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Rapport förstudie Regional samordning för 
validering
 

 

Bakgrund 
Regionförbundet södra Småland drev under åren 2006-2009 projektet Validering 

Kronoberg. Syftet med projektet var att synliggöra kompetens och samordna 

validering i Kronobergs län. Projektet byggde upp kunskap och kompetens kring 

validering generellt och en struktur upparbetades för hur det kunde kopplas till 

lokala och regionala förutsättningar. Validering Kronoberg förlängdes inte vid 

projektslut, främst beroende på att ett nytt nationellt uppdrag inväntades från 

Valideringsdelegationen samt att kommunerna inte var beredda på att satsa 

ekonomiska medel i verksamheten. 

 

Efter förfrågan till kommunerna och Landstinget under våren 2012 om behov av 

samordning av validering för regionen framkom det att intresset för detta var stort 

och Regionstyrelsen beslutade att genomföra en genomlysning och kartläggning av 

vad som görs och vilka behov och utvecklingsmöjligheter som identifierats. I svaren 

från kommunerna går att utläsa att valideringsfrågan är en mycket viktig och en 

fråga för framtiden. Med den strukturomvandling som nu regionen genomgår, och 

för övrigt hela landet, är det av högsta prioritet att vi på alla sätt tar tillvara den 

kompetens som enskilda individer besitter. Detta för att på ett snabbt och effektivt 

sätt få medborgarna i arbete eller i högre studier inför vidare karriärvägar och 

arbete. Önskvärt är, uttryckte också kommuner och Landsting, att vi ska komma till 

ett gemensamt synsätt kring behörighet och att valideringar genomförs på liknande 

sätt inom regionen för att säkerställa kvalité och rättssäkerhet. 
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Uppdrag 

Syftet med förstudien var att få en djupare förståelse för det reella behovet av 

regional samordning av validering genom att kartlägga vilken validering som görs i 

regionen idag, inom vilka områden, hur efterfrågan ser ut samt se vilka behov som 

utbildningsanordnare och branscherna i regionen ser framöver. 

 

Förstudien delades in i två delar. Den första delen har varit en kartläggning som 

baserats på en kombination av enkäter, möten med människor (intervjuer och 

samtal) för att få en komplett bild som besvarar följande frågor: 

- Vilken validering som görs i regionen idag (bransch/utbildning och inom 

vilka områden) 

- Vilka utförare av validering som finns idag 

- Vilka volymer/antal individer som valideras (utlandsfödda, yrkesbytare 

och andra) 

- Vilka behov av finansiering som finns på lokal och regional nivå 

- Möjligheterna till samverkan med Arbetsförmedlingen och hur en 

eventuell regional struktur kan komplettera det arbete som 

Arbetsförmedlingen gör inom ordinarie verksamhet. 

 

Förstudiens andra del har syftat till att analysera kartläggningens resultat samt ta 

fram förslag för den fortsatta processen med regional samordning av validering och 

besvara frågorna; 

- Vilka visioner och mål för validering bör vi ha regionalt 

- Hur skall arbetet organiseras 

- Hur skall arbetet finansieras 
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Definition – vad är validering? 

I Sverige finns sedan 2003 en formell definition av validering som lyder 

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 

dokumentation och erkännande av kunskaper och komptens som en person 

besitter oberoende av hur de förvärvats”1 

 

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och validering 

av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Värderingen av den 

reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat. 

Begreppet validering används också när man redan har utländska betyg och intyg. 

Då valideras dessa till svenska förhållanden. Validering kan också användas för att 

förkorta en utbildning genom att validanden ges möjlighet att visa prov på 

kompetens denne redan innehar. Då ges möjlighet att snabbt komma vidare i högre 

utbildning, alternativt att söka arbete. 

 

Begreppet validering används i ökande utsträckning, såväl nationellt som 

internationellt, när det gäller att synliggöra, kartlägga och bedöma enskilda 

individers kunskaper och kompetens. Validering innebär att individens kunskaper 

och kompetens systematiskt bedöms, värderas och dokumenteras oavsett hur de 

har förvärvats. Det handlar om att lyfta fram det informella och icke-formella 

                                                                    
1 Definitionen för validering fastslogs 2003 av regeringen i departementsskrivelsen Validering mm – 

fortsatt utveckling av vuxnas lärande. Definitionen är idag vedertagen och är en central utgångspunkt i 

det regeringsuppdrag Myndigheten för yrkeshögskolan fick av regeringen 2009. Uppdraget var att 

initiera framtagandet av nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Detta arbete 

slutfördes under 2012 i samverkan med berörda myndigheter och branscher och resulterade i 

dokumentet Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. 

- Kriterierna och riktlinjerna kan tillämpas för: 

- Validering inom vuxenutbildningen 

- Validering för behörighet och för tillgodoräknande inom yrkeshögskoleutbildning 

- Validering för behörighet och tillgodoräknande inom högre utbildning (bedömning av reell 

kompetens) 

- Validering inom folkbildningen 

- Validering enligt branschmodell 

(Källa: Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens) 
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lärandet och att se att lärande inhämtat i andra miljöer utanför det formella 

utbildningsväsendet ges ett erkännande. 

 

Validering är inte och får inte vara ett självändamål. Validering kan ge individen ett 

ökat självförtroende och en ökad positiv självbild vilket är viktigt utifrån flera olika 

perspektiv. Men det är viktigt att valideringsformerna blir sådana att de ökar 

individens anställningsbarhet på en alltmer föränderlig arbetsmarknad samt att de 

ökar individens möjlighet att söka till högre utbildningar. Validering ska bidra till 

en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning, lika väl som till ett 

effektivt utbildningssystem, där man undviker onödig utbildning i sådant som 

individen redan kan. 

Det behövs också en förankring på nationell nivå för att validering ska erhålla en 

bred acceptans och legitimitet. 

 

Validering nationellt 
 
Nationellt finns ansvar för validering inom olika myndigheter: 

- Myndigheten för yrkeshögskolan, YH-myndigheten 

- Skolverket 

- Universitets- och Högskolerådet, UHR 

- Arbetsförmedlingen 

 

Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag: 

Myndigheten för yrkeshögskolan har regeringens uppdrag att samordna och stödja 

en nationell struktur för validering. Som en del av det uppdraget ska myndigheten, 

i samverkan med berörda myndigheter, främja utbildningsväsendets och 

branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom 

valideringsområdet utvecklas. YH-myndighetens uppdrag gäller inte utbildningar 

inom universitets-och högskoleutbildningarna. 

 

Myndigheten har även i uppdrag att initiera och stödja utvecklingen av de nätverk 

och infrastrukturer som är nödvändiga för att stödja en nationell struktur för 

validering samt utveckla riktlinjer för kvalitetssäkring och dokumentation. 

Den nationella strukturen har ett antal centrala utgångspunkter och ett definierat 

mål och syfte. Den nationella strukturen utgörs av olika delar.  

https://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Nationell-struktur-for-validering-/Utgangspunkter/
https://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Nationell-struktur-for-validering-/Mal-och-syfte/
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Ansvaret för genomförande av validering är decentraliserat och det är ett flertal 

olika aktörer involverade. I den nationella strukturen ingår både validering av reell 

kompetens och bedömning av utländsk utbildning.  

För att validering ska fungera långsiktigt för alla involverade behöver de rättsliga 

och ekonomiska förutsättningarna vara tydliga, långsiktiga och framförallt vara 

anpassade till varandra. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att arbeta vidare 

med att utreda eventuella hinder för detta och föreslå förändringar som stödjer en 

långsiktig hållbar nationell struktur för validering. 

Infrastrukturen utgörs bland annat av informationskanaler och system för 

resultatdokumentation och uppföljning. Valideringsinfo.se är den 

kommunikationsplattform som utgör ett nav för valideringsinformation genom att 

samla information från exempelvis myndigheter och branschorganisationer på en 

plats. 

Systematisk dokumentation och uppföljning av valideringsinsatser är centralt för 

en nationell struktur, framför allt för att öka legitimitet och rättsäkerhet för den 

enskilde. Myndigheten för yrkeshögskolan har utvecklat en resultatdatabas för 

detta ändamål. Databasen används för att registrera utförda valideringar 

enligt branschmodell, av branschorganisationerna och deras utsedda 

valideringsutförare. Validering inom utbildningssystemet dokumenteras och följs 

upp inom ramarna för befintliga studiedokumentationssystem där valideringen 

genomförs. 

I uppdraget att samordna och stödja en nationell struktur för validering ingår att 

utveckla kriterier för validering av reell kompetens samt att utveckla riktlinjer för 

dokumentation och kvalitetssäkring. Arbetet med att utveckla kriterier och 

riktlinjer är nu färdigt och står inför en implementering.   

Se mer på  www.valideringsinfo.se 

 

  

https://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Valideringsmodeller1/Valideringsmodeller/
http://www.valideringsinfo.se/
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Skolverkets uppdrag: 

Skolverkets uppdrag kopplat till validering är att säkra att individer ges möjlighet 

att validera kunskap och kompetens mot kurser inom gymnasieskolan. För 

skolväsendets vuxenutbildning ska skollagen (2010:800) tillämpas.  

 

Validering gäller inom vuxenutbildningens samtliga tre skolformer: 

- kommunal vuxenutbildning 

- särskild utbildning för vuxna  

- utbildning i svenska för invandrare 

Detta kan ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar 

och behov. Inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna kan 

validering genomföras inom ramen för en orienteringskurs eller en nationell kurs. 

För utbildning i svenska för invandrare kan validering genomföras inom ramen för 

en nationell kurs. Definitionen av validering är gemensam för de tre skolformerna 

och regleras i respektive skolforms kapitel i skollagen. 

”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, 

värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens 

som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”  

Rektorn ska verka för att valideringen sker i enlighet med lag och andra 

författningar 

(Skollagen; 20 kap Kommunal vuxenutbildning, 32 §) 

 

Validering kopplas till perspektivet utveckling av vuxnas lärande och till det 

livslånga lärandet. 

 

Skollagen uppdrar till rektorn att verka för att valideringen sker i enlighet med 

skollag och andra författningar. Den som får sin kompetens och sina kunskaper 

bedömda vid en validering ska ha möjlighet att få en skriftlig dokumentation av 

dessa. Bestämmelserna om rättelse och ändring av betyg ska även gälla 

dokumentation efter en slutförd validering. Rektor ansvarar och beslutar. 

 

Vilket stöd kan Skolverket ge kommunerna? 

Ett stödmaterial finns i framtaget och är tydligt utformat, vilket gör att skolorna 

har direktiven klarlagda i sin helhet. Materialet innehåller grundläggande 

information om mål och syfte med validering, hur arbetet med validering vuxit 

fram, bakgrund till reglering som finns i författningarna om vuxenutbildning, en 
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kort beskrivning av valideringsprocessen och hänvisning till fördjupning inom 

området samt länkar till relevant information och läsning. I materialet finns också 

en blankett för hur man kan dokumentera kartläggningen.  

 

Riktlinjerna från Skolverket till vuxenutbildningen inom kompetenskartläggningen 

riktas mot ett eller flera yrkes- eller kunskapsområden. Kartläggningen kan 

genomföras av en studie- och yrkesvägledare i samarbete med ämneslärare 

och/eller yrkeslärare. Om kartläggningen görs för ett särskilt yrkesområde är det 

ofta lämpligt att yrkeskunnig personal från arbetsområdet medverkar. I en 

fördjupad kompetenskartläggning kan man använda sig av ämnes- och kursplaner, 

framför allt de delar som rör syfte och mål, men även det centrala innehållet. 

Skolverket har tagit fram ett exempel på hur man kan arbeta med dokumentation 

vid fördjupad kompetenskartläggning. 

 

Se mer på www.skolverket.se 

 

Universitets- och högskolerådets uppdrag: 

Universitets- och högskolerådet ska bedöma utländsk gymnasieutbildning, 

yrkeshögskoleutbildning inför högre studier samt akademisk utbildning. 

Universitets- och högskolerådets avdelning för bedömning av utländsk utbildning 

är ENIC-NARIC Sverige. En av ENIC-NARIC Sveriges uppgifter är att bedöma och 

erkänna utländsk högre utbildning för arbetsmarknaden. ENIC-NARIC är ett 

internationellt nätverk som ska underlätta rörlighet mellan länder för personer 

med akademisk utbildning.  

 
(Bilaga 1; definition vilka yrken som kräver/inte kräver auktorisation) 

Inom en högre utbildning på universitet och högskolor kallas validering oftast för 

bedömning av reell kompetens och kan användas för att få tillträde till 

utbildningen och för att få tillgodoräkna sig tidigare lärande för att förkorta och 

eller anpassa studier. Det är enbart om en individ är antagen till en utbildning eller 

kurs som man har rätt till tillgodoräknande. Ansvariga för att genomföra 

bedömningen av reell kompetens är respektive universitet eller högskola. 

Regleringen är tydlig och eventuella kostnader ligger nästan alltid på den 

sökande/studerande.  

(Källa: Universitets- och högskolerådet) 

http://www.skolverket.se/


 

 9 (29) 

Arbetsförmedlingens uppdrag: 

Det övergripande uppdraget arbetsförmedlingen har är att sammanföra 

arbetsgivare med arbetssökande, detta är Arbetsförmedlingens primära uppdrag 

och ställs som den viktigaste uppgiften.  

(Bilaga 2; sammanfattning Arbetsförmedlingens långsiktiga mål) 

 

Tilläggsuppdrag till Arbetsförmedlingen för att utveckla metoderna för 
och omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens: 

 

Regeringen gav den 19:e december 2014 Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla 

metoderna för och öka omfattningen av validering av nyanlända invandrares 

kompetens. Inom ramen för uppdraget ska Arbetsförmedlingen genom att: 

 

- Öka antalet deltagare i validering enligt branschmodeller och bedömning 

av utländska utbildningar bland nyanlända. 

- Öka inslagen av validering i yrkeskompetensbedömningarna och i andra 

etableringsinsatser för nyanlända, 

- Utbilda medarbetare om möjligheterna till validering enligt 

branschmodeller, yrkeskompetensbedömningar och bedömning av 

utländska utbildningar i samband med etableringsinsatser. 

- Utveckla tillämpningen av valideringsinsatser och 

yrkeskompetensbedömningar, särskilt för nyanlända. 

- Utöka kontakterna med och utveckla medverkan av branscher och 

arbetsgivare i valideringar och yrkeskompetensbedömningar samt i 

utvecklingen av dessa instrument. 

 

Riktlinjer för genomförandet av tilläggsuppdraget  

Som en inledande del av uppdraget ska Arbetsförmedlingen genomföra mässor där 

anordnare och arbetsgivare presenterar möjligheter till validering, 

yrkeskompetensbedömning och värdering av utländska utbildningar för nyanlända 

arbetssökande. Därefter ska fokus ligga på att öka antalet validerings-, värderings- 

och yrkeskompetensbedömningar enligt ovan. Arbetet ska främst omfatta 

nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, men även andra 

nyanlända invandrare kan omfattas. 

(Referens; Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet, (Dnr A2013/4879/IU) 
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Uppdraget ska redovisas senast i samband med Arbetsförmedlingens 

årsredovisning för 2014. Redovisningen ska omfatta genomförda aktiviteter, antal 

deltagare och antal nyanlända i etableringsuppdraget som dels har deltagit i 

validering enligt branschmodeller eller yrkeskompetensbedömningar. 

Arbetsförmedlingen bör, när så bedöms lämpligt, även samråda medberörda 

lokala, regionala och nationella aktörer. Arbetsförmedlingen får rekvirera högst 9 

500 000 kronor för uppdraget. 

 

Se även www.arbetsformedlingen.se 

 

 

 

  

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Validering regionalt 
 

Validering genomförs inom utbildningsystem, branschområden, verksamheter och 

på olika sätt och utifrån olika regleringar och med olika förutsättningar. 

 

Regionalt finns flera aktörer 

- Kommunerna 

- Arbetsförmedlingen 

- Branscherna 

- Universitet 

- Yrkeshögskola och privata utbildare. 

 

Kommunerna har medborgarfokus i sitt uppdrag och ska se till individen likväl 

som till helheten. I kommunallagen, som styr landstingens, regionernas och 

kommunernas verksamhet står att kommunerna själva får ha hand om 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och som 

inte staten eller någon annan (t ex en annan kommun eller ett landsting) har hand 

om. 

Regionförbundets övergripande uppdrag är att ta tillvara länets möjligheter och 

främja dess utveckling. En viktig grund för regional utveckling är att vara del av ett 

större sammanhang, både geografiskt och inom ramen för sakkunskap. Vad gäller 

komptensförsörjning inom länet är det en fråga som är prioriterad och där har 

validering en självklar position som en del i kompetensutveckling och 

vidareutveckling, såväl för individen som för samhället.  
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Kommunerna i länet 

Inom kommunerna uppdrag görs idag valideringar i första hand genom 

gymnasieutbildningarna och då vuxenutbildningen med lärare som har den 

kompetens som så krävs. Studie- och yrkesvägledarna har oftast det övergripande 

ansvaret att vägleda och informera om möjligheterna till validering. De genomför 

också i hög utsträckning kartläggningen inför validering tillsammans med 

validanden.  

Tabellen visar uppskattning från kommunerna för 2013. 

 

 

Kommun Validering/ 

antal 

Kurser 

inom gy 

Område Examination 

Alvesta Ja / - Lärling 

Kurser 

 Betyg 

Lessebo Ja / - enstaka Kurser  Betyg 

Ljungby Ja / - Yrkesämnen Industri, 

vård mm 

Betyg 

Intyg 

Markaryd Ja / - Yrkeskurser  Betyg 

Intyg 

Tingsryd Ja / 10 Praktik Vård och 

omsorg 

Betyg 

Intyg 

Uppvidinge Ja / - Kurser Vård och 

omsorg 

Betyg 

Växjö Ja / -  Kurser Vård och 

omsorg 

Betyg 

 

Älmhult Ja / - enstaka Kurser  Betyg 

 

 

I tabellen står att se otydligheten i antal valideringar av kommunerna. Det 

sammanfattande är att alla kommuner genomför någon form av valideringar och 

alla ger betyg och några även intyg. Den dokumentationen av antal och vilka 

utförda valideringar som faktiskt görs kan inte redovisas exakt av någon av 

kommunerna i länet, med undantag av Tingsryd som redovisar cirka 10 individer. 
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Nedan finns att läsa utifrån kommunernas redovisningar: 

 

- Alvesta genomför validering på Lärcenter och genom 

lärlingsutbildningarna i första hand. Något exakt siffra på hur många som 

valideras efter kartläggning finns inte dokumenterat enligt uppgift. 

- Lessebo validerar vid enstaka tillfällen kurser och delar av utbildningar. 

Statistik och uppföljning dokumentaras ej. Detta görs inom 

vuxenutbildningens budget av egen personal.  

- Ljungby genomför validering inom yrkesämnen. Validering inom industri 

är ett framgångsrikt arbete som genomförs tillsammans med branschen. 

Ett omställningsprojekt validerade 120 individer i samband med att en 

större arbetsplats lades ned i Ljungby. (Detta finns dokumenterat hos 

Regionförbundet södra Småland, Dnr 13/0305). Annan löpande validering 

finns inte dokumenterad i antal individer. 

- Markaryd genomför valideringar inom allmänna ämnen och vård och 

omsorg. Endast enstaka validander löpande över tid, enstaka utan formell 

utbildning och enstaka med utländsk utbildning och/eller erfarenhet. 

Valideringar genomförs då på arbetsplatser i samarbete med yrkeslärare. 

Betyg utfärdas och eventuell avräkning för praktik för att förkorta 

utbildningen.  Alla som genom kartläggning värderas och erbjuds 

validering fullföljer. Validering används oftast för att förkorta utbildning. 

Budget för valideringar går inom ram. Detta kan inbegripa köp av tjänst t 

ex lärare som genomför prövning enligt gällande lokalt avtal. 

- Tingsryd validerar endast praktik inom omvårdnadsprogrammet. Under 

ett år valideras så ca tio personer och detta genomförs på skolan och på 

arbetsplats gemensamt. Betyg och intygs används. 20 % av 

kompetenskartläggningarna har visat på behov av kompletterande 

kompetensutveckling alternativt utbildning och lika hög andel, 20 %, 

fullföljer utbildningsinsatsen. Finansiering görs helt inom befintlig budget 

inom utbildningen och det är Yrkesvuxenutbildningen budget. 

- Uppvidinge genomför valideringar. Ingen statiskt eller uppföljning har 

funnit att redovisas. 

- Växjö genomför valideringar. Inom vård och omsorg finns upparbetade 

riktlinjer och inom övriga yrkesområden valideras genom att studietiden 

förkortas. Valideringar görs inom utbildningarnas ram och betyg erhålles. 

Hur många som valideras årligen dokumenteras inte. Finansiering inom 

ramen för utbildningen. 
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- Älmhult genomför ett fåtal valideringar och då inom ramen för 

utbildningen utifrån kursplanerna. Enstaka individer får på så sätt något 

förkortad utbildningstid. 

 

Dokumentation av valideringen 

Betyg Betygsättning efter en validering sker genom prövning. En prövning kan 

också genomföras utan föregående studier eller validering. Elevernas kunskaper 

bedöms utifrån nationella kunskapskrav. Det finns kunskapskrav för alla skolans 

ämnen och kurser. Kunskapskraven beskriver vad som krävs i olika årskurser och 

på gymnasial nivå för godtagbara kunskaper och för olika betyg. 

Ett kollegialt arbete inom och utanför den egna skolan är nödvändigt och värdefullt 

för att skapa en gemensam förståelse av kurs- och ämnesplanerna med sina 

kunskapskrav. För att underlätta det här arbetet tar Skolverket fram olika former 

av stöd som till exempel nationella prov, bedömningsstöd och kommentarmaterial 

till kunskapskraven. Syftet är att uppnå en likvärdig och rättvis betygssättning. 

Intyg Valideringen avslutas med en samlad dokumentation av individens 

kunskaper och kompetens. Eleven har rätt att få sina kunskaper och sin kompetens 

dokumenterade skriftligt i ett intyg. Även den som genomgått en validering inom 

ramen för en orienteringskurs ska få ett intyg. 

(Referens; Läroplaner för ämnen och kurser inom vuxenutbildningen) 

 

Rutiner vid validering i kommunerna 

 

Inom ramen för vuxenutbildningen valideras kurser och praktik i kommunerna 

inom vår region. Det är eleven själv som begär valideringen och ibland kan denne 

fått vägledning av studie- och yrkesvägledare. I samtal om studiernas planering kan 

också frågan komma upp och varje elev hanteras helt individuellt varje gång. 

Rutiner för valideringsarbetet har inte stått att finna utan många ”bara vet” hur det 

genomförs på just den aktuella skolan. Validering görs mot betyg och nationella 

styrdokument. 

 

Gymnasieskolan har en självklar roll i valideringsarbetet för de personer som 

arbetar med kartläggningar och bedömningar i valideringsprocessen. Det är dock 

ännu inte självklart för alla gymnasieskolor. Skolan är i första hand organiserad för 
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ungdomsstudier i programform. Dessutom har årskullarna varit stora några år nu 

och tid för validering har ibland, enligt uppgift, varit svårt att organisera för på en 

del ställen. Skolorna uttrycker att de saknar organisation med utrymme för den 

”året-runt- kontinuitet” och annan flexibilitet som behövs för att få validering 

utförd efter individens behov i tid och rum. Både branscher och yrkeslärare klargör 

också ofta att gymnasieskolan är en yrkesförberedande skola och man kan validera 

kurser, inte en hela yrkesutbildningar. Detta är en sanning med modifikation. Dels 

har branschen gett sitt godkännande till att gymnasieutbildningen är grunden i 

yrkesutbildningen som sedan byggs på med vidareutbildning i praktik och/eller 

teori. Dels har inte sällan yrkeslärarna själva den erfarenhet och egen 

yrkeskompetens som innebär att de med rätt förhållningssätt och metodik och 

därmed kan bedöma yrkeskunskaper. Handledarutbildning efterfrågas och en 

förväntan är vi regionalt börjar bygga en struktur för utbildning av handledare för 

validering. 

Yrkeshögskolan Kronoberg och validering 

 

Inom länet har vi flera anordnare för validering, inom gymnasieskolorna valideras 

som tidigare beskrivits för betyg i kurser.  Yrkeshögskolan Kronoberg är ett nätverk 

av utbildningssamordnare som arbetar gemensamt med frågor som rör 

yrkeshögskolan och de driver yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att driva goda 

och efterfrågade yrkeshögskoleutbildningar som matchar kompetensbehovet i 

regionen. Dessa genomför också valideringar inom specifika yrkesområden. 

Yrkeshögskolans utbildningar kan också i vissa individuella fall, genom 

valideringen förkorta studietiden och på så sätt kan eleverna snabbare komma ut i 

arbetslivet.  

Följande utbildningsanordnare ingår i Yrkeshögskola Kronoberg och genomför 

valideringar: 

- Växjö Yrkeshögskola  

- Montico 

- Ryssby Gymnasium 

- Kunskapsutveckling Syd 

- Nordic Business Institute, NBI 

- Centrum för Informationslogistik, CIL 

- Utvecklingscentrum för servicetekniker 

- Idé o resurscentrum, IRC 

- Kunskapscentrum, KCM 
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Branschvalidering i regionen 

 

Kompetensförsörjningen är ett problem för många företag. Nya medarbetare står 

svårt att finna inom vissa nischer och branscherna har olika sätt att hantera frågan.  

Idag har 25 branscher/delbranscher tagit fram nationella metoder/modeller. Sist 

ut i raden med att ta fram nationella riktlinjer/metoder/modeller för validering var 

vård och omsorg som tidigare saknat en tydlig sammanhållen organisation som kan 

vara bärare av den här typen av process. Numera finns vård- och omsorgscollege 

där utbildningsanordnare och arbetsgivare tillsammans arbetar för förbättrade 

utbildningar och ökad attraktiv för yrken inom sektorn. Samtliga åtta kommuner i 

länet samt Landstinget Kronoberg, privata arbetsgivare och utbildningsanordnare 

är idag medlemmar i Vård- och omsorgscollege. Dessa nya riktlinjer ökar 

giltigheten från en validering inom vård och omsorg. 

Branscherna för CNC, elektriker, livsmedel, måleri, svets, VVS m fl, har också 

utarbetat riktlinjer för validering. De har en gemensam processbeskrivning även 

om valideringsmodell för respektive yrke kan skilja sig något. Då valideringen leder 

till ett yrkesbevis är det branschernas bevis som utgör slutdokumentet, exempelvis 

i form av ett certifikat, gesällbrev, licens eller behörighet. 

I kontakter med näringslivet i länet framhåller företagarna att inom regionen har 

de flesta branschförbunden någon person i sin organisation som är duktig på 

validering. Elektriska Installatörsorganisationen, EIO har t ex en samordnare för 

validering i Nyköping som kan validera utländsk kompetens men har väldigt få 

ärenden. Teknikföretagen har samordning av validering inom teknikområdet i 

Göteborg. Byggindustrierna och Maskinentreprenörerna går via 

Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN i Stockholm osv. Volymerna blir alldeles för 

små i Kronobergs län därför anser branscherna att det är bättre att hänga på där 

det redan fungerar och förbunden på den privata sidan har löst sina 

valideringsbehov som det fungerar idag. Branschen har enligt de branschråd som 

intervjuats genom Svenskt Näringsliv uttryckt behov av stöd i vissa av 

valideringsprocesserna och är intresserade av att regionen hanterar validering så 

att individer kan ges möjlighet att snabbare validera sina kunskaper om de kommer 

från annat land eller om de ska byta jobb.  

 

De som idag valideras genom branschen är i stort sett bara de som redan arbetar 

inom ett företag och behöver valideras för t ex nya förutsättningar på jobbet. Det 
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kan också vara när företagen inte får in kompetent personal och då väljer att själva 

validera sina anställda och vid behov står för en kompetenshöjning.  

 

Vid omställningsarbete när en industri lägger ner eller drastiskt sänker sin 

produktion kan också validering vara möjlig och finansieras därigenom av 

företaget. Det finns goda exempel på detta, även inom regionen.  Mycket 

branschvalidering styrs alltså utifrån efterfrågan av arbetskraft. Stor del av arbetet 

inom validering för branscherna bygger på lärlingsutbildning och egna lärlingar för 

företaget. När bristyrken identifieras kompletteras det på individnivå det som 

individen behöver och leder till intyg eller certifiering, för vidare anställning. Detta 

bekostas uteslutande av företagen själva. 

 

Arbetsförmedlingen regionalt 

Arbetsförmedlingen upphandlar valideringstjänster på central nivå som ska kunna 

användas för arbetssökande med behov av validering. Valideringstjänsterna finns i 

utbildningsregistret som alla handläggare har tillgång till. De yrkesområden som 

upphandlas har en efterfrågan på arbetskraft och utbudet kan variera över tid.  

Aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen validerar efter nationella kriterier 

och riktlinjer för validering av reell kompetens och registrerar individens resultat i 

den resultatdatabas som Myndigheten för yrkeshögskolan administrerar. De kan 

antingen använda de branschmodeller för validering som enskilda branscher har 

tagit fram och ansvarar för, aktörerna har då branschens godkännande för att 

använda modellen, eller så grundar sig valideringen på kurser inom Skolverkets 

ämnesplaner för respektive yrkesprogram varvid betyg sätts av behöriga personer. 

Den som genom arbetsförmedlingen valideras finansieras också därigenom. Målet 

är att fler ska komma i arbete och validering kan komma att vara en framgångsrik 

väg till detta mål. Det är dock inte möjligt att utifrån riktlinjerna i 

Arbetsförmedlingens uppdrag att valideras utifrån att enskild person önskar byta 

arbete eller inriktning i yrkeslivet2 
                                                                    

2 Utdrag ur Arbetsförmedlingen uppdragsbeskrivning: ”Arbetsförmedlingen tillhandahåller 

validering för arbetssökande inom några yrkesområden där det finns en efterfrågan på arbetskraft. 

De som kan komma att bli aktuella för validering är till exempel personer som saknar intyg eller betyg 

från tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning”                

Källa: https://www.valideringsinfo.se/om-validering/nationell-struktur-for-validering-/-mojligheter-

till-valideringrbete eller inriktning i yrkeslivet 

https://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Nationell-struktur-for-validering-/Kriterier-och-riktlinjer-for-validering-av-reell-kompetens/
https://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Nationell-struktur-for-validering-/Kriterier-och-riktlinjer-for-validering-av-reell-kompetens/
https://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Valideringsmodeller1/Valideringsmodeller/
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Resultat – Regional samordning validering 
 

Resultatet grundar sig på intervjuer och möten som genomförts under januari och 

februari 2014 med personer från länet. Detta har kompletterats med riktlinjer och 

styrdokument och har tillsammans varit grunden i de slutsatser som framkommit. 

 

Många av kommunerna i länet hänvisar tillbaka till Validering Kronoberg som 

något som var bra och som saknas i dag då inte förväntningarna har infriats på den 

nationella samordningen. Samtidigt kan det ses som något förvånande att inte mer 

utifrån Validering Kronoberg ändå implementerades under denna period på tre år. 

Det som står att se nu är att när en personal slutar så försvinner kunskapen och 

erfarenheterna från Validering Kronoberg och detta i sin tur visar på en osäkerhet 

när det gäller rutiner och dokumentation avseende validering i kommunerna. 

Många gånger är det en person som arbetet med validering ”hänger på”. 

 

Förstudien/den föreliggande rapportens syfte att utmynna i en djupare förståelse 

för det reella behovet av regional samordning av validering har till del uppnåtts. 

Det är tydligt att det saknas dokumentation och uppföljning av valideringar som 

genomförs i kommunerna, vilket var ett av syftena med projektet. Behoven hos 

utbildningssamordnarna har varit tydliga om än svåra att identifiera initialt. 

Kommunerna och Landstinget har varit tydliga i sina visioner likaväl som sina 

behov. Gällande branscherna är de väl organiserade för sina behov och för sina 

strategiska planeringar vad gäller kompetensbehov och planering för validering.  

Svårast utifrån förstudiens uppdrag har varit att se Arbetsförmedlingens roll och 

möjligheter lokalt och regionalt, trots att de har tydliga statliga riktlinjer i sitt 

uppdrag. Förstudien har visat på en uttalad frustration för att valideringsfrågan är 

ständigt återkommande och att processen inte kommer vidare. 

Allt eftersom arbetet med förstudien fortskridit har en god diskussion utvecklats 

med berörda aktörer, det är i första hand personer inom vuxenutbildningen, 

Landstinget och branscherna. Även Linnéuniversitet, Myndigheten för 

Yrkeshögskolan och Arbetsförmedling har visat på sina uppdrag inom validering 

där det stått helt klart att de har riktlinjer från staten som är tydligt formulerade. 

De sekundära målgrupperna, kommunchefer och personalchefer har informerats 

och getts tillfälle till att kommentera och svara på enkät och andra frågeställningar.   

 

Kommuner och Landsting har mycket olika bilder av hur valideringen fungerar 

samtidigt som de ser ett stort behov av stöd i arbetet och framförallt ett behov av 
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att vända sig till ett ställe för att komma vidare.  Alla uttrycker att det finns behov 

av att samordna validering och att koppla ihop yrkesbranschen, Myndigheten för 

Yrkeshögskolan och utbildningen samtidigt som det synes ett stort behov av att 

Arbetsförmedlingen tydliggör sina möjligheter utifrån regeringens prioritets-

ordning av uppdraget. 

 

I dag kan konstateras att kunskapen om och möjligheter att validera individer är 

ojämn i kommunerna. Det finns en osäkerhet om vilka förväntningar från 

medborgarna som kan och ska uppfyllas. Branscherna tillskrivs ett högt ansvar för 

sina respektive områden och vuxenutbildningen har styrning från Skolverket hur 

de ska gå tillväga, ändå är osäkerheten tydlig.  

 

Internationellt är frågan om validering högt på agendan liksom 

komptensförsörjning för framtiden, EU har dikterat att 

kompetensförsörjningsfrågan är ett område som ska prioriteras, där validering är 

en viktig del. EU kan prioritera på internationell nivå och föra upp frågan på 

agendan, men arbetet måste ske främst på lokal nivå. 

 

Konstateras kan också att kommunerna och Landstinget arbetar på olika sätt och 

med olika framgång vad gäller validering. Ändå har kommunerna under flera år 

efterfrågat någon form av samordning för validering. Då alla inte har någon 

dokumentation över vilka valideringar som genomförs och ingen uppföljning av 

resultatet görs, stärker det osäkerheten.  Då statistik och uppföljning kopplat till 

vilken validering som genomförs saknas, blir följden att varken ekonomiska eller 

personliga insatser kan mätas. 

 

Det som står att se tydligt är bilden av att krafterna finns när det är stora varsel. Då 

samarbetar ofta parter för att individerna ska få en god omställning och 

strukturomvandlingen kan göra så det bereds många att byta yrke eller studera. 

Inom regionen finns goda exempel på detta, ett är Ljungby kommun som hade ett 

stort omställningsarbete och med gemensam satsning nådde goda resultat.  

Näringslivschefen i Ljungby initierade ett möte för en samordning av de två 

omställningsföretagen som hade uppdraget från Tenneco (företaget vilka 

omstrukturerade sin verksamhet), representanter från Ljungby kommun och 

Arbetsförmedlingen (projektet finns dokumenterat, Regionförbundet södra 

Småland Dnr 13/0305;). 
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Erfarenheter från projektet i Ljungby i samband med omställningen, visar på att 

individernas självbild stärktes positivt av att visa, och dokumentera, vad den 

enskilda personen verkligen kan och inte vad som fattas i individens kompetens 

och kunskapsområde. En mycket viktig synpunkt ur ett medborgarperspektiv och i 

omställningsarbete.  

Förhållningssättet till individerna är uteslutande största framgångsfaktorn på det 

viset, uttrycker flera aktörer. Projektet i Ljungby ledde till intyg eller certifikat för 

alla 120 individerna. Därefter kunde alla gå vidare ut och söka jobb eller söka till 

högre utbildning. Uppföljningen visade att samtliga 120 hade sysselsättning vid 

omställningsarbetets slut. 

Finansieringen gjordes till stor del genom den omställningsbudget vilken företaget 

avsatt och säkerställdes inom nätverksgruppen, detta gjordes omgående innan 

valideringen startade. På så sätt blev ställtider mycket korta för den enskilde. 

Detta visar på att styrkan i att ha nätverksarbete och tydliga ekonomiska ramar är 

en mycket viktig del för att komma framåt i processen.  I denna grupp av individer 

blev många yrkesbytare.  

 

En annan situation där validering av medarbetare prioriteras och då det kommer 

många till del är då t ex en kommun inte har tillräckligt med undersköterskor. Då 

är det ett lokal behov som tvingar fram en åtgärd för långsiktig 

kompetensförsörjning. Finansieringen kan då ses som en långsiktig satsning för 

kommunen eller Landstinget. Tidigare fanns ett hinder just i denna grupp att 

valideringen inte gällde utanför den egna kommunen. Detta är nu på väg att lösas 

för undersköterskorna då hela regionen är kopplade till Vård- och omsorgscollege 

och har nationella riktlinjer och kriterier framtagna för validering. Då säkerställer 

valideringens intyg att kompetensen gäller i hela landet.  

 

En grupp som står utan möjligheter, i det närmaste, är de som önskar byta yrke, de 

så kallade yrkesbytarna. Dessa har en ytterst begränsad tillgång till validering av 

sina kunskaper och sin kompetens.  

 

För att skapa ett utrymme för validering är det viktigt att validering finns med som 

prioriterat område. I kommunernas planering av vuxenutbildning torde validering 

vara med.  Finansieringsfrågan för validering är inte klar. Individens möjlighet att 

få finansiering för validering via samhället eller arbetsgivare är fortfarande endast 

en möjlighet, ingen rättighet. I dagsläget finns det möjligheter för personer att bli 

validerade om de är inskrivna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, 
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studerar på vuxenutbildningen eller deltar i EU-finansierade arbetsmarknads- eller 

integrationsprojekt i kommunen. Riktlinjer styr vilka som har rätt till finansiering 

inom respektive område. Ytterligare en möjlighet är att via fackföreningar som i 

samarbete med arbetsgivare kommer överens om ersättning, t.ex. tjänstemän som 

vid uppsägning kan få bidrag från Trygghetsrådet.  Mer ovanligt är att anställda får 

en validering betald av sina arbetsgivare för att företaget vill få en bedömning av en 

kompetens. Kommunala medel finns i vissa fall efter budgetbeslut av identifierad 

period för genomförande av validerings- och kompetensutvecklingsinsatser för 

kommunens egen personal.  

 

Ser man på validering som en vinst för både individen, arbetsgivare och samhället i 

stort borde det finnas fler vägar att gå. Strukturomvandlingen i regionen skulle 

gagnas om det var möjligt. Endast i ett fåtal fall finns försörjningsstöd i samband 

med validering, detta kan ses som ett systemfel. Möjligheter att som individ få 

tillgång till studiemedel eller annat stöd under valideringsprocessen skulle kunna 

främja både de som står utan arbete och dem som står inför möjlighet och behov av 

att byta yrke. 

 

 
Slutsatsen blir således att för individen kan valideringen bidra till att stärka 

självförtroendet genom att befintliga erfarenheter, kunskaper och kompetens 

synliggörs och dokumenteras. Valideringen kan också ge ökat tillträde till 

arbetsmarknad eller studier. 

För samhället är det stora vinster att erhålla genom ett fungerande 

valideringssystem som tar tillvara de komptenser och den kunskap som finns i 

regionen. I det omställningsskede som regionen är mitt i och som kommer att öka 

ytterligare, är det lätt att räkna hem insatserna rent samhällsekonomiskt. 

Ett mer flexibelt utbildningsväsende kan behövas för att kunna starta 

kompletterande utbildningsinsatser som ska ge samma status som dem med 

adekvat utbildning. 

 

Valideringsprocessen kan bidra till insikt om värdet i den kunskap och den 

informella och icke-formella kompetens som individen har tillägnat sig på olika 

sätt. 

Den synliggjorda kompetensen utgör en grund att bygga vidare på. Om tidigare 

erfarenheter och kunskaper tas tillvara kan detta bidra till ökad motivation och 

ökat intresse för fortsatt lärande och utveckling. För den som avser att studera 
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vidare kan validering ge en möjlighet till förkortad studiegång och därmed en 

ekonomisk vinstför den studerande. Kortare studietid innebär ofta mindre 

studielån och kostnader under studietiden, för individ och samhälle. 

En person som har sin skolgång eller sina arbetsliverfarenheter från annat land än 

Sverige har med sig kunskaper och erfarenheter som vid en validering kan 

synliggöras och dokumenteras så att individens kunskaper och kompetens blir 

identifierade och synliggjorda. 
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Framtid 
 

Hur kan vi samverka med arbetsförmedlingen 

I samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och Landstinget behöver 

vidareutvecklas. Detta exemplifieras tydlig vid möten med kommunerna. 

Kommunerna anser att det är viktigt att Arbetsförmedlingen kommunicerar sitt 

uppdrag och möjligheter för att en ökad förståelse kan utvecklas. 

Med validering som verktyg skulle individer som står utanför arbetsmarknaden 

kunna finna nya yrkesvägar där tidigare kompetens tas tillvara. Här kan ökad 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna öppna upp för nya 

möjligheter. Huruvida detta skulle gå att matcha in inom Arbetsförmedlingens 

uppdrag är något otydligt idag. 

Det finns en stark vilja att samarbeta mer med Arbetsförmedlingen från 

kommunernas utbildningssamordnare. Redan idag finns många goda exempel på 

framgångsrikt samarbete. 

 

  

Vilka behov av finansiering på lokal och regional nivå kan 
identifieras 

Det finns ett behov av att det skapas en tydlighet om prissättningen för 

valideringsinsatser. Varje utbildning behöver ha en form av ”prislapp” och 

kommunerna kan på så sätt planera in i budget och därmed hur de hanterar 

kostnaderna inom anslag de har till sitt förfogande. 

Kostnader för utbildningsinsatser gällande dem som validerar sin kunskap bör 

finnas inom ramen för respektive budget. Detta skulle även säkerställa behovet och 

kostnaderna för utbildning av personer som förväntas och ska validera individer. 

En fråga som varje kommun säger sig ha behov av är hur budget fördelas utifrån 

detta, några kommuner menar att de redan nu hanterar kostnaderna inom budget, 

medan några behöver gör omfördelningar.  
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Vilka visioner och mål för validering bör vi ha regionalt? 

Alla är helt överens om att visionen måste vara att ge länets invånare goda 

möjligheter att validera sina kunskaper i nära samarbete mellan valideringsaktörer 

och erbjuda ett brett utbud av validering inom olika yrken och gymnasiala kurser.  

En gemensam syn på hur vi ska arbeta med validering efterfrågas. Det är en fråga 

som står högt på agendan i alla kommuner och om en effektivare organisation kan 

tas fram står man bakom detta. Validering Kronoberg tas fram som ett gott 

exempel. Samtidigt ser man att ett Valideringscenter är ”för stort” och flera röster 

säger att tillgång till någon form av ”valideringsbank” där man kan hitta vem som 

kan validera vad, skulle finnas. Det skulle gagna alla kommuner, oavsett storlek.  

Här ska också prislappar sättas på respektive validering för att planering och 

framförhållning ska vara möjlig. 

 

Ett konkret förslag som kom fram vid ett möte var att kommunerna startar ett 

gemensamt pilotprojekt med nyanlända direkt in i validering parallellt med SFI-

undervisningen. Förslagsvis skulle då statliga pengar skjutas till kommunerna för 

att snabbare få ut nyanlända på arbetsmarknaden. Det skulle innebära en direkt 

kartläggning av komptenser och vidare in i valideringsprocess parallellt med 

studier i svenska. En inventering bland alla kommunerna skulle genomföras för att 

se över vilka valideringar vi gör bäst var och på så sätt snabba upp vägen in i arbete. 

Många intervjuade pekar på ett systemfel där pengar måste gå tillbaka till 

statskassan när kommunerna kan använda dem på ett framgångsrikt sätt utifrån 

erfarenhet och forskning. 
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Sammanfattning 
Kartläggningen visar att det idag saknas struktur för dokumentation och 

uppföljning av vilken validering som genomförs i regionen. Detta har lett till att 

uppdraget att ta fram underlag angående vilken validering som görs idag har varit 

mycket svårt. Den validering som genomförs i regionen sker främst inom ramen för 

kommunernas vuxenutbildning inom ramen för kurser och lärlingsutbildningar. 

Vård och omsorg är det ämnesområden där validering är vanligast. Trots detta har 

frågan om validering inte varit prioriterad när länets skolchefer (som bär 

huvudansvaret för frågan) sammanträder. När det gäller den validering som 

genomförs av branscherna så är antalet lågt och det finns i många fall nationellt 

fungerande system inom ramen för de olika branschförbunden. 

 

En av de vanligaste orsakerna till att inte fler valideringar genomförs är att det är 

svårt för den enskilda individen att få tillgång till att valideras. Den finansiering 

som finns tillgänglig är främst knuten till Arbetsförmedling och vuxenutbildning, 

båda har dock en mycket tydlig prioritetsordning för vilka som kan komma i fråga 

och de riktar sig främst till dem som står längst från arbetsmarknaden eller saknar 

en gymnasieutbildning. För till exempel yrkesbytare är möjligheterna till att 

validera sin kompetens mycket begränsade. I Kronoberg har under senare år större 

valideringsinsatser genomförts i samband med varsel, förklaringen till detta är att 

de då funnits tillgänglig finansiering från såväl det företag som varslat personal 

som via de berörda omställningsföretagen. 

Sammanfattningsvis finns det i dagsläget inte underlag för en regional samordning, 

trots att intresse finns.  

I den kompetensförsörjningsstrategi som nu upprättas på regional nivå bör det 

beredas processtöd till kommunerna att hantera frågan på lokal nivå som ett första 

steg mot ett ökat utövande av ett gott valideringsarbete.  

 

Förslag: 

- Uppdra till skolcheferna att lyfta validering i kommunerna och förtydliga 

ansvar och förväntningar. 

- I kompetensförsörjningsstrategin som är under uppförande lyfts 

valideringsfrågan in och upprättande av strategier och mål prioriteras. 

- Sammanställ skrivelse och påverka på nationell nivå från regionen för att 

få tillstånd förändringar inom området.   

- Ansök om ESF-projekt inom kompetensutveckling, koppla också på 

gruppen yrkesbytare som en viktig del. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Följande gäller de yrken som inte kräver auktorisation:   

Om en individ har en avslutad utländsk högskoleutbildning (minst 2 år) kan 

denne få den bedömd av ENIC-NARIC Sverige på Universitets- och 

högskolerådet. Då får individen ett utlåtande som kan användas för att visa 

vilken utländsk examen som denna har när han eller hon söker jobb. 

Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen utbildningen motsvarar.  

 

Följande gäller de yrken som kräver auktorisation (reglerat yrke): 

Vissa yrken är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som 

krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, 

legitimation eller annat formellt erkännande. För att få arbeta inom ett sådant 

yrke måste individen ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten 

för yrket. ÄR individen EU/EES-medborgare gäller speciella regler enligt 

direktiv 2005/36/EG. Det finns även andra direktiv som reglerar yrken.  

Det finns yrken som är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat 

vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en 

auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.  

De flesta av de yrken som är reglerade i Sverige finns listade genom UHR. 

Inom EU finns det regler för att underlätta för EU-medborgare att arbeta inom 

ett reglerat yrke. För arbete inom respektive yrken hänvisas till olika 

myndigheter för att ansöka om tillstånd, legitimation eller auktorisation för att 

kunna utöva yrket i Sverige, t ex Socialstyrelsen (vårdyrken med legitimation) 

Socialstyrelsen prövar och utfärdar bevis om behörighet för hälso- och 

sjukvårdspersonal med såväl svensk som utländsk utbildning. Med bevis om 

behörighet menas legitimationer, bevis om specialistkompetens och olika typer 

av intyg. Andra exempel kan vara Kammarkollegiet (för t ex tolk) eller Sveriges 

advokatsamfund (för jurist eller advokat). 
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Bilaga 2 

Arbetsförmedlingen uppdrag 

Uppdraget, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och 

regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen (Svensk 

författningssamling 2007:1030). Där anges att Arbetsförmedlingen ansvarar för 

den offentliga Arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 

Uppdraget kompletteras årligen i ett regleringsbrev. 

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra 

arbetsmarknaden genom att: 

- effektivt föra samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft 

- prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden 

- säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 

omställningsförsäkring 

- anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande 

i arbete 

- ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom 

arbetsmarknadspolitiken 

- ha särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som 

främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden 

- för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger den centrala 

arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna om 

arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen 
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Regionförbundet södra Småland styrs och finansieras av 
de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. 

Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och regional 
kollektivtrafikmyndighet. Vår verksamhetsidé är att göra 

skillnad genom att stärka samarbete och verka för 
utveckling och hållbar tillväxt i regionen. 
Vår vision är ett gott liv i södra Småland. 

www.rfss.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


