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Ett verktyg för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande

• Brist på arbetskraft i många branscher
• 95 procent av jobben ställer krav på särskild 

kompetens – gymnasieutbildning ett inträdeskrav
• Många nyanlända har efterfrågad kompetens
• Teknikförändringar påverkar kompetenskraven

➢Validering kan förbättra matchningen, förkorta 
kompletteringsutbildning och motverka en tudelad 
arbetsmarknad



• Tillsattes i november 2015

• Består av arbetsmarknadens parter och myndigheter 

• Uppdrag att följa, stödja och driva på ett samlat 

utvecklingsarbete för validering, inom såväl 

utbildning som arbetsliv, både nationellt och 

regionalt

• Uppdraget ska slutredovisas i december 2019

• Två delbetänkanden:
o En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) mars 2017

o Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande

(SOU 2018:29) april 2018

Kort om Valideringsdelegationen
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http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/09/sou-2017_18-en-nationell-strategi-fr-validering.pdf
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/04/sou-2018_29-validering-i-hgskolan-fr-tillgodorknande-och-livslngt-lrande-webbversion.pdf


Betydligt fler individer ska få sin kompetens 

validerad. Validering ska vara tillgängligt 

• i hela landet,

• på samtliga nivåer i utbildningssystemet,

• mot en större bredd av kvalifikationer i 

arbetslivet. 

Validering som väg till en kvalifikation ska ha 

lika hög legitimitet som formell utbildning.

Strategins mål
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Ett verktyg för personer

• i omställning,

• med kompetens från utlandet,

• som vill vidare i utbildning,

• som är yrkesverksamma.

Validering är en länk i en kedja – även 

andra insatser kan behövas före, under och 

efteråt.

Validering för vem?
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• Överförbarhet och koppling till SeQF: Arbete återstår för att 

uttrycka kvalifikationer i läranderesultat som går att validera mot.

• Tydligt ansvar: Tydliga uppdrag till myndigheter och RUA. Behov 

av ökad samverkan och långsiktighet.

• Hög kvalitet: Stöd för kvalitet har utvecklats. Behöver 

implementeras och följas upp 

• Resurser och organisation: Framsteg på vissa områden (t.ex. AF). 

Ryckig medfinansiering av branschmodeller

• Information och vägledning: Fortfarande låg kännedom om 

validering. Myndighetssamverkan för förbättrad och samordnad 

kommunikation och information.

Nuläge: De fem prioriteringarna
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Uppföljning branschvalidering i början av 2018 

✓ 21 modeller ”operativa” – 56 yrkesroller. Fler ”på g”.

✓ Åtta av modellerna, totalt 18 yrkesroller, började 

användas 2015 eller senare.

✓ 2015-2017 genomfördes ca 12 000 valideringar.

✓ 1 modell nivåplacerad i SeQF

✓ Tillgängligheten varierar

Läs mer i Valideringsdelegationens årliga redovisning

http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/05/valideringsdelegationens-rliga-redovisning-maj-2018.pdf


Hur når möjligheterna till validering 

nyanlända idag?

• Invandrarindex: enkät till SFI-elever

• Enkäten genomfördes hösten 2017 

• I 30 kommuner – ”mini-Sverige” 

• Ca 2 500 vuxna svarade på enkäten

• Några resultat hösten 2017…



Har du fått din utbildning eller yrkes-

erfarenhet validerad i Sverige?
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• Valideringsdelegationens uppdrag: 

Långsiktigt hållbara strukturer

• Tilläggsdirektiv augusti 2018
• Föreslå en övergripande definition av validering som 

utgår från EU:s rekommendation

• Se över författningar där validering ingår

• Analysera och ta ställning till hur SeQF kan användas 

för att stärka kopplingen mellan validering och 

utbildning

• Slutbetänkande december 2019

Framtiden…
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Behov av en övergripande reglering
• SeQF utgör ett gemensamt ramverk

• Gemensam definition av validering 

Funktion för samverkan och samordning
➢Hur säkra långsiktigt hållbar samverkan/samordning mellan sektorer 

och på regional nivå?

oStöd för kvalitet och likvärdighet 

oLångsiktig kompetensuppbyggnad

oBehov av återkommande samlad uppföljning

o [Vägledningsportal med integrerad info om validering] 

Ett sammanhållet nationellt system
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• Branschvalidering
oVilket ansvar bör staten ta för vidareutvecklingen av 

branschvalidering?

• Validering i vuxenutbildningen
oSkyldighet att erbjuda validering

oÄndring av definitionen av validering i skollagen

oFörhållandet mellan validering och prövning

Särskilt fokus på några delar
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Tack för uppmärksamheten!
www.valideringsdelegation.se

Valideringsdelegationen 2015-2019 13


