaffa sig kompetensbevis, yrkesbevis,
branschcertifikat eller betyg riktade till arbetslivet.
· Validering kan också ses som ett pedagogiskt förhållningssätt. Utbildningens
uppläggning och genomförande anpassas till den vuxnes förutsättningar och
förkunskaper.1
I föreliggande rapport har åtskillnad inte gjorts mellan de tre delarna. Validering
för betyg för att gå vidare i studier har dock inte setts som problemområde av dem
som intervjuats för utvärderingen. På gymnasienivå finns väletablerade former för
detta. Följaktligen uppehåller sig utvärderingen huvudsakligen vid de två andra
delarna. För diskussion om valideringens teori, se Bilaga 5 till Valideringsutredningen 2001:78, författad av Per Andersson vid Linköpings Universitet.

1

Direktiv till valideringsutredningen 1999:86 s. 1 f.
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3.2

Kunskap och Kompetens

De två begreppen kunskap och kompetens ställs ibland mot varandra i diskussion
om validering. Att ha kunskap får då stå för att ha inhämtat vissa skolämnen
medan kompetens betyder att ha förmåga att tillämpa denna kunskap i en yrkessituation, att ha en helhetssyn och förmåga att reflektera och finna lösningar inom
yrkesområdet.
Verkligheten är naturligtvis inte så entydig men det är ändå värdefullt att göra
åtskillnad mellan kunskap och kompetens vid diskussion om validering.

3.3

Formellt och informellt lärande

Diskussionen om validering anknyter till tankar kring det livslånga och livsvida
lärandet. Det livsvida lärandet kan sägas bestå av tre delar, som samtliga tas
tillvara vid validering.1
Formellt lärande – lärande i det formella utbildningssystemet
Icke formellt lärande – lärande i arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning etc
Informellt lärande – lärande det dagliga arbetet, i föreningslivet, familjen och i
vardagen

1

Debatten om det livslånga lärandet. Utbildningsdepartementets skriftserie nr 5
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4

Registerstudie

Är det arbetsförmedlingens sökande, som fått sin kompetens validerad i pilotprojekten? Hur har man gått vidare efter valideringen? Leder valideringen till
anställning? Arbetsmarknadsverkets sökanderegister (AIS) har utnyttjats för att
söka svar på dessa frågor. De personer för vilka försökskommunerna redovisat
kompetensbevis till Skolverket har bildat urval till studien.
För projektomgången har gällt att enbart kunskap och kompetens förvärvad
utomlands ingått i försöket. De personer vars färdigheter validerats (validanderna)
är utomnordiska medborgare eller har nyligen fått svenskt medborgarskap.
Validerad kompetens ligger med några undantag på gymnasienivå. Valideringen
har dokumenterats i ett av Skolverket utarbetat kompetensbevis och kommunerna
har fått ekonomisk ersättning för insända kompetensbevis.
Antal personer i registerstudien
Kommun

Antal validerade

Botkyrka
Eskilstuna
Göteborg
Katrineholm
Kristianstad
Lindesberg
Malmö
Strängnäs
Sundsvall
Västerås

24
23
31
6
15
14
7
3
17
26

Totalt

166

Registerstudien genomfördes under september och omfattar 166 personer.
Ytterligare ett antal valideringar finns redovisade till Skolverket men utan
fullständiga personnummer varför dessa inte kunnat ingå i studien.
Berörda kommuner blev i projektets inledning ”tilldelade” ett antal valideringar
för vilka de kunde få ersättning. Vissa kommuner hade kunnat redovisa betydligt
flera valideringar än antalet i tabellen ovan. Andra har inte nått upp till sitt beviljade antal. Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs har bildat ett gemensamt
projekt. Västerås och Lindesberg har samverkat i ett annat projekt.
Av de 166 validerade är 66 kvinnor. Kompetensbevisen visar att mer än hälften av
valideringarna helt eller delvis genomförts på arbetsplats.
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4.1

Validerade yrkesområden

Botkyrka och Eskilstuna har relativt stor spridning i validerade yrken. Där finns
bl. a hantverksyrken, ekonomiyrken och barnskötare. Göteborg hade vid tidpunkten för registerstudien enbart redovisat validering av frisörer till Skolverket.
Från Katrineholm har flertalet valideringar avsett tekniska yrken. Kristianstad har
en koncentration till elektriker och i viss mån elektronik. Lindesberg redovisar ett
brett spektrum av yrken medan Malmö sänt in kompetensbevis för lastbilsförare,
svetsare och vårdyrken. Strängnäs och Sundsvall har spridning i yrken medan
Västerås redovisar en stor andel inom vård, transport, data och bilmekaniker.

4.2

Frågeställningar för registerstudien

Noteringar i Arbetsmarknadsverkets arbetssökanderegister (AIS) har stämts av
mot uppgifter i de kompetensbevis som sänts till Skolverket. De faktorer som
undersökts är om den person, som deltagit i validering, varit aktuell som arbetssökande vid af vid tiden för valideringen och om det finns noterat i handlingsplan
eller daganteckning på af att validering skulle genomföras eller har genomförts. I
de fall validering finns omnämnd har bedömts om det finns en koppling mellan
denna och den vidare handläggningen, antingen så att man går vidare inom validerat yrkesområde eller på grund av valideringens resultat styr om till annat
område. Hur många av de validerade som gått vidare till arbetsmarknadspolitiskt
program har också undersökts liksom om programmet syftar till det validerade
yrket. Slutligen har undersökts hur många av de validerade som fått anställning.

4.3

Resultat av genomgången

Av de 166 personer som validerats var 135 aktuella på arbetsförmedlingen vid
tiden för valideringen. Flertalet var arbetslösa medan några hade timanställning
eller tillfällig anställning. Valideringen finns omnämnd i AIS för 83 av de validerade och för huvuddelen av dessa kan man dra slutsatsen att valideringen påverkat
den fortsatta handläggningen på Af.
Av de 135 af-aktuella validanderna har 78 gått vidare till arbetsmarknadspolitiskt
program, flertalet (64 personer) inom valideringsyrket. 24 validander har fått
anställning varav 9 med anställningsstöd. Även om antalet personer som fått
anställning inte är så stort kan det ändå vara ett viktigt tillskott till arbetsmarknaden. Flertalet validerade yrken är idag bristområden.
Det vore önskvärt att få en säker uppfattning om hur ofta af varit initiativtagare,
men att af initierat validering har bara kunnat utläsas i något enstaka fall.
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Har vissa försöksorter lyckats bättre än andra? Det går inte att dra några säkra
slutsatser om det utifrån det granskade materialet. De insända kompetensbevisen
är inte representativa för valideringen på försöksorterna eftersom enbart utländsk
kompetens ingått i det granskade projektet. Inte heller för invandrargruppen kan
det antas att urvalet är representativt. Men vissa slutsatser bör ändå kunna dras av
materialet som helhet.

4.4

Slutsatser

De utlandsfödda som gått igenom validering är till över 80 % arbetsförmedlingens
sökande. När förmedlingen deltar i valideringsprocessen blir resultatet i allmänhet
att validanden går vidare i arbetsmarknadsprogram för att öka kunskaperna inom
det validerade yrkesområdet. I ett mindre antal fall klargörs att validanden saknar
tillräcklig kompetens i validerat yrke och måste tänka om och få möjlighet till
vägledning för att finna en ny realistisk yrkesinriktning.
Av registergenomgången att döma har ansvarig handläggare på arbetsförmedlingen i många fall inte varit medveten om den validering som ägt rum. I varje fall
finns inga noteringar i sökandeakten. Om man ska se något positivt i det, så skulle
det vara att arbetslösa utlandsfödda inte är hänvisade enbart till af. Det finns ett
nätverk där af ingår tillsammans med kommunala förvaltningar, föreningar,
projekt, utbildningsorganisationer och andra. Initiativ till validering har tagits från
många håll. Men det blir slöseri med resurser och förlängda arbetslöshetstider när
arbetsförmedlingen inte är med i en så viktig insats som validering. Resultatet av
valideringen tas inte tillvara som det värdefulla element det är på vägen mot en
yrkeskompetens och en anställning.
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5 Enkät till arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder
Kontakt togs under februari med cheferna för arbetsförmedlingarna på försöksorterna och med sakansvariga på berörda länsarbetsnämnder. Information lämnades om den förestående utvärderingen och om den enkätundersökning som skulle
genomföras efter att försöken avslutats. Af-chefen hänvisade i många fall till
handläggare som var involverad i projektet, för de vidare kontakterna under utvärderingen. Förteckning över de personer som intervjuats återfinns i bilaga 1.
Enkäten genomfördes i form av telefonintervjuer under september. Intervjufrågorna i sin helhet finns redovisade i bilaga 2. Frågorna mejlades ut till de
berörda en vecka före intervjuerna.
Det är viktigt att observera skillnaden mellan den i föregående kapitel redovisade
registerstudien och enkäten till personal på af och lan. Registerstudien omfattar
enbart utlandsfödda validander medan enkäten ger bedömningar om den totala
valideringsverksamheten på respektive ort. I allmänhet är det betydligt fler
svenskfödda än utlandsfödda, som deltagit i validering.

5.1

Kännedom om valideringen

Valideringsprojekten har besökt arbetsförmedlingarna och informerat om sin
verksamhet. På varje förmedling finns minst en handläggare som är ”expert”
på validering.
Valideringsprojektens personal har informerat om sin verksamhet på arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder. Ofta har informationen upprepats vid flera
tillfällen. Förmedlingar och länsarbetsnämnder har också fått kunskap om verksamheten då man i många fall varit medlemmar i projektens styr- eller
arbetsgrupper.
Har arbetsförmedlingen då tagit till sig informationen? I allmänhet är en eller ett
par handläggare på varje förmedling som har grundlig kunskap. På flera förmedlingar är det är flyktinghandläggare, som kan mest om validering.

5.2

Känner arbetsgivare och arbetssökande till validering

Kunskapen om validering är fortfarande låg bland arbetssökande och
arbetsgivare men intresset ökar, särskilt bland arbetsgivare.
Arbetsförmedlingarnas bedömning skiljer sig åt då det gäller hur väl information
om validering är spridd bland arbetssökande. På några av försöksorterna bedöms
mycket få arbetssökande känna till verksamheten medan kunskaperna är större på
andra orter. Bäst spridning verkar informationen ha fått bland arbetssökande
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invandrare. Det är fortfarande ovanligt att arbetssökande själva kommer med
önskemål om att få genomgå validering.
Kunskapen om validering bland arbetsgivare bedöms i allmänhet som låg.
Intresset ökar dock och flera länsarbetsnämnder rapporterar att arbetsgivare ställt
frågor om validering på styrelsemöten och byggarbetsnämnder. De intervjuade
bedömer de arbetsgivare, som känner till validering som intresserade och positiva
till verksamheten.
Arbetsgivare på vårdområdet är de som i störst utsträckning bedöms ha kommit i
kontakt med validering och här anses verksamheten vara väl etablerad. På flera av
försöksorterna har kontakt etablerats med arbetsgivare även inom andra branscher
för att fastställa kompetenskrav inom deras yrkesområden och valideringar har
genomförts ute på arbetsplatser. Dessa insatser har bidragit till ökad kännedom.
Brist på arbetskraft liksom överskott ökar intresset för validering. Intresset är stort
inom yrkesområden med rekryteringsproblem och intresse visas även från företag,
som säger upp personal. I det senare fallet ses validering som en del i insatserna
för att stödja de uppsagda att finna ett nytt jobb eller att bygga på sin kompetens.

5.3

Finns upparbetade rutiner för validering?

Rutiner för validering som inledande del i en yrkesutbildning finns sedan
länge. Validering eller prövning mot betyg i gymnasieskolan är också
etablerat. Rutiner kring validering av yrkeskompetens saknas i allmänhet.
Endast på två av försöksorterna bedömer man att rutiner kring validering finns
utvecklade. I ett fall ytterligare har man haft rutiner under försökstiden men
saknar fungerande rutiner för den fortsatta valideringsverksamheten. Överföring
av information mellan arbetsförmedlingens personal och valideringsprojekten är
ett område där rutiner behöver utvecklas.
Den intervjuade af- och lanpersonalen pekar på oklarheter kring deltagarersättning under valideringstiden. Kan validanden gå kvar på arbetslöshetsersättning under valideringen? Hur lång tid som bedöms åtgå för att genomföra
validering varierar kraftigt, från ett par dagar upp till 12 veckor. Arbetsförmedlingarna har använt olika program för att tillförsäkra deltagare aktivitetsstöd under
valideringstiden. Arbetspraktik har utnyttjats liksom programmet ”Aktiviteter
inom vägledning och platsförmedling”.
Ofta ligger valideringen som en del i ett längre arbetsmarknadsprogram. Det kan
vara förberedande utbildning med motiverande inslag och validering. Det kan
vara arbetsmarknadsutbildning, som startar med en kartläggning av vad deltagaren redan behärskar.
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Inom försöket finns exempel på validering för en grupp arbetssökande som gått
arbetslösa länge på af och har utbildning eller erfarenhet inom ett yrkesområde.
Vissa deltagare har fått yrkesbevis i samband med valideringen, andra har bedömts kunna få anställning efter komplettering och har då gått vidare till utbildning medan övriga erbjudits vägledning mot annat yrkesområde. Denna typ av
punktinsatser blir allt vanligare och för dessa gruppverksamheter har fungerande
samverkan utvecklats.
Ska Arbetsmarknadsverket betala för valideringen? Det har under försökstiden
funnits gott om projektmedel för valideringen. De största beloppen kommer förmodligen från Europeiska Socialfonden. Också ”storstadsmedel” och Skolverkets
projektmedel har finansierat verksamheten. Dessutom har möjligheter funnits till
statsbidrag då Kunskapslyftet validerat gymnasiepoäng.
I något fall kompliceras bilden av oklarheter kommuner emellan. Man har där bestämt att en viss del av valideringskostnaden ska vara kommunal. Eftersom verksamheten vänder sig till flera kommuner måste överenskommelse om interkommunal ersättning träffas. Detta har visat sig problematiskt.
Ska företag få ersättning när de ställer personal till förfogande som valideringshandledare på arbetsplatsen? De intervjuade på några orter anser att arbetsgivare
måste få ersättning och åtminstone i något försök utgår ersättning till företag. På
andra orter anses det uteslutet att ett valideringsföretag skulle ha betalt.

5.4

Validering i introduktionen för flyktingar

Erfarenhet saknas på flertalet försöksorter av validering i samband med
Svenska för invandrare. Validering har blivit aktuell först efter längre tids
0
vistelse i Sverige. Förmedlingen är positiv till tidig validering men tror att
språkproblem försvårar rättvisande bedömning.

Det stora flertalet av de intervjuade af- och lan-representanterna saknar erfarenhet
av validering som en del av introduktionen i anslutning till studierna i Svenska för
invandrare (sfi). På flertalet försöksorter anger af att validering inte förekommer i
anslutning till sfi, på någon ort tror man att det förekommer men af är inte
involverad.
De intervjuade af- och lan-representanterna är positiva till att föra in validering i
introduktionen. Samtidigt ger de uttryck för en skepsis över möjligheterna. Når
kursdeltagarna tillräckliga språkkunskaper redan under sfi-tiden för klara en rättvisande validering? Några intervjuade pekar på att man inte har yrkessvenska i
kommunens sfi-verksamhet vilket försvårar validering.
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En av försöksorterna visar exempel på att validering med framgång kan genomföras i slutet av sfi-studierna. Kommunen ifråga har ”yrkesspår” inom sfi med
yrkessvenska och praktik för invandrare med yrkesbakgrund. Validering för
invandrare kan i allmänhet genomföras under sfi och följas av kompletterade
yrkesutbildning.

5.5 Resultat av valideringen
Det finns många exempel på att validering lett till anställning men det är för
tidigt att göra någon kvantitativ bedömning av hur mycket jobbchanserna
ökar. Valideringen följs oftast av kompletteringsutbildning. Flertalet arbetsförmedlingar klagar över bristande kontroll över dessa utbildningsinsatser.
Det är ofta samma företag som både validerar och utbildar och man har en
känsla av utbildningarna blir oskäligt långa.
Många goda exempel redovisas på att validander fått anställning efter validering
eller under arbetsplatsförlagd validering. Genomgående menar man dock att verksamheten haft för liten omfattning för att tillåta kvantitativ bedömning av värdet
då det gäller att få anställning. Från några håll framförs tvivel på legitimiteten hos
det kompetensbevis, som använts under försöksperioden. Man är osäker på hur
arbetsgivare ser på beviset.
Någon intervjuperson pekar på en positiv effekt på validandernas självförtroende.
Det stärks påtagligt då de får papper på sin kompetens.
Validering leder vanligtvis till kompletteringsutbildning, det är en gemensam
uppfattning från samtliga försöksorter. En stor del av intervjupersonerna anser att
dessa kompletteringsutbildningar blir oskäligt långa. Problemet är att utbildningsföretag, som anlitas för validering, i allmänhet också är dominerande på orten då
det gäller kompletteringsutbildning. Uppfattningen från af och lan är att så gott
som samtliga validander bedöms behöva kompletteringar, och långa sådana.
Dessutom föreslås deltagare till utbildning, vilka inte alltid har förutsättningar att
nå kunskap som räcker till för anställning inom yrket i fråga.
I en kommun där validering och kompletteringsutbildning ingår i ”ett paket” anser
man sig ha kontroll över utbildningens volym. Man granskar verksamheten och
går regelbundet ut med ny upphandling. Detta, menar man, stävjar tendenser att
göra kompletteringarna längre än vad som är nödvändigt för att de ska leda fram
till anställbarhet.
Valideringsverksamheten har till absolut största delen varit inriktad mot bristområden. Vårdområdet är största enskilda yrkesområde. Industri, transport, bygg,
restaurang, el och elektronik är andra stora områden med påtaglig arbetskraftsbrist. Endast i ett mindre antal fall har validering genomförts inom yrkesområden
med överskott på arbetskraft.
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Från några förmedlingar har påpekats att verksamheten i pilotprojekten inte nått
ända fram till genomförd validering. Det har ganska ofta stannat vid kartläggning
och vägledning. Tveksamhet har också uttryckts kring ett försök att bedöma en
”generell kompetens”, vilket prövats på några håll.

5.6 Validering av kompetens förvärvad i Sverige respektive
utomlands
Validering används likartat för utlandsfödda och svenskfödda. Det är
också principiellt viktigt att så sker.

Intervjupersonerna anser i allmänhet att validering används likartat oberoende av
var kompetensen är förvärvad. Flera framhåller det principiellt viktiga i att
validering används på likartat sätt för alla arbetssökande. Vissa intervjupersoner
pekar på problem med svaga språkkunskaper, andra framhåller att behoven nog är
större om kompetensen är förvärvad utomlands. Ett problem som framförs är att
en yrkesbeteckning kanske inte står för samma sak i Sverige som i en flyktings
ursprungsland. Yrkesinnehåll förändras också snabbt över tiden.

5.7

Validering i arbetsförmedlingens verksamhet i framtiden

Behovet av validering anses komma att öka med snabbare omställning på
arbetsmarknaden. Då det gäller hur validering ska utnyttjas tyder intervjuerna på två olika skolor bland Arbetsmarknadsverkets personal på
försöksorterna. Den ena gruppen ser validering som en insats i samband med
utbildning. Den andra gruppen ser validering som en insats ”som står för sig
själv”.

Flertalet intervjupersoner bedömer att behovet av validering kommer att öka.
Ingen talar om minskande eller små behov. Validering av kunskap och kompetens
förvärvad utomlands framhålls av många som det mest angelägna, men de flesta
anser validering viktig även för erfarenheter förvärvade i Sverige. Praktisk
erfarenhet anses i allmänhet viktigast att få bedömd. Teoretiska kunskaper på
gymnasienivå kan valideras genom prövning inom gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning. Praktisk kompetens lämpar sig sämre för bedömning i skolmiljö
och flera intervjupersoner menar att valideringen måste ske i ”reell” miljö.
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Meningarna är delade om vilken roll validering bör ha framöver i af:s verksamhet.
Flera intervjuade anser att validering i allt väsentligt bör vara ett instrument för att
förkorta utbildningar. Validering i utbildningens inledning ska bedöma vilka
kompetenser kursdeltagaren redan har, varefter komplettering görs med vad som
saknas för att bli anställningsbar i yrket. Man ska inte behöva läsa om det man
redan kan.
Andra intervjuade ser validering som i huvudsak ett eget program. Den arbetssökande anvisas validering och har en frågeställning eller en begäran om kompetensintyg med sig till valideringsorganisationen. Efter validering går af och validanden vidare med platsförmedling om intyget visar på gångbar kompetens. Eller
kanske slutsatsen blir att kompletteringsutbildning krävs. Analogt kan validering
vara en del i en vägledningsprocess. Bland de som ser validering som ett självständig insats nämner flera att validering bör bli ett sätt att få ett bevis på kompetens att foga övriga handlingar i individens meritportfölj.
Någon intervjuperson framhåller att validering borde ha en viktig roll för att
återföra långtidssjuka till arbetslivet. Ofta bör det bli fråga om att byta arbetsgivare och i samband med detta aktualisera tidigare kompetens eller att gå in på
delvis nya områden. I det sammanhanget bör validering bli en värdefull insats.
Flera intervjuade tar upp problem att få en bedömning för arbetssökande som har
universitetsutbildning från annat land. Är utbildningen fullföljd med examen
gäller Högskoleverkets värdering. För andra invandrarakademiker måste former
för validering arbetas fram.
Flera intervjuade för fram att Af i planeringen tillsammans med den arbetssökande bör väga validering mot andra insatser. Det kan vara bättre att gå ut i arbetspraktik i ett företag med anställningsbehov än att gå in i validering.
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6
Utvärderarens slutsatser om kritiska utvecklingsområden
Försöksorternas validering har endast i begränsad omfattning utnyttjats av arbetsförmedlingarna. Att lägga in validering i en handlingsplan som upprättas mellan
en arbetssökande och en handläggare är ännu ovanligt. Den form av planering för
validering som är vanligt förekommande, är yrkesutbildning med inledande kartläggning/validering.
Informationen mellan af och projekten har inte fungerat bra. Även i de fall då en
arbetssökande deltagit i vägledning på af och därefter gått till validering, så har
projektens personal börjat om från början med kartläggning av intressen och erfarenheter. Rutiner för vem som gör vad både internt inom Af och inom projekten
och mellan aktörerna måste utformas. Vidare krävs rutiner för hur information ska
förmedlas mellan af och valideringsverksamheten.
Flertalet försöksorter har ännu inte tagit tillvara valieringsmöjligheter i introduktionen för invandrare. Men som tidigare nämnts finns det exempel på validering
som fungerande instrument i introduktionen. Validering kan föras in på ett tidigt
stadium och bidra till att förkorta tiden fram till anställning.
Hög legitimitet krävs för dokumentationen från validering. Projekten har arbetat
dels med kompetensbevis och dels själva utarbetat yrkesbevis och andra dokument tillsammans med arbetsgivare på flera försöksorter. Om valideringen ska
arbeta med yrkesbevis bör riksgiltiga sådana tas fram, en förutsättning för
acceptans på arbetsmarknaden i hela landet.
Diskussion behöver föras om validerings roll inom arbetsmarknadspolitiken och
på arbetsmarknaden i stort. När bör af platsförmedla, när bör man gå in med validering och när ger ett annat arbetsmarknadsprogram bättre resultat för en arbetslös
person? Försöken med validering har mött betydande svårigheter då arbetslösa
som varit uttagna till validering fått arbete i stället. Då kanske inte den planerade
valideringen var lämpligaste insats. Å andra sidan finns det många bland arbetsförmedlingens sökande som gått arbetslösa mycket länge och där en tidig validering säkerligen varit av stort värde.
Validering måste ges olika fokus. När validering är ett moment på vägen till ett
väldefinierat yrke, där kanske till och med lag eller avtal reglerar vilka kompetenser som ska finnas för att få utöva yrket, då läggs fokus på vad validanden inte
kan och kompletterande utbildning erbjuds. När validering är ett moment i samverkan mellan en arbetssökande och dennes arbetsförmedlare på vägen mot att
finna fram till ett lämpligt yrkesområde, då läggs fokus på vad validanden kan.
Dokumentationen från valideringen blir en del i den arbetssökandes meritportfölj
att användas då hon eller han söker jobb eller blir underlag för fortsatta
vägledningsdiskussioner.
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Bilaga 1

Intervjuade för utvärderingen
Berit Edblad, Af Sundsvall
Anette Ekholm, Af Strängnäs
Klaes Hallberg, Lan Stockholm
Charlotte Hillvik, Af Refugen Malmö
Agneta Johansson, Af Centrum Göteborg
Lena Kvarnström, Af Göteborg
Anne Linderoth, Af Västerås
Eila Malmberg, Lan Eskilstuna
Marita Mannerbro, Af Katrineholm
Gabriel Melki, Af Hallunda
Rolf Nord, Lan Göteborg
Monica Norström, Af Eskilstuna
Heikki Nykänen, Af Lindesberg
Elna Svensson, Af Kristianstad
Lena Wallin, Lan Västerås
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Bilaga 2

Intervjufrågor
1. Hur bedömer ni er egen kännedom om valideringsverksamheten som pågår
eller pågått i er kommun? Känner arbetssökande till valideringen? Får ni
förfrågningar eller önskemål om validering från arbetssökande?
2. Bedömer ni att kunskap om validering nått ut till arbetsgivare? Hur ser de i så
fall på validering?
3. Har ni upparbetade rutiner för samverkan med valideringsverksamheten? Hur
är dessa i så fall utformade? Vilka handläggare på Af ”remitterar” till validering?
4. Vilka erfarenheter har ni av validering som en del av introduktionen för
invandrare? Har många bedömts ”icke valideringsbara”?
5. Har validering, som den hittills bedrivits, lett till att
a. sökande fått arbete
b. sökande gått in i relevant utbildning eller annat program
c. förkortat söktiderna
d. hjälpt till att fylla flaskhalsar/bristområden
6. Skillnad i valideringsverksamhetens användning för dem som har kompetens
förvärvad i Sverige jämfört med förvärvad i annat land?
7. Hur bedömer ni behovet av validering i förmedlingens verksamhet framöver?
a. för vilka sökandegrupper bör möjligheten finnas
b. för vilka kompetenser, gymnasie - högskolenivå, praktiskt - teoretiskt,
kompetens förvärvad i Sverige - förvärvad i annat land
c. som ett instrument bland andra arbetsmarknadspolitiska program, utbildning,
praktik etc.
d. som självständigt program eller enbart som ett sätt att förkorta
utbildningsinsatser

s

Blankettutarbetad av Utredningen om valideringavvuxnas

kunskap ochkompetens (U 1999:06)

s

1(4)

Regeringen förordnade i november 1999ElvingAndersson som särskild utredare i utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (U 1999:06). Utredaren skall
enligt sina direktiv (Dir 1999:86 och Dir 2000:84) bl.a. organisera och leda tre pilotprojekt.
Inom pilotprojekten

skall modeller och metoder utvecklas för validering av utländsk

yrkeskompetens på i första hand gymnasial nivå och annan yrkeskompetens som arbetsmarknaden kräver för visst yrke. I projekten har i viss utsträckning ingått även validering av
yrkeskompetens som förvärvats i Sverige.

Vad

avses

med

validering?

I direktiv 1999:86 (sid. 1 f) skriver regeringen följande om begreppet validering.
Begreppet validering har en vid innebörd. Med validering avser regeringen en strukturerad
bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som uppnåtts både i
och utanför det formella utbildningsväsendet. n-e delar kan utskiljas inom detta område.
För individen handlar det dels om validering av kunskaper och kompetens inhämtade
på olika sä tt för att få betyg som ger behörighet för vidare studier, dels om att få ett
kompetensbevis,yrkesbevis eller branschcertifikat av något slag riktat till arbetslivet, dvs.
validering av yrkeskompetens. Den tredje delen berör det pedagogiska fältet, bl.a. anpassning av utbildningens uppläggning och genomförande i förhållande till den vuxnesfÖrutsättningar och förkunskaper.

Kompetensbevis
Den som har deltagit i ett sådant projekt som har organiserats av Utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens skall enligt förordningen om försöksverksamhet
med validering av yrkeskompetens (SFS2001:14)få ett bevis över sina kunskaper och sin
kompetens (kompetensbevis) i en viss bransch eller ett visst yrkesområde. Föreliggande
kompetensbevis har utarbetats i samråd med bl.a. Landsorganisationen i Sverige, LO,
SvenskaArbetsgivareföreningen, SAF,och Tjänstemännens Centralorganisation, TCO.
Valideringen avser tre kompetensslag, nämligen yrkeskompetens, baskompetens och
generell kompetens. Kompetensbevis utfärdas efter validering av minst ett kompetensslag,
när bedömningen är den att nivån motsvarar en av de tre kompetensnivåer som anges på
sid4.

Underlag för valideringen
Underlag för valideringen är
l. tidigare meriter såsom utbildning, yrkes-Iarbetslivserfarenhet,
2. (i förekommande fall) praktikperiodl er inom ramen för valideringen,
3. (i förekommande fall) utförande av särskilt utvald I a arbetsuppgiftl er,
4. intervjuler.

avseende

Bransch/yrkesområde
utfärdat med stöd av Förordning om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens (SFS2001:14).

Namn

Personnummer
har deltagit i projekt organiserat av Utredningen omvalidering av vuxnas kunskap och kompetens (U 1999:06)
och bedömts enligt följande:
KOMPETENSSLAG

KOMPETENSNIVÅ'

I.

Nivå

Yrkeskompetens

( enav

tre nivåer;

se omstående

sida)

seomstående

sida)

2. Baskompetens
a. Kommunikation
b. Matematik
c.

IT

Nivå
( enav tre nivder;

3. Generellkompetens
a. Prioritering, samordningoch
organiseringavarbete

Nivå
( enav

trenivåel;

seomståendesida)

b. Samarbete

Nivå
(en av tre nivåel; se omstående sida)

c. Kvalitets-ochmiljöarbete

Nivå
(enavtrenivåel;seomståendesida)

1Streckinnebär att kompetensslagetinte validerats

I

a.

VALIDERINGEN

Särskildla

HAR

arbetsuppgiftler

b. Praktik
Praktiken

NGÅTT
ja D

nej

D

ja

nej

D

D

var förlagd till
Företag, motsv

under perioden

Ort, datum

Ort, datum

Underskrift rektor

Underskrift projektledare

Skolansstämpel

Kommunens lorganisationens stämpel
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.YRKESKOMPETENS
Yrkeskompetensen bedöms ligga på en av följande nivåer, nämligen
N I V A I Utförande av givet arbete
Anger kompetens som innebär förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i arbetsuppgifter av mestadels rutinmässig eller förutsägbar natur.
N I V A 2 Utförande av sj älvständigt arbete inom ramen för givna mål
Anger kompetens som inneb är förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i arbetsuppgifter som i stor utsträckning kräver sj älvständighet och ansvar. En del av uppgifterna
är komplexa och av icke rutinmässig natur.
N I V A 3 Utförande av kvalificerat arbete och medverkan i utvecklingsarbete
Anger kompetens som innebär förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter inom
ett brett fält av komplexa och specialiserade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna

utförs

i varierande sammanhang och med avsevärd grad av problemlösning, sj älvständighet
och personligt ansvar. Overvakande uppgifter av arbetsledande karaktär och ansvar för
andras arbete samt för fördelning av resurser av olika slag är vanligt förekommande.

2.BASKOMPETENS
I baskompetensen ingår
a. Kommunikation (att förstå och göra sigförstådd på svenska i taloch skrift)
Kompetensen bedöms ligga på en av följande nivåer, nämligen
N I V Å I Tröskelnivå
Nivån innebär förmåga att genomföra enkel kommunikation

i kända situationer i arbetet

och i de sociala kontakterna på arbetsplatsen, dvs. i situationer där inget oförutsett händer.
N I V Å 2 Självständig användare
Ett mellanstadium, där man kan klara språket någorlunda, även i oförutsedda situationer,
har ett relativt stort ordförråd och kan bedriva gymnasiestudier. Motsvarar lägst godkänd
nivå i svenskalsvenska 2 från årskurs 9 i grundskolan.
N I V Å 3 Kompetent användare
Man kan använda språket i de flesta sammanhang, men avvikelser kan förekomma. Mot svarar lägst godkänd nivå i svenskal svenska 2 från gymnasieskolan.
b. Matematik (vad som behövsför att klara arbetsuppgifterna)
Kompetensen bedöms ligga på en av följande nivåer, nämligen
N I V Å 1 Den matematik som ingår i valideringen eller lägst godkänd nivå i matematik
från årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande.
N IVÅ 2

Lägst godkänd nivå i matematik A från gymnasieskolan eller motsvarande.

N IVÅ 3

Lägst godkänd nivå i matematik C från gymnasieskolan eller motsvarande.

c. IT (grundläggande
Kompetensen

dataanvändning)

bedöms ligga på en av följande

N IVÅ

1

Innehåll

motsvarande

N IVÅ

2

Innehåll

motsvarande

N IV Å

3

Innehåll

motsvarande

3.GENERELL

30 timmars

nivåer, nämligen
datakunskap.

4 av 7 moduler från "Det Europeiska Datakörkortet",
"Det Europeiska

Datakörkortet",

ECDL.

ECDL

KOMPETENS

Generell kompetens innebär att kunna
a. hantera flera och prioritera mellan olika arbetsuppgifter samt att kunna organisera
arbetet,
b. såväl arbeta självständigt, som samarbeta och utveckla arbetskontakter, och
c. arbeta med och utveckla kvalitets- och miljöfrågor.
Kompetensen bedöms ligga på en av följande nivåer, nämligen
N IVÅ 1

Arbetsuppgifterna utförs utan koppling till givna mål.

N IVÅ 2

Arbetsuppgifterna utförs med en klar koppling till givna mål.

N IVÅ 3

Arbetsuppgifterna utförs med en klar koppling till mål i vilka ligger hur arbetet

ska förändras i förbättrande/effektiviserande

4

(4)

syfte.

Bilaga 5

Validering av kunskaper och kompetenser
Regeringen har enligt beslut den 11 oktober 2001 (U2001/3532/V) till Skolverket uppdragit att fr o m den
15 oktober 2001 samordna åtgärder för utbyggnad av validering av utländsk yrkeskompetens på
gymnasial nivå i enlighet med regeringens direktiv (dir 2001:47) till Utredningen om validering av
vuxnas kunskap och kompetens (U1999:06).
Den som har deltagit i denna verksamhet skall enligt förordningen om försöksverksamhet med validering
av yrkeskompetens (SFS 2001:14) få ett bevis över sina kunskaper. Detta intyg har till syfte att genom
t ex självskattningstest, intervjuer, fördjupad kartläggning, vägledning eller praktiska arbetsprov
dokumentera kunskaper och kompetenser som individen inhämtat utanför det formella
utbildningssystemet. Validering skall ske med fokus på gymnasial nivå för att om möjligt omsättas till ett
gymnasialt betyg. Detta valideringsintyg kan även utgöra underlag till utfärdande av kompetensbevis.
Även redan utfärdade betyg, intyg kan biläggas detta dokument.
Intyget kan även vara ett stöd för individen vid t ex platsansökan, inför fortsatta studier/ kompetensutveckling, vid befordran eller vid utvecklingssamtal.
Personuppgifter
Efternamn:

Förnamn:

Adress:

Postnr:

Postort:

Telefon bostad:

Telefon arbete:

Mobiltelefon:

Personnr:

Kön:

Modersmål:

Nuvarande sysselsättning:

Utbildningar
Utbildningsanordnare

Utbildning

År

Betyg

Intyg

Arbete/praktik
Arbetsgivare/praktikplats/eget företag

Arbetsuppgifter

Tid

Funktion

Intyg

(ledare, anställd,
praktikant):

Yrkeskunskaper/kompetenser
Yrkesområde:

Teoretiska kunskaper/praktiska kompetenser:

Validerade av (utbildningsel arbetsplats):

Datum för
validering

Teoretiska kunskaper/praktiska kompetenser:

Validerade av (utbildningsel arbetsplats):

Datum för
validering

Validerade av
(utbildnings/arbetsplats eller
självskattning):

Datum för
validering

Baskunskaper/kompetenser
Ämnesområde:

Annan kompetens
Kompetenser som ytterligare inhämtats under yrkesverksamhet eller i den personliga
utvecklingen

Målsättning - personlig handlingsplan

Pågående åtgärdsinslag:

Övrigt:

__________________________________

_________________________________________

Ort, datum

Ort, datum

__________________________________

_________________________________________

Underskrift projektledare/rektor

Underskrift deltagare

___________________________________________________
Namnförtydligande

______________________________________________________________
Namnförtydligande

Stämpel

