
KALLELSE 1(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2020-06-17 kl.09.00                                                  
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00- Sammanträdet återupptas

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Föregående mötesprotokoll
4 Anmälan av informationshandlingar 2020/5
5 Anmälan av delegationsbeslut 2020/2
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner
7 Kurser och konferenser

Informationsärenden och aktuellt
8 Insatser Coronakrisen

kl. 09.15-10.30 Genomgång av aktuellt läge, insatser och 
framtid med anledning av rådande pandemi

kl. 10.30-11.30 Diskussion i nämnden om pågående insatser 
och ytterligare åtgärder
Aktuell redovisning och statistik läggs ut före sammanträdet

9 Driftsstöd till servicebutiker
10 Månadsrapport 2020 ANA nämnden 2020/83
11 Delårsrapport 1,  2020 ANA nämndens 

ansvarsområde
2020/85

Beslutsärenden för nämnden
12 Rutin för diciplinära ärenden  i folkhögskolorna 2020/1324

13 Remiss - Validering för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande SOU 2019:69

2020/699
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KALLELSE 2(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2020-06-17 kl.09.00                                                  
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00- Sammanträdet återupptas

14 Remiss - Besöksnäringsstrategi Region 
Kronoberg 2021-2026

2020/1147

15 Hjälp mot coronakrisen – Småland och Öarna 2020/1331

Övrigt
16 Övriga frågor

Kallade

Ordinarie ledamöter:
Rune Backlund (C) ordf.
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf.
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf.
Per Svenberg (S)
Aneth Amundson (S)
Adam Starck (S)
Hans Jarstig (KD)
Per Eriksson (C)
Helen Skogelin Torvaldsson (BA)
Mari Lindahl (L)
Jon Heinpalu (MP)
Kristina Nero (V)
Gun Lusth (M)
Olle Moln Teike (SD)
Ulf Svensson (SD)

För kännedom

Ersättare:
Annki Stark (S)
Irada Alieva Söderberg (S)
Markus Kauppinen (S)
Jonas Lind (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Raymond Pettersson (C)
Lina Thorén (C)
Fredrik Sveningson (L)
Monica Persson (MP)
Henrik Dinkel (V)
Elizabeth Orellana Bravo (V)
Elisabeth Wahlström (M)
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Maria Högberg (SD)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)

Tjänstemän:
Jane Ydman, regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional 
utveckling 
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Personalrepresentanter:
Irene Tengberg Herrstedt, SACO
Birgitta Svensson, ersättare 

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)
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Övrig fråga:

Hur fortskrider konstinventeringen?  Har arbetstakten ändrats/ökats  efter kritik från Revisionen?

När planeras arbetet vara slutfört?

KRISTINA NERO (V)
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Övrig fråga:

Budget och höstplanering

Hur kommer budgetarbetet att ske i ANA? Dokument?  Konkretiseringar i årshjulet?  Tidsplan?

KRISTINA NERO (V)
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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2020-06-17

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020-05-27

 Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020-06-09
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12 § 100, Justering av tidsplan för nämndernas arbete 

med budget 2021

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Regeringsbeslut  Kulturdepartementet 2020-06-04 - Framställning från myndigheten för kulturanalys om förlängd tid 
för uppdraget att göra en översyn av den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Cirkulär från SKR

Beslut från SKR

Övrigt  Beslut om särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen 2020 (enligt 
Tillväxtverkets regler), RJL 2020/677, RJL 2020/772, RJL 2020/528, RJL 2020/1210, RJL 2020/1102, 
RJL 2020/1239, RJL 2020/432, RJL 2020/774, RJL 2020/1291,  RJL 2020/557, RJL 2020/1103, RJL 
2020/1081, RJL 2020/1046, RJL 2020/974, RJL 2020/1136 och avslag för RJL 2020/1133.

RJL 2020/5
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2020-06-17
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA/RD 4.1.4 Tilläggs/ändringsbudget avseende ANA nämndens 

budgetramar
RJL 2020/80 2020-06-03 Camilla Holm

RJL 2020/2
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Sidan  1 av 1

Dokument
Utskriftsdatum: 2020-06-01 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner maj 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.6280 I Motion - Inför  Antibiotikaronder för att minska 

resistenta bakterier
Lena Strand

2020-05-11 Sverigedemokraterna SD Regionens åtagande
RJL 2020/1222 Motion - Inför  Antibiotikaronder för att minska 

resistenta bakterier
MOTION

2020.6909 I Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare

Lena Strand

2020-05-25 Sverigedemokraterna Regionens åtagande
RJL 2020/1322 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 

fältassistenter och nattvandrare
MOTION
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Sidan  1 av 2

Dokument
Utskriftsdatum: 2020-06-01 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser Maj 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
151322 K ERTMS20-1004  Remissunderlag  

hastighetsprofiler för ERTMS
Charlie Drab

2020-05-25 Trafikverket Länstrafiken
RJL 2020/1297 Remiss av underlag hastighetsoptimering

Svar senast 25 maj

REMISS

2020.5826 I Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021-
2026

Linda Byman

2020-05-04 Region Kronoberg Regionens åtagande
RJL 2020/1147 Remiss - Besöksnäringsstrategi Region 

Kronoberg 2021-2026

Svar senast 9 september 
Anstånd tom 18 september

REMISS

2020.5918 I Förslag till nya föreskrifter för väg E4, 
Jönköpings län

Karin Henriksson

2020-05-04 Trafikverket Länstrafiken
RJL 2020/1150 Förslag till nya föreskrifter för väg E4, 

Jönköpings län

Svar senast 15 juni

REMISS

2020.6328 I Strukturförändring och investering i hälso- och 
sjukvården – lärdomar från exemplet NKS

Evelina Örn

2020-05-11 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1235 Remiss - Strukturförändring och investering i 

hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet 
NKS

Svar senast 11 september

REMISS

2020.6576 I Nationella riktlinjer samt Försäkringsmedicinskt 
beslutsstöd för röresleorganens sjukdomar

Evelina Örn

2020-05-13 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/1262 Remiss - Nationella riktlinjer samt 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för 
rörelseorganens sjukdomar 

Svar senast 30 juni

REMISS

2020.6696 I Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 
2021-2029

Carl-Johan Sjöberg

2020-05-15 Region Kalmar län Länstrafiken
RJL 2020/1282 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 

Region Kalmar län 2021-2029
REMISS
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Sidan  2 av 2

Svar senast 9 oktober
2020.6699 I Tillsammans för en välfungerande 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Evelina Örn

2020-05-15 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1283 Remiss - Tillsammans för en välfungerande 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Svar senast 15 september

REMISS

2020.6821 I Förslag till Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021–2027

Linda Byman

2020-05-20 Region Kalmar län Regionens åtagande
RJL 2020/1303 Remiss - Förslag till Strategi för smart 

specialisering i Kalmar län 2021–2027

Svar senast 15 oktober

REMISS

2020.6871 I Sveriges museum om förintelsen SOU-2020:21 Linda Byman
2020-05-22 Kulturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1312 Sveriges museum om Förintelsen 

Svar senast 17 augusti

REMISS
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 78-90
Tid: 2020-06-09 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 88

Kurser och konferenser
Beslut 
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:

 Länsteatrarnas dialogmöte, 27-28 augusti i Stockholm.
Presidiet föreslår att Adam Stark (S) ges möjlighet att delta.

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslutets antal sidor
1
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Länsteatrarna | Besök: Birger Jarlsgatan 39  | Post: Box 1778, 111 87 Stockholm  |  Telefon 070-234 04 89 

info@lansteatrarna.se |  www.lansteatrarna.se   

Inbjudan till Länsteatrarna i Sveriges Dialogmöte  
27–28 augusti 2020 

 
Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till 

årets dialogmöte i Stockholm. Mötet börjar den 27 augusti kl. 18.00 med en 

gemensam middag på Clarion Hotel Sign i Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35. 

Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 3400kr, och inkluderar logi, 

kost, och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 16.00 den 28 augusti.  

 

Dagen därpå den 28 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i 

Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer 

presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. 

 

Vi har även bjudit in gäster som kommer och föreläser för oss kring intressanta 

ämnen. Mer information om detta samt program kommer senare. 

 

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka 

dessa till verksamhetsledare Michael Johansson på epost: 

michael.johansson@lansteatrarna.se 

 

Anmälan görs på följande länk: http://www.lansteatrarna.se  

 

Sista dagen att anmäla sig är den 26 juli. 

Eventuell avanmälan sker senast den 12 augusti, annars debiteras hela 

deltagaravgiften.  

 

Varmt välkommen! 

Med vänliga hälsningar, 

Länsteatrarna i Sveriges styrelse 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 78-90
Tid: 2020-06-09 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 82

Informationsärenden till nämnden

 Genomgång av aktuellt läge, insatser  och framtid med anledning av 
rådande pandemi. Sektionschefer redovisar respektive område.

 Driftsstöd till servicebutiker
 Månadsrapport per maj
 Delårsrapport 1, ANA nämndens ansvarsområde

Beslutets antal sidor
1
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Månadsrapport - Maj 2020, ANA 
0  0  2  0  av 2 Mätetal 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska 
inte öka i 
jämförelse med 
samma period 
föregående år. 

4,0 % 3,3 % 
 

 
 

Coronapandemin har inte påverkat sjukfrånvaron i någon större 
utsträckning. Sjukfrånvaron har sjunkit något jämfört med föregående 
månad. 

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

0 tkr 5 095 tkr 
 

 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,8 mnkr) 
På grund av rådande pandemi har verksamheten förändrats radikalt. 
Samtliga skolor bedriver verksamhet på distans. SMOT:s publika 
verksamhet är avslutad för våren. Verksamhetsområdet har en positiv 
budgetavvikelse på 2,8 mnkr efter maj månad. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; 0,7 mnkr. 
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ och uppgår för 
perioden till -2,0 mnkr. Intäktsminskningen på grund av pandemin uppgår 
till drygt 2,4 mnkr vilket innebär att själva verksamheten ändå kan sägas ha 
en ekonomi i balans. 
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt gemensamma kostnader för 
ledningsstaben har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 4,1 mnkr, till 
största delen beroende på framflyttade rekryteringar. 
Naturbruksskolornas ekonomi är fortsatt i balans. 
B. Centrala anslag (+2,3 mnkr) 
Ett överskott finns på anslaget för projektmedel (+1,5 mnkr) samt på 
anslaget för valideringscheckar (+0,3 mnkr) som i likhet med föregående år 
inte har kunnat utnyttjas p g a gällande regelverk. Det finns också ett 
mindre överskott på anslaget för kulturplanens genomförande. 
Nämndens egna kostnader är i budgetbalans. 
Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 78-90
Tid: 2020-06-09 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 83

Delårsrapport 1,  2020 ANA nämndens ansvarsområde
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Notera och lägga delårsrapport 1, 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde till handlingarna.

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Delårsrapport 1 kommer att behandlas som ett informationsärende på 
nämnden.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport april 2020

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslutets antal sidor
1
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1(1)

2020-05-22 RJL 2020/85

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport från 
verksamhetsområden per april 2020
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport. Dessa rapporter har legat till grund för den
samlade delårsrapporten efter april som regionstyrelsen lämnar till
regionfullmäktige. 

Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom styrelsens/
nämndens ansvarsområde överlämnas som information. Delårsrapporten avseende 
regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion delges även nämnderna. 
Rapporterna är en viktig del i styrelse och nämnders uppföljning av verksamheten. 
I direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget för 2020 framgår följande.

”Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa övriga nämnders verksamhet 
och ekonomi. Nämnd med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, oavsett 
perspektiv inom balanced scorecard, ska i samband med att delårsrapport per
april respektive augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka åtgärder nämnden 
vidtagit eller avser att vidta i syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg 
måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal som vid mätningen visar rött, det
vill säga inte är uppfyllt. Protokollet delges regionstyrelsen inför dess behandling 
av delårsrapporten. Nämndens ordförande redogör även muntligen vid styrelsens 
sammanträde för åtgärderna.”

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig Kristina Athlei
Hälso- och sjukvårdsdirektör Regional utvecklingsdirektör
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Delårsrapport 1  
Tertial 1 2020 

Utbildning och kultur 
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Utbildning och kultur, Delårsrapport 1 2(18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dnr 2020/85 
Kristina Athlei, Direktör 
Utbildning och kultur 
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
© Region Jönköpings län, www.rjl.se 
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Utbildning och kultur, Delårsrapport 1 3(18) 
 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................................4 

Medborgare och kund ............................................................................................................................6 

Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och regionens 
folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov ..........6 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till 
eget skapande. ...................................................................................................................................7 

Process och produktion ..................................................................................................................... 10 

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället ................................. 11 

Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom 
tre år. ............................................................................................................................................... 11 

Lärande och förnyelse ........................................................................................................................ 12 

Medarbetare ......................................................................................................................................... 13 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats ...................................................................... 13 

Ekonomi ................................................................................................................................................ 15 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt ................................................................ 15 

HÅLLBARHET ...................................................................................................................................... 17 

Hållbar utveckling 2017-2020 .......................................................................................................... 17 

 

Bilagor 
Bilaga 1: E2007_Ekonomiblanketter_2020_T1 
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Utbildning och kultur, Delårsrapport 1 4(18) 
 

 

Inledning 
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur ansvarar för två naturbruksskolor, Stora Segerstad 
naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksskola, två folkhögskolor Sörängens folkhögskola och 
Värnamo folkhögskola, Smålands Musik och Teater samt Kultur och utveckling. Verksamhetsområdet 
ansvarar även för flera olika typer av bidrag och ersättningar till skolor, organisationer och arrangörer. 

På uppdrag av länets 13 kommuner erbjuder verksamhetsområdet naturbruksutbildning för länets 
invånare på Stora Segerstads naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksskola. Inom 
verksamhetsområdets folkhögskolor bedrivs folkbildning, för deltagare av alla nationaliteter, kön och 
funktionsvariationer. Verksamhetsområdet erbjuder länets invånare kultur som är hälsofrämjande, 
bidrar till ett bra liv i regionen och är attraktivt för människor och företag. Kultur och utveckling har 
ett regionalt uppdrag inom konst- och bildningsområdena bild och form, dans, film, hemslöjd, 
litteratur, samt biblioteksutveckling. Sedan 2013 har verksamheten ett uppdrag som fristadsregion för 
utsatta konstnärer. Enheten bedriver även arbete inom områdena barn och unga, integration och 
yttrandefrihet. Inom Utbildning och kultur arbetar ca 330 medarbetare. Utbildning och kultur har en 
bruttoomslutning på ca 466 miljoner kronor. 

Årets första tertial präglas starkt av Coronapandemin och dess konsekvenser. På skolorna sker det 
mesta av undervisningen på distans och kulturföreställningar har fått ställas in. Hemslöjden har ställt 
in eller flyttat fram all planerad programverksamhet. Arbetet med konstinventering vid länets sjukhus 
är i dagsläget inte möjligt att genomföra och har därför fått skjutas på framtiden. 

På naturbruksskolorna har distansundervisningen fungerat bra, gymnasiesärskolans elever och mindre 
grupper av programelever har kunnat komma till skolan och genomföra praktiska moment. Årets 
antagning pekar just nu på fler elever än tidigare år och på Tenhults naturbruksgymnasium har 
intresset för inriktningen häst ökar mer än någonsin vilket är glädjande efter att ha investerat i en ny 
hästanläggning. Naturbruksgymnasiernas prognos är också positiv och uppgår i dagsläget till 1 mnkr. 

Även på Region Jönköpings läns folkhögskolor har undervisningen till största delen skett genom 
distansundervisning. Utbildningarna på folkhögskolorna har påverkats olika mycket, 
distansutbildningarna påverkas inte alls medan andra mer praktiska utbildningar har haft en större 
utmaning. Verksamheten har gett deltagare på några utbildningar möjlighet att slutföra vissa moment 
på plats men trots detta kommer fler deltagare än tidigare år få svårt att klara kurserna. Vid 
folkhögskolorna ser söktrycket ut att bli betydligt högre än vid motsvarande tidpunkt förra året. 
Ekonomiskt är skolorna inte så hårt drabbade av pandemin då både intäkter och kostnader försvinner. 

I mitten av mars ställde Smålands musik och teater in sin första föreställning efter regeringens beslut 
om att begränsa folksamlingar med anledning av Coronapandemin. Efter att ha genomfört några 
föreställningar i mindre skala sker nu inga föreställningar på kulturhuset Spira. Däremot har 
verksamheten försökt hitta nya vägar att nå ut till publiken. Under april månad tog 1500 tittare del av 
sändningar på webben. Smålands musik och teater beräknar att de under årets första tertial förlorat 
18500 i publik och 2000 konferensgäster vilket ger ett inkomstbortfall på 2,4 mnkr. Smålands Musik 
och Teater beräknas förlora ca 4,8 mnkr på helåret. 

För att säkerställa att verksamhetsområdet fortsatt ska ha en stabil ekonomi skjuts några rekryteringar 
framåt, varför prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Helårsprognosen bygger på 
att såväl skolorna och Smålands Musik och Teaters verksamheter startar upp som vanligt igen efter 
sommaren. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-04-30 Andel 2019-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

4 57% 13 69% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

1 14% 1 5% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

2 29% 5 26% 

Antal mätetal som 
mäts 

7 100% 19 100% 

Vi når inte målen för Betalande publik Smålands Musik och Teater samt Publik vid föreställningar för 

barn och ungdom och kommer inte heller att nå dessa mål vid årets slut.  
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Medborgare och kund 
Coronapandemin har haft en stor påverkan på verksamheternas kunder då undervisningen har erbjudits 
på distans istället för på plats och fysiska föreställningar, utställningar och programverksamhet har 
ställts in. Ett flertal aktiviteter riktade mot invånare och företag har också ställts till exempel de 
populära kosläppen och kortare uppdragsutbildningar vid naturbruksskolorna. Vid folkhögskolorna har 
bland annat språkutbildning för sjukvårdspersonal ställts in. 

Strategiska mål: 
Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: 
Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och 
inriktning 

Aktiviteter Analys 

En skolplan för de egna Folkhögskolornas 
uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas 
fram 

Arbetet med framtagande av skolplan har inte kommit igång 
men är planerat att påbörjas under året och hinner slutföras 
under 2020. Fördröjningen beror på Coronapandemin. 

Uppdrag/mål: 
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets 
aktörer 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningen för att starta arbete 
med att etablera öppen testbädd 

Under mars månad träffades representanter för 
naturbruksskolorna, Jönköpings universitet och Träcentrum 
för en inledande dialog om så kallad testbäddsverksamhet 
med inriktning på skog och lantbruk. Arbetet kommer inte 
att kunna slutföras 2020. 

Uppdrag/mål: 
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en skolplan för Naturbruksskolornas 
uppdrag, både det kommunala och det 
regionala. 

Arbetet med att ta fram en skolplan pågår och kommer 
slutföras under 2020. 
  
  
  

En ny branschanalys av de gröna näringarna 
ska tas fram inför ny samverkansperiod med 
kommunerna 

Arbetet med branschanalys har kommit igång och kommer 
slutföras under 2020. 
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Uppdrag/mål: 
Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i 
samhället 

Aktiviteter Analys 

Bedriva utbildningar inom trädgård, skog och 
lantbruk 

Vid naturbruksgymnasiet finns en tradition av att bedriva 
utbildning för vuxna. Tenhult utbildar inom trädgård i 
samverkan med Jönköpings kommun och Stora Segerstad 
inom skog. En ny yrkesbytarutbildning planeras till hösten. 

Uppdrag/mål: 
Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i 
regionen/för regionen 

Aktiviteter Analys 

Naturbruksskolorna ska vara naturliga 
mötesplatser för den gröna sektorn i 
regionen/för regionen 

Naturbruksskolorna fungerar redan idag som naturliga 
mötesplatser för den gröna sektorn. Under året ska denna 
fråga belysas ytterligare i syfte att förstärka 
naturbruksskolornas roll inte minst ur ett 
självförsörjningsperspektiv. 

Strategiska mål: 
Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 
kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa 
engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Betalande publik 
Smålands Musik 
och Teater 

20 000 7 544 Coronapandemin har hittills haft stor påverkan på betalande 
publik i kulturhuset Spira. Beräkningar visar att 
minskningen uppgår till ca 9 500 stycken, dessutom har 
konferensdeltagarna minskat med 1 900 stycken. 

  
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

12 000 5 947 Inställda föreställningar på grund av coronapandemin har 
påverkat besöksantalet för barn och unga under tertial 1, 
minskning med 7000 stycken. 

Uppdrag/mål: 
Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ökad tilldelning av nationella 
medel till länets kultur inom ramen för 
samverkansmodellen 

Arbete pågår under året med att ta fram underlag som stöd i 
vår dialog med kulturrådet. Planerar för en ny ansökan i höst 
med utgångspunkt från vårt relativt låga andel jämfört med 
andra regioner. 

Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera 
kulturplanen för planperioden 2022-2025. 

Processplan för arbetet med reviderad ny kulturplan är 
framtagen och presenterad för ANA nämndens presidium. 
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Aktiviteter Analys 
Revideringsprocessen flyttas framåt ett år med anledning av 
Coronapandemin. 

Uppdrag/mål: 
Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

Aktiviteter Analys 

Genom digitala kanaler öka möjligheten för 
länets invånare att ta del av kulturupplevelse 

Coronapandemin har medfört att det digitala utbudet har 
utökats. Verksamheten har haft digitala sändningar via den 
egna webbsidan. Sidan har genererat 1500 unika tittare. 
Klipp har även visats på Facebook och Instagram (24000 
visningar). 
  

Uppdrag/mål: 
Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Turnéverksamhet/fö
reställning 

26  Årsmått - målet kommer inte att nås med anledning av 
Coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

Bedriva turnéverksamhet/föreställningar i 
länets samtliga kommuner 

Årsmått - målet kommer troligtvis inte att nås med 
anledning av coronapandemin. 

Uppdrag/mål: 
Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Ge möjlighet för barn i både låg- och 
högstadieålder att få en kulturupplevelse både 
i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner 

Under tertial ett har Resten av livet (klassrumsmonolog) och 
Hedda Gabler spelats för skolor. Låtar, lek och läten har 
varit på turné. Utöver de egna produktionerna har 5-6 
gästspel för ålderskategorin i Kulturhuset Spira genomförts. 

Uppdrag/mål: 
Öka samverkan, utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

Aktiviteter Analys 

Genomföra en översyn av 
verksamhetsbidragen inom kulturstöden med 
målet om en övergång till flerårig 
bidragsgivning 

En total översyn av bidragen är gjord och en ny policy är 
antagen i ANA-nämnden och Regionstyrelsen. 
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Uppdrag/mål: 
Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga hur stor del av konstinköpen som 
görs från länets konstnärer 

Inte kommit igång men kommer igång under året och hinner 
slutföras under 2020. 

Uppdrag/mål: 
Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet 

Aktiviteter Analys 

Informera om möjligheten att söka bidrag från 
Region Jönköpings län. 

Arbete pågår enligt plan. 

Uppdrag/mål: 
Fokus på barn och ungas kultur 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och säkerställande av 
museets pedagogiska verksamhet med särskild 
satsning för barn 

Aktiviteten är säkerställd genom utökad resurs för 
ändamålet. 
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Process och produktion 
Det är ännu för tidigt att bedöma om eleverna når sin gymnasieexamen eller inte. 
Distansundervisningen kan leda till att det är svårare att upptäcka vilka elever som har det svårt i 
skolan. Under den tid som distansundervisning har pågått så har verksamheten täta möten mellan 
skolledning och lärare för att uppmärksamma vilka elever som behöver särskilt stöd eller extra 
anpassning. En åtgärd kan vara att de eleverna får komma till skolan enstaka dagar. Det nämns också 
som en svårighet att tillräckligt utmana och sporra de elever som har förutsättningar för de högsta 
betygen under rådande omständigheter. 

Verksamhetsmått kultur 

Smålands musik och teater Utfall 2020-04 Utfall 2019-04 Förändring 
antal Förändring % 

Betalande publik Smålands Musik 
och Teater 

7 544 u.s   

varav Kulturhuset Spira 7 544 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
0 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 0 u.s   

Publik Smålands Musik och Teater 16 243 29 106 -12 863 -44% 

varav Kulturhuset Spira 12 106 23 921 -11 815 -51% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
2 046 *   

varav Övriga kommuner i länet 2 091 5 185 *   

Publik vid föreställningar för barn 
och ungdom Smålands Musik och 
Teater 

5 947 7 056 -1 109 -16% 

varav Kulturhuset Spira 3 964 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
1 125 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 858 u.s   

Publik Smålands Musik och Teater per verksamhetstyp i kulturhuset Spira 

  Utfall 2020-04 Utfall 2019-04 Förändring 
antal Förändring % 

Egen produktion 9 266 u.s   

Gästspel 779 u.s   

Uthyrningar 2 061 u.s   

Programaktivitet 2 234 ** u.s   

Summa 14 340 u.s   

4 562 personer i Kulturhuset Spira är icke betalande, dessa är bland annat aktiviteter för barn såsom 
Unga Spira dagen, personalbiljetter, gästbiljett, gratis kultur ex lunchlyrik, press och ambassadörer. 

* I tertial 1 2019 redovisades mätetalet Publik utanför Spira. I tertial 1 2020 är detta mätetal uppdelat 
på Jönköpings kommun och övriga kommuner motsvarande uppdelning är inte möjlig på 2019. 

** Programaktivitet ingår i siffrorna ovan och ska därför räknas bort från summan. 
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Strategiska mål: 
Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med 
civilsamhället 

Framgångsfaktorer: 
Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppdatera uppdragsbeskrivningar Dialoger med verksamheterna som upprätthåller stöd från 
kultursamverkansmodellen genomfördes i början av april. 
Kulturutskottet var sammankallande och dialogerna gav en 
god insikt i verksamheternas utmaningar. Fokus i samtalen 
var hur väl uppdragsbeskrivningen följs upp och jobbas med 
i respektive verksamhet. 

Årliga dialogmöten (kultur) Årliga dialogmöten med kulturutskottet och verksamheter 
som är inom samverkansmodellen genomfördes i april. 
Årets stormöte för kulturen (Kulturforum) planeras att 
genomföras i höst. 

Dialogmöten med civilsamhället Inte kommit igång men kommer igång under året och hinner 
slutföras under 2020. 

Kulturforum Processen pågår enligt plan med genomförande i höst. 

Strategiska mål: 
Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 
godkänd examen inom tre år. 

Framgångsfaktorer: 
Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

 Målvärde Resultat Analys 

VO  
Andel elever på 
särskolan som 
erhåller 
gymnasiesärskolebe
vis 

90 %  Årsmått - distansundervisning gör det svårare att följa upp 
elever med särskilda behov varför det är osäkert om målet 
nås. 
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Lärande och förnyelse 
Den digitala utvecklingen har påskyndats då undervisningen till stor del sker på distans. Motivationen 
att lära sig och lära ut till varandra inom personalgruppen är fortfarande hög och både lärare och övrig 
personal har utvecklats i takt med de nya krav som ställs på dem 

Möjligheten till kompetensutveckling är god och de flesta medarbetare deltar på något sätt. För lärarna 
handlar det mycket om att förkovra sig i respektive ämne. 
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Medarbetare 
Samtliga verksamhetsområden har gjort en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Genomförandet 
av planen försenas på grund av Coronapandemin men beräknas kunna slutföras under hösten. 

Strategiska mål: 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: 
Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: 
Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 75 % En utredning har gjorts för att se varför utfallet för 
kompetensutvecklingsplanerna är betydligt lägre än 
medarbetarsamtalen och den visar att registreringen i 
personalhanteringssystemet inte är gjord på rätt sätt. 
Kompetensutvecklingsplaner är gjorda under 
medarbetarsamtalen. 

Framgångsfaktorer: 
Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

4,1 % 3,5 % Verksamheten når uppsatt mål. Coronapandemin har i 
dagsläget inte påverkat sjukfrånvaron i någon större 
utsträckning. 

 

Aktiviteter Analys 

Bilda en arbetsmiljökommitté för att lyfta 
såväl fysik som psykosocial arbetsmiljö. 

Klart under 2019 

Uppdrag/mål: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Arbete pågår. Vissa insatser kommer att kräva längre tid på 
grund av att många medarbetare arbetar hemifrån med 
anledning av coronapandemin. 

Uppdrag/mål: 
Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings 
läns medarbetare/chefer 

Aktiviteter Analys 

Medarbetare/chefer som deltar i 
Naturunderstödd rehabilitering 

Verksamheten vid Naturunderstödd rehabilitering har tagit 
fram och presenterat en modell för att i tidigt skede fånga 
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Aktiviteter Analys 
medarbetare i Region Jönköpings län som befinner sig i 
riskzonen för utmattning. Modellen har presenterats för den 
centrala HR avdelning. Vi inväntar återkoppling. 

Uppdrag/mål: 
Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 90 % Vi når målet för medarbetarsamtal. 

Framgångsfaktorer: 
Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: 
Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefer och ledare ska delta i chefs-
/ledarutvecklingsprogram och 
chefsutbildningar. 

Chefer och ledare erbjuds och deltar i 
ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar. Närvaron 
under utbildningarna har ökat. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 934 tkr Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 0,9 
mnkr efter första tertialet. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv 1,0 mnkr. 
Coronapandemin har inneburit att intäkterna för boende och 
kost har minskat. 
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ 
och uppgår för perioden till -1,9 mnkr. 
Resultatet påverkas starkt av coronapandemin. Inställda 
föreställningar och avbokade konferensen beräknas ha 
inneburit en intäktsförsämring på 2,4 mnkr 
Övrig kultur samt, kulturbidrag och gestaltning har i 
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr tack vare 
framflyttade rekryteringar. 
Naturbruksskolornas ekonomi visar på balans. 
 

  
Prognos 

0 tkr 400 tkr Budgetavvikelsen 2020 för verksamhetsområdet visar ett 
sammantaget mindre överskott på 0,4 mnkr. 
Helårsprognosen för år 2020 utgår från att såväl skolorna 
som kulturverksamheterna startar upp verksamheten efter 
sommaren. 
Coronapandemin har framförallt påverkat intäktsnivån för 
Smålands musik och teater. Beräkningarna visar att i 
nuläget har totalt 8 000 konferensgäster avbokats (-2,7 
mnkr) och de inställda produktionerna gör att publiken 
minskar med 26 000 personer. (-2,1 mnkr). Eftersom vissa 
delar genererar överskott begränsas den negativa 
budgetavvikelsen till -2,9 mnkr 
Coronapandemin har även påverkat intäkterna för 
folkhögskolorna. Det är intäkterna för kost och logi, 
vandrarhem och inställda sommarkurser som berörs, ca 1,1 
mnkr. Ökning av andra bidrag gör budgetunderskottet 
begränsas till -0,4 mnkr 
Budgetavvikelsen för övrig kulturverksamhet uppgår till 3,7 
mnkr. Anledning är främst ett flertal vakanser men också att 
Coronapandemin gjort att verksamhetens övriga kostnader 
för t ex resor, boenden och konferenser ligger på en låg 
nivå. 
Naturbruksskolorna budgetavvikelse pekar mot ett 
överskott på 1,3 mnkr. Även för dessa skolor är det kost och 
logi men även uppdragsverksamhet inom skog som 
påverkas. Det är Stora Segerstad naturbrukscentrum som 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
påverkas mest eftersom flertalet av eleverna som går på 
skolan också bor där. Intäkter för skogsmaskinsuppdrag har 
också minskat. Effekterna är svåra att beräkna men 
uppskattas i dagsläget till 1-1,2 mnkr för båda skolorna. 
 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Tack vare framflyttade rekryteringar är verksamhetens 
prognos i balans. 

Utveckla underlaget för kalkylering av 
intäkter 

Inför budgetarbetet 2021 har en ny rutin utarbetats för att 
säkerställa intäktsnivån. 
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HÅLLBARHET 
Strategiska mål: 
Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 
Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % -45,9 % Resfria möten prioriteras och antalet möten via Skype har 
ökat kraftigt. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % -83,4 % Verksamhetsområdet följer Region Jönköpings läns 
riktlinjer för resor och möten. 

VO  
Antal km, 
verksamhetens egna 
fordon 

  Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med hållbart resande. Verksamheterna känner till och utgår från riktlinjer för 
möten och resor. Vid inbjudan till 
konferenser/utbildningsdagar tar verksamheterna hänsyn till 
att kunna delta via länk, vid behov anpassas start/sluttid, 
samåkning uppmanas och i första hand väljs en plats som 
ligger tillgänglig för kollektivtrafik eller gång-/cykelavstånd. 

Framgångsfaktorer: 
Vi använder våra resurser klokt 

Aktiviteter Analys 

RH-checklista Riskhanteringslistan uppdateras en gång per år av respektive 
verksamhet. 

Uppdrag/mål: 
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Matsvinn per 
restaurangportion 

-10 %  På grund av att undervisning sker på distans kan inte 
mätning av matsvinn genomföras. 
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Aktiviteter Analys 

Mätning av matavfall och åtgärder för 
minskning av matsvinnet 

Sörängens folkhögskola, Värnamo folkhögskola, Tenhults 
Naturbruksskola och Stora Segerstads Naturbrukscentrum 
mäter matavfall 2 gånger/år. 

Framgångsfaktorer: 
Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 
Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller 
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi 
ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel 
svenskproducerat 
oberett kött, mjölk 
och ägg 

95 % 98,7 % Alla verksamheter uppnår målet. 

  
Andel svenskodlad 
frukt och grönt 

20 %  Fel i rapporteringen därav inget utfall. 

  
Andel MSC-märkt 
fisk och skaldjur 

70 % 88,8 % Alla verksamheter uppnår målet. 

  
Andel ekologiska 
livsmedel 

60 % 55,5 % Positiv trend för hela verksamhetsområdet. Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum prioriterar svenska varor och 
närproducerat (till viss del egenproducerat) före utländska 
ekologiska varor. 

  
Andel kaffe, te och 
kakao med sociala 
och etiska krav 

100 % 93,1 % 3 av 4 skolor inom Utbildning och kultur behöver analysera 
sina inköp för bättre måluppfyllnad. 
  

 

Aktiviteter Analys 

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong Tenhults Naturbruksskola använder mycket av skolans 
egenodlade produkter. 
Stora Segerstads Naturbrukscentrum prioriterar 
svenskodlade produkter då livsmedlen per automatik blir 
säsongsanpassade. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2020 är cirka 456 miljoner kronor och verksamheten har cirka 410 faktiska 
årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med 
uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra 
liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget. 

Sedan slutet av februari har regionledningskontorets arbete till stor del riktats om och anpassats efter 
de behov av ledning och insatser som coronapandemin fört med sig. För att leda arbetet används så 
långt möjligt ordinarie ledningsstrukturer. Sedan mitten av mars finns en särskild regional 
sjukvårdsledning som leder det dagliga arbetet med hälso- och sjukvården avseende coronapandemin. 
Det finns även en tät samverkan nationellt med såväl Sveriges kommuner och regioners nätverk som 
myndigheter. I länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer inom ramen för F-samverkan. 
När det gäller regionala utvecklingsfrågor har Regional utveckling också daglig styrning av arbetet. 
Även här sker på samma sätt samverkan på nationell nivå och inom länet. 

Många planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har ställts in och mycket har 
pausats. Vårens budgetarbete och några större programarbeten har skjutits till hösten. Samtidigt har 
mycket också hänt oväntat snabbt, utveckling pågår även under den här tiden. Vi ser många exempel 
på förändrade arbetssätt som införts och som kommer att bidra även efter den här pandemin. 

Trots att coronapandemin sedan början av mars upptar mycket tid och resurser pågår mycket av det 
ordinarie arbetet också. I uppföljningen av aktiviteterna som följer redovisas status för dessa. 

I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus. I klassen medelstora sjukhus är Värnamo 
sjukhus nummer två, Höglandssjukhuset nummer fyra och Länssjukhuset Ryhov nummer sex. Hälso- 
och sjukvårdsbarometern visade också att invånarna i Jönköpings län har störst förtroende i landet för 
hälso- och sjukvården och också är nöjdast med tillgängligheten. 

Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram har fortsatt 
men anpassats utifrån rådande omständigheter. 

Inom regionledningskontoret ligger sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå och ekonomin är i balans. 
Resfria möten och alternativ till transporter med bil är områden för utveckling och förbättring. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-04-30 Andel 2019-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 29 % 4 44 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

2 29 % 4 44 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 42 % 1 12 % 

Antal mätetal som 
mäts 

7 100 % 9 100% 

Måluppfyllelsen har påverkats av rådande coronapandemi. Medarbetarsamtal, 
kompetensutvecklingsplaner och sjukfrånvaro har i viss mån påverkats negativt av coronapandemin. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: 
Nära vård 

Uppdrag/mål: 
Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har 
fortsatt under 2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan 
Trygg och säker vård och omsorg under Strategigrupp 
Äldre. Arbetssätten fungerar bra och antal personer som 
vårdas utskrivningsklara på sjukhus ligger på en lägre stabil 
nivå. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att säkra 
samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och 
sjukvård. Coronapandemin har bidragit med ytterligare 
samverkan gällande digitala kontakter mellan huvudmännen. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med omställning till den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för utveckling av den nära 
vården 

Arbetet med att ta fram den plan för framtidens hälso- och 
sjukvård har fortsatt. Coronapandemin har förskjutit arbetet 
något men ett först utkast till plan planeras att kunna 
presenteras för Nämnden för Folkhälsa och sjukvård innan 
sommaren och vara klart under hösten 2020. 

Dietister i den nära vården Arbetet har inte kommit igång. Förutsättningarna undersöks. 

Uppdrag/mål: 
Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och 
sjukvård tillgodoses. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patientkontrakt Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan med 
spridning inom flertalet verksamheter, bl a har 
genombrottsmetodiken använts som spridningsmodell. 
Mätningar och berättelser visar på lärande och värde för 
både patienter och medarbetare. Patientkontrakt som 
arbetssätt bidrar till att konkretisera personcentrering och 
samskapandet i praktiken. 

 Rutiner har arbetats fram för hur patientkontraktet 
dokumenteras  

 Innehållet i dokumentationen har förbättras 
 Innovativt arbete pågår tillsammans med invånare 
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Aktiviteter Analys 

 Metoden Esther Sim lab har utvecklats och spridits 
inom flera verksamhetsområden.  

 Patientkontrakt integreras i arbetet med införande 
av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
samt inom arbetet med Trygg och säker 

 Interaktiv följeforskning pågår 
Flera av angreppssätten och sprids nu också nationellt inom 
ramen för Sveriges kommuner och regioners arbete med 
införandet av patientkontrakt 

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, 
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från 
slutenvård där personer med behov av samordning får fast 
vårdkontakt. Det är vårdsamordnare på listad vårdcentral 
som är fast vårdkontakt under den processen. Arbete pågår 
för att sprida arbetssätt även till personer med behov av 
samordning som får vård hemma. 

Läkarstödet i kommunerna Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena 
och den kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 
2020 och fastställs i REKO. 

Uppdrag/mål: 
Tvärprofessionella närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Överenskommelse som synliggör samverkansstruktur och 
arbetssätt utifrån Esthers behov i hemmet tas fram.  
Ytterligare insatser för att utveckla samverkan när Esther är 
hemma pågår. 

Uppdrag/mål: 
Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens 
hälso- och sjukvård. En viktig grund är etableringen av 
hälsocenter i samverkan med länets kommuner. Värnamo 
hälsocenter har fått extra stöd för att kunna genomföra 
studiebesök och medverka i samverkan med fler kommuner 
i ett spridningssyfte. Kick off för det praktiska arbetet sker 
den 8 oktober och då förväntas färdiga lokala team 
medverka. 
En handlingsplan presenteras under maj månad där 
hälsocenter, hälsoguider i närsamhället och utökad 
hälsokommunikation är exempel på delar i satsningen. 
Uppdraget att ta fram en handlingsplan kommer slutföras 
under 2020. 
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Uppdrag/mål: 
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer En arbetsgrupp är startad för att ta fram en struktur för 
samordning av lärcaféer i länet - med målet att regelbundet 
kunna erbjuda invånare med kroniska sjukdomar att delta. 
En del av arbetet med kroniska sjukdomar. 
Pågående coronapandemi har påverkat arbetet, framförallt 
möjligheten att utbilda fler lärcafé-ledare. Det pågår även ett 
arbete att ta fram en digital ram för hur gruppverksamheter 
kan hållas webbaserat. 
Till dags datum finns ca 110 utbildade ledare spritt över hela 
Jönköpings län. Diagnoser där Lärcafé i dagsläget är en 
integrerad del i vårdförloppet är hjärtsvikt och 
förmaksflimmer. 

Strategiska mål: 
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 
Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 
Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård 
och inkludera patientföreningar och brukarråd 
i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är 
den personcentrerade vården central och utgår från 
patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att 
hantera sin sjukdom. 

Uppdrag/mål: 
Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med WHO:s åtta existentiella 
dimensioner 

Samtalsgrupper med WHO:s existentiella dimensioner som 
grund är delvis pausade på grund av coronapandemin men 
försök pågår för att framöver kunna starta digitala grupper. 
Existentiella teman finns samtidigt med som en viktig del i 
reflektionsgrupper för personal inom covidvården. 
Sjukhuskyrkans medarbetare tar ett stort ansvar i insatser för 
både patienter, närstående och personal. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare 
och förtroendevalda 

Årets första lunchsamling på länets tre sjukhus hade temat 
barnkonventionen. Utbildningsaktiviteter har därefter varit 
begränsade med anledning av coronapandemin, men 
etikrådet håller löpande kontakt med regionens etikombud. 
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Aktiviteter Analys 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, 
beslut och daglig verksamhet 

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska 
reflektionen på arbetsplatsnivå. Utöver 
utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet löpande i 
framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker 
bland annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och 
via övriga kommunikationskanaler. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor 
med etisk anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas 
kontinuerligt från regionens verksamheter, både i generella 
frågor och i specifika kliniska fall. Skriftliga riktlinjer 
publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. 

Uppdrag/mål: 
Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning och åtgärder för att förbättra 
tillgänglighet utifrån ny kömiljad 

På grund av pågående coronapandemi är det inte möjligt att 
arbeta med denna fråga. Målet är att det så snart som möjligt 
återuppta arbetet med att förbättra tillgängligheten. Det råder 
oklarhet i hur regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner kommer att hantera överenskommelsen. Det mesta 
talar för att prestationskraven kommer att tas bort, men 
besked i frågan finns inte ännu. 

Uppdrag/mål: 
Anpassa öppettider utifrån patientens behov 

Aktiviteter Analys 

Stöd för flexibla öppettider på vårdcentralerna Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade 
öppettider utöver 9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. 
Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda 
läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De 
utökade öppettiderna ska gälla under en längre period, 
kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten 
samt meddelas Region Jönköpings län i god tid i förväg. Tio 
vårdcentraler erbjuder utökade öppettider. 

Uppdrag/mål: 
Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och implementering av e-
hälsa som skapar värde för invånare och på ett 
kostnadseffektivt sätt leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården. 

Arbetet pågår med full kraft då coronapandemin gör digitala 
vårdmöten, chattfunktioner och andra digitala lösningar 
högaktuella. Andra funktioner för att underlätta för vården 
har genomförts i form av exempelvis enklare journalmallar, 
översikter med mera. 
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Framgångsfaktorer: 
Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 
Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Under första tertialen har en verksamhet omdiplomerats, en 
verksamhet påbörjat sin diplomeringsutbildning och en 
verksamhet avslutat sin diplomeringsutbildning. En grupp 
AT-läkare avslutade sin enskilda diplomering och en grupp 
påbörjade sin diplomering.  I samverkan med övriga sju 
regioner som ingår i "Regioner i samverkan" har tre nya 
utbildare/föreläsare utbildats för att kunna arbeta med 
diplomeringsutbildningen. Tre grupper från hudkliniken har 
fått avboka sin diplomeringsutbildning pga. rådande 
coronapandemi. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa 
påverkas delvis av pågående coronapandemi. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Hälsokommunikationen med nyanlända har varit en aktiv 
del i att minska smittspridning och stärka hälsan med 
anledning av pågående pandemi. Hälsokommunikatörerna 
har gjort informationsfilmer som har fått nationell 
uppmärksamhet och arbetat utåtriktat i bostadsområden i 
länet där nyanlända befolkningsgrupper finns, med syfte att 
informera och uppmärksamma. 
Hälsoskolan genomförs men med restriktioner och 
undervisningen har börjat genomföras digitalt. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner 

Under våren har samverkan med kommunerna i stor 
utsträckning handlat om information om Covid -19 på olika 
språk. 

Framgångsfaktorer: 
Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 
Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Följande metoder har varit i fokus under tertial 1: 
Din Inre Styrka Aktiveras: En utbildning för gruppledare i 
DISA-metoden genomfördes februari 2020. Utbildningen 
har därefter ändrat form och förskjutits med anledning av 
coronapandemin. 
Mindfulness: Kontakt är tagen med utbildare i Västra 
Götaland Regionen, samt med Mindfulnesscenter för att 
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Aktiviteter Analys 
utvärdera vilka möjligheter som finns att utbilda fler 
pedagoger och elevhälsoteam i länet. 
Dansa utan krav: Pågående grupper har påverkats av 
coronapandemin, och hur kommunerna valt att hantera sina 
verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Under en period har dansinstruktörer 
haft kontakter i digitalform för att behålla gruppkänsla och 
gemenskap. 
En förälder blir till: Klartecken om att fortsätta arbetet 
utifrån goda resultat i utvärderingen från genomförd pilot. 
Inbjudan kommer att gå ut till familjecentraler under v.20. 
Nästa omgång planeras till hösten 2020 och våren 2021. 

Uppdrag/mål: 
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet Barnskyddsteamet fortsätter att arbeta konsultativt mot 
verksamheterna inom Region Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: 
Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra 
äldres psykiska hälsa 

Målsättning är att ha ett utkast på plan för arbetet under juni 
månad. Hänsyn tas till framtagande av överenskommelse för 
suicidprevention där samverkan pågår med länets 
kommuner, Räddningstjänst m.fl. 
Coronapandemin påverkar processen med ett mer skyndsamt 
agerande då behovet av insatser för äldres psykiska hälsa 
växer. 

Strategiska mål: 
Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 
God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömnin
gar) 

35 % 28% Av de personer som önskat munhälsobedömning har 28 % 
fått denna utförd, 1016 utav 3685 (2019:1852 utav 3930). 

  
Andel berättigade 
till nödvändig 

35 % 32 % Antal berättigade till Nödvändig tandvård 5 865 (2019:6 
113), 2 537 män (2019:2 651) och 3 328 kvinnor (2019:3 
462) 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
tandvård som fått 
den utförd 

Andel som fått Nödvändig tandvård är 32 % (2019:35%). 
32% män (2019:37%) och 32 % kvinnor (2019:34%). 
Antal behandlade inom den nödvändiga tandvården är 1 
882 (2019:2 161). Folktandvården har behandlat 1 164 och 
privata vårdgivare 795 personer (1 164+795=1 959), 
differensen beror på att några personer fått behandling både 
hos Folktandvården och privata vårdgivare. 

Strategiska mål: 
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, 
jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 
Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa 
och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar 
utveckling. I arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har 
området social hållbarhet/vi är till för alla, stort fokus och 
här tas delmål och aktiviteter/handlingsplan fram. Tidplanen 
för revideringen av hållbarhetsprogrammet har skjutits fram 
med anledning av coronapandemin. Det finns även ett 
uppdrag i budget 2020 att ta fram en jämställdhetspolicy, 
även detta arbete är framskjutet. 

Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges 
sammanträden ska utvecklas, ett exempel är 
att under 2020 införa teckenspråks- och 
skrivtolkning 

Projektet med att ta del av regionfullmäktiges sammanträden 
har gjort halt p g a coronapandemi 

Uppdrag/mål: 
Fortsatt arbete med Barnkonventionen 

Aktiviteter Analys 

Revidering av handlingsplanen Den fyraåriga handlingsplanen kring Barnkonventionen har 
reviderats under 2019-2020 för att gälla 2020-2023. 
Handlingsplanen innehållande förslag på aktiviteter är klar 
och förankrad i styrgruppen för Barnkonventionen. 
Handlingsplanen och aktiviteterna följer Sveriges kommuner 
och regioners framgångsfaktorer för barnrättsarbetet. 

Webb-utbildning om barnkonventionen Spridning av webbutbildningen finns med som en aktivitet i 
handlingsplanen för Barnkonventionen och kommer att 
följas upp i den. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: 
Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade 
matrådgivare och Fysisk aktivitet på recept (FaR)-
samordnare har kompletterats med digitala stöd via Stöd och 
behandlingsplattformen 1177 Mina vårdtjänster. Rutiner och 
arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har 
införts och samverkan har skett inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. 
Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa har 
löpt på. Överenskommelsen ses över. 
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats 
märkbart av rådande coronapandemi. Merparten av 
dansklasserna har ställts in och några delar har kunnat 
genomföras via länk/webbaserat. En ansökan om 
forskningsbidrag, nationellt med 6-10 orter i landet är 
inskickad för att genomföra en studie om dansverksamheten. 
Under våren har fyra fulltecknade grupper utifrån 
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) startats och 
genomförs om riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten kan 
följas. 
Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård som används för 
medfinansiering och spridning av nya arbetssätt inom 
området levnadsvanor. 
Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa inväntas 
nationell strategi för SRHR i september. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. På grund av rådande coronapandemi har revideringen av 
handelsplanen "Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län" flyttats fram ett år. Material för dialog med 
länets kommuner är framtaget och planeras att genomföras 
av folkhälsoutvecklare under hösten 2020 och 2021, klart i 
mars 2021. 

Utvärdering av hälsosamtal och fortsatt arbete Delar av utvärderingen är levererad. Arbetet med 
telefonintervjuer med verksamhetschefer pågår och 
fokusgrupper med utförare av hälsosamtal är genomförda 
och analys påbörjas i juni. 
Coronapandemin har påverkat arbetet och begränsat 
möjligheten att genomföra uppföljningar med 
verksamheterna. 
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Uppdrag/mål: 
Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog 
form med ansvariga från verksamheterna. Årets dialoger 
genomförs under juni månad och digital mötesform erbjuds 
som komplement med anledning av coronapandmin. 

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet Årets bidragsprocess påverkas till viss del av pågående 
coronapandemin då några bidragstagare inte har kunnat 
genomföra planerade insatser. Dialog förs med dessa och en 
möjlighet är att förlänga uppdraget för att skapa mer 
tidsutrymme för genomförande. 

Uppdrag/mål: 
Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i 
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för 
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet. 
Delar av arbetet har högaktualiserats i samband med 
coronapandmin. Efterfrågan på stöd att sluta röka har gjort 
att framtagen meny - tobakshjälpen - har fått spridning. 
Motsvarande meny etableras inom området mat och har 
börjat pilotas. 
Hälsocoach-online prövas med målet att komplettera de 
fysiska centren. 
Tillsammans med Jönköpings kommun finansierar Region 
Jönköpings län även en uppstart av Hälsoguider i fyra av 
kommunens närområden. 

Utveckling och spridning av fler mötesplatser 
och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtas hus är stängd tills vidare så länge 
coronapandmin pågår. Istället träffas man utanför 
mötesplatserna och går en promenad tillsammans. Det har 
även startats ett telefonmöte två dagar i veckan som 
besökare kan ringa in till. 

Uppdrag/mål: 
Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik 
rehabilitering utifrån patientens behov, 
tillsammans med kommun, primärvård och 
specialistvård 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan 
primärvård, kommun och specialiserad vård. 
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under 
REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett 
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan 
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Uppdrag/mål: 
Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden. 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet 
med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera 
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral 
samt frigöra tid för andra patientgrupper bland annat genom: 

 att vårdcentralen utvecklar enhetligt förhållningsätt 
kring sjukskrivningar – attityder, rutiner, arbetssätt. 

 att stärka patientens delaktighet i 
sjukskrivningsprocessen 

 att öka kunskapen om stressrelaterad ohälsa 
inklusive diagnossättning/behandling. 

 att möjliggöra tidigare samverkan mellan hälso-och 
sjukvården och Försäkringskassan. 

Förbättringsarbetet har resulterat i att man tagit fram 
enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna 
kommer att spridas till alla regionens vårdcentraler. 

Optimera sjukskrivningar för de med problem 
med rörelseapparaten 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta.  Samma arbete som 
ovan gäller även här. 

Uppdrag/mål: 
Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa 
fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre 
huvudalternativ: 
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som 
idag. 
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre 
samordningsförbunden. 
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund. 
Rapporten redovisas på Kommunalt forum den 12 juni. 

Uppdrag/mål: 
Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för hälsa Samverkansarbetet med länets kommuner fångas via 
ledningssystemet för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och kommunerna. Delar av samverkansarbetet finns med 
i arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 
vård (såsom samarbetsvård, hälsocafé/peer support, 
samverkan för ungas hälsa respektive äldre). 
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Uppdrag/mål: 
Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av suicidprevention En treårig överenskommelse för samordnad suicidprevention 
och psykisk hälsa är under framtagande inom 
ledningssystemet för samverkan med länets kommuner. 
Överenskommelsen speglar den nationella inriktningen. 
Arbetet har blivit än mer angeläget i takt med pågående 
coronapandemi. 
Pågående insatser med koppling till kompetensutveckling: 

 Psyk E bas suicid (webbutb-material) finns nu 
tillgänglig via webben för personal inom Region 
Jönköpings län och kommunal personal. 

 Planering pågår för att nå målgruppen äldre.  
 Dialog/informationsträffar har påbörjats 

tillsammans med Räddningstjänsten till kommuner 
i syfte att stödja dem i det suicidpreventiva arbetet. 

 Med anledning av coronapandemin har extra 
utbildningsträffar tagits fram som erbjuds 
företagare m.fl. 

 En film har börjat spelas in. Målgrupp är män. 
Filmen ska användas länsövergripande och vara 
klar till suicidpreventiva veckan vecka 3 

Strategiska mål: 
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet pågår, men i långsammare takt än förväntat med 
anledning av coronapandemin. Samtidigt har arbetet med 
coronapandemin medfört att några nya moment har införts 
för att säkra patientsäkerheten på covid-19 enheterna. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, 
diarieförd och förankrad i organisationen. 

Genomför patientsäkerhetsronder Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kommer inte att 
kunna genomföras fullt ut som planerat då verksamheterna 
nu har fokus på rådande coronapandemi. Ett nytt koncept 
med patientsäkerhet i realtid (PiR) för covid-19 enheter 
genomförs och testas nu. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger kommer att genomföras till hösten 
enligt årshjul för patientsäkerhet. 
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Uppdrag/mål: 
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Under det pågående arbetet med coronapandemin har 
utvecklingsarbetet med dessa områden fått ta en paus. Det 
grundläggande patientsäkerhetsarbetet i dessa områden i 
verksamheterna har dock fortsatt. 

Strategiska mål: 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell 
och sjukvårdsregional modell 

Tidplanen flyttas fram för de flesta aktiviteter som är 
planerade med anledning av prioritering av vårdinsatserna 
under rådande coronapandemi. 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov 

Förvaltningsutredning för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
pågår. Revideringar har inte genomförts i någon större 
omfattning än tidigare. En plan finns för att starta med 
publicering på webbplats Folkhälsa sjukvård av de 
vårdförlopp för kroniska sjukdomar som nu ska införas. 

Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

I samband med coronapandemin är kvalitetsregistrens roll 
också viktig. Registret kan ge stöd i det kliniska arbetet med 
att höja kvaliteten på vården för personer med olika 
sjukdomar. Att jämföra kliniska resultat mellan olika 
kliniker ger en möjlighet att lära av varandra genom att 
arbeta i lärande nätverk. 

Uppdrag/mål: 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Påbörja arbetet med personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Förberedelsearbete gällande implementering av 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp pågår i 
förväntad omfattning. 

 Projektorganisation synliggörs. 
 Projektgrupp och stödfunktioner håller på att 

tillsättas. 
 Tidsplan och handlingsplan utarbetas. 
 Regionalt arbete pågår med strukturerad 

vårddokumentation kopplat till vårdförloppen. 
 Strategi för hur vårdförloppen ska tillgängliggöras 

arbetas fram. 
 Arbetet med att ta fram en generisk modell för 

kronisk sjukdom är påbörjad. 

49



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1 17(47) 
 

 

Aktiviteter Analys 

 Samverkan inlett inom sjukvårdsregionen och 
nationellt. 

Uppdrag/mål: 
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar Remissversion publicerades i slutet av april. I slutet av maj 
genomförs sjukvårdsregionalt seminarium. Parallellt pågår 
målnivåarbetet för riktlinjen. Huvudmannarepresentant för 
målnivåarbetet från Region Östergötland. 

Uppdrag/mål: 
Funktionsvariation 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet 
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 4 
ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma 
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc. 

Arbeta med att förbättra tillgängligheten Tillgängligheten finns med som område i revideringen av 
hållbarhetsprogrammet - med koppling till social 
hållbarhet/vi finns till för alla. Coronapandemin har påverkat 
på många sätt och det är viktigt att kunna erbjuda olika sätt 
för invånare och patienter att få tillgång till information, stöd 
och miljö. 

Uppdrag/mål: 
God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger 
samt arbeta med identifierade 
förbättringsområden. 

Läkemedelsdialoger är genomfört med 8 kliniker. Fler var 
inbokade, men blivit uppskjutna pga rådande coronapandmi. 
Arbetet fortlöper. 

Förstärkning av läkemedelskommittén En apotekare har anställts på halvtid och påbörjat arbetet, 
men med anledning av aktuell coronapandemi har arbetet 
inriktats på vårdnära stöd. 

Arbeta med identifierade förbättringsområden 
för läkemedel t.ex. för ökad 
kostnadseffektivitet, ordnat införande eller 
patientsäker. 

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, 
identifiera budgetbehov och ordnat införande enligt 
nationella beslut. Läkemedelsdialoger sker via kliniska 
apotekare och patientsäkerhetsarbete tillsammans med 
verksamhetsområdena. Arbetet har avstannat något med 
anledning av coronapandemin. 

Minska olämplig polyfarmaci Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat 
arbete med statistik genomgång. Arbete med TLV utifrån 
tjänsteplattformen kan kanske ge något på sikt. Utbildning 
av primärvården. 
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Uppdrag/mål: 
Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Införa vaccination mot humant papillomvirus 
(HPV) för pojkar. 

Definitivt beslut om införande av HPV-vaccination till alla 
barn i årskurs 5 fattades av Folkhälsomyndigheten 200506 
och den ändrade föreskriften träder i kraft 1 augusti 2020. 
Elevhälsan är informerade om detta och förberedelser för 
införandet pågår. 

Uppdrag/mål: 
Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och övningar Under våren har regionen deltagit i totalförsvarsövning 2020 
på ledningsnivå. Planering sker för deltagande i 
övningsaktivitet 4 under hösten, dock har hela 
övningsaktivitet 3 ställts in. 
Övrigt deltagande i övningar har ställts in pga 
Coronapandemin, det kommer att återupptas till hösten om 
det är möjligt. 

Risk och sårbarhetsanalyser RSA arbetet följs upp kontinuerligt, och samverkan kring 
området säkerhet på akutmottagningar har påbörjats med 
angränsande regioner. 

Tjänsteman i beredskap Under januari-april har TiB larmats 121 gånger, av dessa var 
49 larm via paratustelefon som kan ses som förlarm. De 5 
vanligaste larmen var driftstörning, vårdplatsbrist, 
ambulansfrågor, brand och vädervarning. Antalet larm har 
minskat något jämfört med 2019. 
Särskild händelse med regional särskild sjukvårdsledning 
har utlysts 18/3 pga coronapandemi. 

Civilt försvar Under våren har fokus legat på att stärka signalskydd och 
säkerhetsskydd som ingår i överenskommelserna för civilt 
försvar. Pga pågående pandemi har vissa delar som planerats 
för civilt försvar satts i drift, t.ex. lägesbildsrapportering till 
socialstyrelsen. 

Uppdrag/mål: 
Idéburen offentligt partnerskap 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen 
offentligt partnerskap 

Folkhälsa, Regional utveckling och inköp arbetar med 
frågan. Nationellt finns framtaget underlag om principer och 
riktlinjer för olika samverkansformer, bl.a. IOP. 
Arbetet har delvis påverkats av coronaepidemin, men 
uppdraget bör kunna avslutas under 2020. 

Uppdrag/mål: 
Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Arbetet utgår från arbetet med akutsjukhusens uppdrag och 
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Aktiviteter Analys 
har inte kommit igång med anledning av coronapandemin. 
Osäkert hur mycket som hinner bli klart under året. 

Uppdrag/mål: 
Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag Projektledare är tillsatt men på grund av coronapandemi har 
arbetet inte kommit igång. Förhoppningen är att arbetet ska 
kommer igång under hösten 2020. 

Uppdrag/mål: 
Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020 

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Med anledning av coronapandemin är införandet pausat. 

Framgångsfaktorer: 
Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på är en satsning för 
barn och unga med inspiration från Skottland. Region 
Jönköpings län i samverkan med kommunerna gör detta 
inom arbetet för Strategi för hälsa och har särskilt prioriterat 
tre områden så som fullföljda studier, psykisk hälsa och 
fysisk aktivitet. Arbete har kommit igång tillsammans med 
några kommuner i länet. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter 
och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de krav 
på prestation som funnits tidigare år. Kraven har varierat 
mellan åren. Samordnas och leds i berörd strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin 
intensifierat sitt arbete och har avstämningsmöten varje 
vecka. Uppföljning av utskrivningsprocess, 
korttidsplatsbehov, rehabiliteringsfrågor och övergripande 
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Aktiviteter Analys 
samverkansfrågor för att bidra till att äldre får god vård och 
omsorg hanteras. Gruppen har utökats med deltagare från 
några vårdcentraler för att ligga nära i de operativa frågorna. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande strategi för e-hälsa  - 
Handlingsplan 2020 

En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen 
är det framtaget ett antal övergripande mål och aktiviteter 
som strategigrupperna jobbar vidare med. Exempelvis hur 
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för att 
öka trygghet och självständighet samt avlasta för personalen. 
Arbetet har under rådande coronapandemi har fokuserat på 
utökad användning av digitala mötesformer vid 
vårdplanering i samverkan. 

Uppdrag/mål: 
Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 
sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp 
rehabilitering under REKO. 

Framgångsfaktorer: 
God cancervård 

Uppdrag/mål: 
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos 
barn 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheterna för mottagning Arbetet är påbörjat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Regionala cancercentrum har satsat statliga medel på att 
etablera kompetenscentrum/nätverk för långtidsuppföljning 
för barncancerpatienter. En projektledare är utsedd. 

Uppdrag/mål: 
Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie 
arbetssättet. Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. Region 
Jönköpings län följer de nationella målen. : 

 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos ska 
ha utretts via SVF.  

 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått 
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart inom 
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Aktiviteter Analys 
fastställd ledtid.  

Uppdrag/mål: 
Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 

Strategiska mål: 
Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 
Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

Allt arbete bedrivs så att 
samverkansmöjligheter tas till vara. 

I Regionens hus har aktivitetsbaserade arbetsplatser 
utformats som ska underlätta och stimulera teamarbete. 
Regional utvecklingsavdelningen har under året flyttat in i 
nya lokaler som helt bygger på aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Uppdrag/mål: 
Jämförelser med riket samt utvalda regioner avseende kostnad per invånare inom 
olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp nyckeltal Uppdraget att årligen ta fram ett antal relevanta nyckeltal för 
Region Jönköpings läns ekonomi totalt och för olika 
verksamhetsområden jämfört med riket och övriga regioner 
sker då Kolada har uppdaterats med utfall 2019 för samtliga 
Regioner. Detta brukar vara klart någon gång under maj 
månad. 

Uppdrag/mål: 
Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för ökad kunskap, 
insyn och delaktighet 

Ett utvecklingsarbete för att identifiera vilka kanaler och 
insatser som ger bäst effekt har genomfört under 2019 och 
utifrån detta utformas en plan för 2020. 
Ett antal events och aktiviteter inom 1177-området har 
framgångsrikt genomförts under året, bland annat för att öka 
kunskap och delaktighet i sin egen hälsa via invånartjänster. 

Utveckling av ledarnas kommunikativa 
förmågor 

Arbetet med att utveckla chefernas kommunikativa 
förmågor fortsätter. Utbildningar för kommunikatörer och 
HR-chefer har genomförts. Verktyg och stödmaterial finns 
tillgängligt via intranätet. Aktiviteter i olika ledningsgrupper 
har genomförts. 
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Uppdrag/mål: 
Digitalisering av arbetsprocesser 

Aktiviteter Analys 

Översyn av processer som går att automatisera Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex 
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter. Arbete 
pågår även inom andra områden men ingen samlad 
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och 
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett område som 
vi behöver arbeta mer systematiskt med men som inte har 
varit prioriterat i början av 2020. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 
Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 
Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Aktiviteter Analys 

Learnovation och CoProduction Samverkansprojekt Learnovation har januari 2020 
genomfört sitt sista seminarium. Vårdcentralernas 
ledningsgrupper har deltagit och utvecklat arbetssätt för 
innovation. 
Arbetet med co-production pågår i en mängd områden och 
har många komponenter. Centrumbildningen på Jönköping 
Academy utvecklas parallellt med att HälsoCafe, Hjärtats 
Hus och Lärande Bibliotek är viktiga stödprocesser i 
vardagsarbetet i vården. 

Framgångsfaktorer: 
Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Aktiviteter Analys 

Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i 
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coach utbildning genomförs i år med 5 kommuner 
involverade. Esther SimLab har utvecklats till ett koncept 
som sprider sig över hela landet och är i vissa fall integrerat 
med arbetet för patientkontrakt. 
Psykisk hälsa i arbetsmiljön avslutas våren 2020 men där en 
fortsättning planeras. 6 kommuner och regionen har tagit 
fram nya koncept för att stärka den psykiska hälsan i utsatta 
arbetsmiljöer. 
Nätverk för engagerat ledarskap, chefsutvecklingsspår och 
Framtidens ledare fortsätter  under 2020. 

Framgångsfaktorer: 
Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Arbetet med att organisera och koordinera VFU för 18 
vårdprofessioners utbildning har löpt på. En studierektor har 
rekryterats och tagit sig an uppdraget på ett mycket bra sätt. 
En del anpassningar av VFU har skett i dialog med 
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Aktiviteter Analys 
lärosätena på grund av coronapandemin. Strategin har varit 
att flexibelt genomföra VFU och säkerställa att inga 
studenters examen blir försenade. Vi har hittills lyckats med 
detta. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan 
mellan RJL, Jönköping University och 
Linköpings Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig 
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och JU pågår men tempot i arbetet är lågt. Arbetet har 
varit komplext på grund av att det berört många individer på 
olika nivåer i respektive organisation och i viss mån även 
kommunerna i regionen 

AT-organisationen AT-organisationen har nu förts över till Futurum till alla 
delar inklusive ekonomin. Verksamheten är välfungerande. 

Uppdrag/mål: 
Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Den decentraliserade läkarutbildningen växer gradvis och nu 
finns tre kullar med studerande på plats med Jönköping som 
huvudstudieort. För varje termin tillkommer cirka 30 nya 
studenter. Lärarförsörjningen har gått bra, 
utbildningslokalerna är ändamålsenliga men har bara i 
begränsad omfattning använts på grund av att universitetens 
distansläge på grund av coronapandemin. Invigningen av 
lokaler framflyttad. Studenterna har varit nöjda med sin 
utbildning inklusive den digitala som varit aktuell under 
pandemin. VFU har i huvudsak kunnat genomföras med 
vissa mindre justeringar. Arbete pågår för planering av de 
sista terminerna men det mesta är på plats nu dock skall  
ytterligare några lärartjänster rekryteras. Dessutom kommer 
utbildningen att gå från 11 terminer till 12 terminer vilket 
innebär ytterligare en studentkull i Jönköping och ytterligare 
planeringsarbete. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Det pågår ett arbete med att utveckla universitetssjukvården 
i Region Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: 
Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier 

Aktiviteter Analys 

Arbete utifrån Life Science strategin Sjukvårdsregionens Life science strategi genomförs på olika 
sätt. Inom Forum Sydost har en arbetsgrupp tillsatts för att 
utveckla en samarbetsmodell mellan sjukvården och 
läkemedelsbolag som bedriver kliniska prövningar i syfte att 
underlätta genomförandet av kliniska prövningar. Region 
Jönköpings län leder denna grupp och har idag en 
välfungerande arbetsmodell för att genomföra kliniska 
prövningar i Region Jönköpings län. Life science strategin 
innefattar också utveckling av universitetssjukvården och 
aktiviteter med denna. I Region Jönköpings län har det 
etablerats flera universitetssjukvårdsenheter med särskilda 
utvecklingsuppdrag. Coronapandemin har bromsat 
planeringen och samverkan kring denna fråga. En 
arbetsgrupp ska bildas för att få ihop utveckling, forsknings- 
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Aktiviteter Analys 
och innovationsuppdragen. 

Uppdrag/mål: 
Utveckling av tandvården 

Aktiviteter Analys 

Ansöka om att etablera tandläkarutbildning Ansökan om att få starta tandläkarutbildningen är inskickad 
till Universitetsämbetes kansliet den 13 mars. Nästa fas i 
ansökan är att den skriftliga ansökan värderas och att en på-
plats-värdering görs. Sannolikt kommer detta ske i höst. 
Projektorganisationen behöver revideras så att alla frågor 
kring hur genomförandet skall gå till skall kunna tas om 
hand exempelvis frågor om lokaler, avtal, ekonomi, 
gemensam beslutsorganisation för fördelning av medel, 
kompetensförsörjning, kombinationstjänster, forskning och 
akademisk odontologisk miljö, pedagogik och förankring av 
projektet internt och externt. Dessutom behöver 
projektledning tydliggöras liksom styrgruppens 
sammansättning, 

Framgångsfaktorer: 
Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 
Utveckling av Region Jönköpings läns intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Vårdgivarwebben "För dig som jobbar med Folkhälsa och 
sjukvård i Jönköpings län" lanserades under 2019 och 
övergår nu i förvaltning. Webbplatsen är en del i 
utvecklingen av Region Jönköpings län nya intranät. 
Ytterligare delleveranser i intranätsprojektet är 
Samarbetssrum som lanserades under december månad. 
Vidare har ett utvecklingsarbete med regiongemensamt 
innehåll och ny startsida genomförts under året. Utveckling 
av intranät och kommer att fortsätta under 2020. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: 
Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: 
Attrahera nya medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsarbete Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på 
gemensamma aktiviteter inom attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla, avveckla. 

Stärka arbetsgivarvarumärket Utveckling av arbetssätt tillsammans med 
kommunikationsavdelningen pågår. Profilering 
utlandsrekrytering genomfört. 

Uppdrag/mål: 
Kompetensbaserad rekrytering 

Aktiviteter Analys 

Utveckla anställningsprocessen Arbete med utveckling av anställningsprocessen i 
rekryteringssystemet pågår. Målet är att digitalisera, 
förenkla och säkerställa att uppgifter som förs in i Heroma 
är korrekta. Målet är att delar av utvecklingen ska vara 
implementerad innan sommaren. 

Implementering tester i rekrytering Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester 
pågår. Fördjupade tester testas som en del av 
chefsrekryteringsprocessen och specialistroller. 

Utveckla Kompetensförsörjningsenheten Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. Bland 
annat med en ny bemanningsenhet för sjuksköterskor. 

Framgångsfaktorer: 
Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: 
Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 69 % Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen till följd 
av coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionledningskontoret: kompetensplan Varje verksamhetsområde arbetade under 2019 med att ta 
fram en kompetensförsörjningsplan. Det är framför allt HR-
avdelningen som arbetar med stöd ut i verksamheten och på 
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Aktiviteter Analys 
den regionövergripande nivån. Vad gäller 
regionledningskontorets egen kompetensförsörjning utgår 
arbetet från att varje avdelning löpande ser över vilka 
kompetenser och funktioner som behövs utifrån våra 
uppdrag och när vakanser uppstår prövas om och med vilken 
kompetens funktionen ska återbesättas. För medarbetarna på 
regionledningskontoret sker kompetensplanering i dialog 
med närmaste chef. 

Utbildningsanställningar 2020 Ca 100 medarbetare har just nu en pågående 
utbildningsanställning, det motsvarar ca 75 årsarbetare. 
Drygt 190 personer har sökt till höstens antagning av 
utbildningsanställningar, rekryteringsprocesser pågår i 
verksamheterna. 
Utvecklingsarbete av konceptet med utbildningsanställning 
och andra yrkesgruppers möjligheter: 

 För att definieras som en utbildningsanställning ska 
utbildningen leda till en av, regionen definierad, ny 
tjänst/kategori. Annars är det kompetensutveckling. 

 För utbildningsanställning krävs en definierad, 
vedertagen utbildning på akademisk nivå, magister 
eller master. 

 Två nivåer: 
- utbildningsanställning enligt ovan och tidigare 
beslutad riktlinje 
- utökad möjlighet att få ersättning för 
kompetensutveckling exempelvis magister och 
master men inom befintlig tjänst/kategori. 
Schablonbelopp och ersättning utifrån längd och 
nivå på utbildning. 

Länsövergripande resursenhet för 
sjuksköterskor 

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och under 
samverkan. Bemanningsenheten planeras bli en enhet under 
kompetensförsörjningsenheten med en egen enhetschef och 
en administrativ resurs. Sjuksköterskepoolen kommer starta 
med 10 stycken sjuksköterskor för att kunna testa, utvärdera, 
justera och testa igen i liten skala. Till bemanningsenheten 
kopplas även den befintliga poolen av timanställda som har 
byggts upp vt 2020 som en del i att bemanna sjukhusen 
under pandemin. 

Implementering av ny kompetensplattform Prioritering för införande 2020. Börja med medarbetarsamtal 
genom att se över befintlig process och sedan föra in den i 
LoK (plattform för lärande och kompetens). Ge möjlighet att 
använda för de som vill under hösten med breddinförande 
under nästa år. 
I samband med medarbetarsamtal införts ses processen för 
avslutningssamtal över och läggs in i LoK. 
Aktiviteten med introduktion av nya medarbetare kommer 
också delvis lösas i LoK. 

Arbete med kompetensförsörjningsplan Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner 
pågår och systemstöd kommer utvecklas i LoK (plattform 
för lärande och kompetens). Arbetet med 
kompetensplanering och behov bör ha sin utgångspunkt i 
verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet med det årliga 
planeringsarbetet inom respektive verksamhet. 
I kartläggningen/kompetensplanen bör följande delar ingå:- 
Nuvarande och framtida bemanningsstruktur, 
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Aktiviteter Analys 
kompetensbehov samt eventuella kompetensgap och/eller 
behov av kompetensväxling- Yrkesroller, nyckelfunktioner 
och utveckling av dessa- Åtgärder och aktiviteter för att 
möta framtida behov.  

Förutsättningar för äldre medarbetare Kan finnas möjligheter i LoK att arbeta med 
successionsplanering mm. Skulle behövas läggas ut till 
respektive verksamhet som får arbeta med frågan utifrån det 
dagliga arbetet. 

Uppdrag/mål: 
En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjer för lönebildning Nya riktlinjer för lönebildning och principer för 
ingångslönesättning (lathunden) är framtagna och beslutade 
och samverkade. Införande sker löpande under året. 

Riktad lönesatsning Stor del av satsningen genomförd och utbetald med 
löneöversynen 2020. De yrkesgrupper som är identifierade 
och ligger längst från den önskade målbilden har prioriteras 
och tagit del av del av den riktade satsningen enligt plan. 
Fördelning har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i 
förhållande till önskad målbild. Prioriterade yrkesgrupper 
som tillhör AKV eller Kommunals avtalsområde hanteras 
med deras respektive lönerevision när centrala avtal finns. 

Framgångsfaktorer: 
Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,2 % 3,5 % Fortsatt låg sjukfrånvaro. Dock något högre värden än 
föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

I avdelningarna som ingår i Regionledningskontoret 
fortsätter det hälsofrämjande arbetet och insatser för att 
sjukfrånvaron ska vara på en låg nivå. Varje avdelning 
arbetar utifrån sina förutsättningar och behov. 
Regionledningskontoret har generellt en låg sjukfrånvaro 
och medarbetarenkäten visar goda resultat. Arbetet inriktas 
därför mycket på att bevara och utveckla det som är bra. 

Uppdrag/mål: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Pågår inom respektive avdelning vad gäller resultaten för 
Regionledningskontoret med verksamhetsnära funktion. För 
Region Jönköpings län som helhet pågår ett arbete i 
regionens ledningsgrupp med fördjupning av de områden 
som på en aggregerad nivå visar behov av utveckling.  
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Uppdrag/mål: 
Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 76 % Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen till följd 
coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

Introduktion till att jobba i RJL Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att 
jobba med frågan. 
Koppling till pågående projekt med chefers introduktion. 
Mycket borde kunna utvecklas gemensamt. 

Avslutningssamtal Hanteras i samband med införandet av plattformen för 
lärande och kompetens (LoK). Initialt utveckling av process 
och systematik för medarbetarsamtal. När det är på plats 
utveckla och digitalisera processen för avslutningssamtal. 

Översyn samverkansavtal Pausat på grund av coronapandemin. 

Framgångsfaktorer: 
Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: 
Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet har förskjutits med anledning av coronapandemin. 
Arbetet återupptas tidigast till hösten. 

Uppdrag/mål: 
Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefer och ledare ska delta i chefs-
/ledarutvecklingsprogram och 
chefsutbildningar. 

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och 
erfarenhetsgrad genomförs löpande. Under 2020 startar fyra 
nya grupper i tre av programmen där sammanlagt 53 chefer 
deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap 
för medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i 
Region Jönköpings län, den omgång som startade hösten 
2019 avslutas maj 2020. 
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 
500 chefer sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat 
ledarskap. Vårens träffar har med anledning av 
Coronapandemin fått anpassas efter nya förutsättningar. 
Första träffen handlade om hälsofrämjande arbetsmiljö och 
kunde genomföras som planerat i vintras med gott resultat, 
andra och tredje träffen har anpassats till att handla om att ta 
roll som chef under pågående pandemi. Alla grupper har inte 
haft möjlighet att genomföra träffar men de som haft 
möjlighet har gjort det genom videomöte och varit nöjda 
med innehållet och samtalet. 

Chefsutbildningar HR Utbildningar genomförs i den mån det går i dagsläget. 
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Aktiviteter Analys 
Digitala delar samt distansutbildningar kan ofta genomföras 
medan de moment/utbildningar som bygger på fysisk 
närvaro skjuts på framtiden. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 15 105 tkr Det positiva resultatet förklaras främst av överskott 
avseende projekt och anslag inom Folkhälsa och Sjukvård, 
Regional Utveckling, AT-organisation och Futurum. 
Utlåning av personal från vissa enheter till vården medför 
också ett visst ekonomiskt överskott. Qulturum har däremot 
påverkats ett visst intäktsbortfall till följd av 
coronapandemin. 

  
Prognos 

0 tkr 28 400 tkr Prognosen är +28,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva 
resultatet förklaras främst av anslag/projekt inom Folkhälsa 
och Sjukvård som förmodligen inte kommer utnyttjas fullt 
ut (+20,3 mnkr) samt Regional utveckling (+4,7 mnkr) som 
har vakanta tjänster och högre projektintäkter. 
Qulturums prognos är -3,5 mnkr, vilket främst förklaras av 
lägre intäkter till följd av inställda aktiviteter och uteblivna 
sålda tjänster på grund av coronapandemin. Inom den nya 
AT-organisationen, inom Futurum, beräknas en positiv 
budgetavvikelse på +4,0 mnkr.  

 

Uppdrag/mål: 
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt 
och såld vård 

Översynen har inte kunnat prioriteras under hösten 2019, 
frågan aktualiseras åter 2020 
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Regional utveckling 
I nära samverkan med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen 
skapar Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som 
är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, 
utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt län. 

Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella 
strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för 
regional utveckling ska leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi 
för länets utveckling (RUS) och samordna insatser för genomförande av strategin. Detta arbete ska 
utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. 
Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. 
Den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län 2020-2035 utgår från lagar och nationella 
styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument 
och en omfattande analys och förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda 
myndigheter. Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna: 

• demografisk utveckling 
• globalisering 
• klimat, miljö och energi 
• social sammanhållning 

De fyra utmaningarna ska vändas till möjligheter genom följande prioriteringar: 
• En hållbar region 
• En attraktiv och tillgänglig region 
• En smart region 
• En kompetent region 
• En global region 

Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten är, 
tillsammans med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, 
det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. Region 
Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och 
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett 
ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive 
grupp, vilket ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. 
Finansiering av insatserna beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala 
utvecklingsstrategin och de statliga 1:1 medlen. Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region 
Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, 
kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar utveckling, stimulerande upplevelser, en rik och varierad 
fritid och internationellt samarbete. 

De första fyra månaderna 2020 har främst präglats av den Coronapandemi som vi globalt befinner oss 
i. Pandemin har påverkat arbetet på så sätt att fokus har varit att på ett effektivt och i linje med den 
regionala utvecklingsstrategi stötta de aktörer som befinner sig i svårigheter för att på olika sätt hjälpa 
i krisen men även med fokus på omställning för framtiden. 
Flertal projekt och samverkan har påbörjats. 
Från Tillväxtverket har uppdraget med att starta en Nationell Företagsakut genomförts. 
Utbildningsinsatser mot besöksnäringen, Kulturella och kreativa näringar (KKN) samt små och 
medelstora företag har tagits fram och kommer starta innan sommaren. Fokus är en hållbar 
omställning och kompetensutveckling för att kunna möta framtiden väl rustade. 
Samråd med myndigheter och regeringskansliet sker med täta mellanrum och delaktighet att få till 
stånd förändringar i förordningar och utlysningar har varit en del av arbetet. 
 

65



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1 33(47) 
 

 

Hållbar utveckling 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 
2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i 
hela Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Utvecklingsprojekt Genom att använda den kapacitet företagen har i krisen föranledd av 
Coronapandemin till att utbilda företagens medarbetare i hur 
hållbarhetsarbetet kan bidra till stärkt konkurrenskraft stärker vi länet inför 
framtiden. Utbildningen kommer att följas upp under tre år i ett projekt 
finansierat av Tillväxtverket.  

Prioriterade uppdrag: 
Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska 
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla 
områden jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Analys 

Agenda 2030 Arbetet pågår utifrån handlingsplanen för en hållbar region. Vissa insatser 
kan göras snabbare då företagens produktion nu är lägre och andra insatser 
kommer att fördröjas med anledning av Coronapandemin. 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser påbörjats. Bla finns en 
intressant projektidé från Linnéuniversitetet. Arbetet har kommit igång 
men kan inte slutföras under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och 
tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre 
klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under 
2019 och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås. 
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra 
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan 
och kontakt i frågan sker löpande. 

Prioriterade uppdrag: 
Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda 
sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök 
och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Arbetet med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan, men med något lägre 
tempo än planerat på grund av Coronapandemin. En handlingsplan håller 
på att tas fram. 
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Innovation och företagande 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och 
företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, 
integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad 
konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 

E-merge Regional utveckling (regionledning) 
Projektet fortlöper med viss fördröjning med anledning av 
Coronapandemin. Vi kommer också att ansöka hos TVV om att få förlänga 
projektet med minst 6-12 månader som direkt följd av Corona. 

Projekt Innovation Runway Projektet har i huvudsak löpt enligt plan till nu. Coronapandemin gör att 
projektet kan komma att behöva förlängas efter 2020.. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Strukturfondsprojektet ARK-II, som medfinansierats av RJL upphörde 
med sin verksamhet vid årsskiftet. Fram till 30/4 pågår avslutsarbete inkl. 
slutrapportering. Det projekt som nu återstår med stöd från RJL är S3-
projektet STURK. Pga. nödvändigt byte av projekthemvist från 
medlemsföreningen till JTH har det bidragit till en fördröjning av 
genomförandet. I vilken omfattning man nu med tanke på corona-
situationen kan genomföra tänkta insatser är idag mycket svårbedömt. 
Projektet avslutas vid årsskiftet. Just nu pågår samtal med JTH om 
konsekvenser och genomförbarheten. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Projektet är framgångsrikt så här långt och visar redan goda resultat, 
Corona påverkar projektet såtillvida att planerade internationella besök hos 
möbelproducenter och tillverkare i regionen har ställt in och fokus läggs 
därför på den inhemska marknaden. 

Handlingsplaner som stärker 
företagens långsiktiga 
konkurrenskraft 

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som 
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare 
som en konsekvens av Coronapandemin. Beroende på tilldelning av 
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se 
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som 
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i 
krissituationen. 

En översyn av 
verksamhetsbidragen ska ske 
med syftet att koppla dessa till 
genomförandet av 
handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin 

Arbetet är påbörjat och kommer att genomföras under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar länets 
potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Förberedelser pågår och en förstudie kommer igång under 2020 men 
hinner inte slutföras under 2020 
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Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och 
näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar En analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. Till 30 april 
har totalt 3 st beslut fattats, 2 st inom internationalisering på sammanlagt 
295 000 kr, och 1 st avseende digitalisering på 150 000 kr av totala ramen 
på 1 miljon kronor. Almi Företagspartner har ett eget anslag på 2 miljoner 
kronor vilket till stor del förväntas vara intecknat per april månad. 
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Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning 
genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att 
matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs 
regelbundet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning på JU pågår i stor 
samverkan. 
  

Samla aktörerna och ta fram en 
gemensam plattform för arbetet 
med kompetensförsörjningen 
för näringslivets och offentlig 
sektors behov 

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den 
regionala utvecklingsstrategin. 

Arbeta för att öka antalet 
utbildningsplatser vid JU och 
YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP 
20). Under året ska Regional utveckling i dialog med JU verka för att 
högskolan tilldelas fler utbildningsplatser, samt får tillräckligt med 
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden. 
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya 
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola 
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 
invånare, vilket är mest i hela Sverige. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Genom de nya lokalerna regional utveckling flyttat till kan företag se 
exempel på hur arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt 
kreativt sätt. Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt 
handlingsplanen en hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer 
inte att kunna slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin. 

Prioriterade uppdrag: 
Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det 
offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Idag finns lärcentra i sex av länets kommuner. Arbetet pågår utifrån 
handlingsplanen en kompetent region. Coronapandemin påverkar arbetet 
med detta mål och målet kommer inte att nås 2020. 
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Prioriterade uppdrag: 
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på 
arbetsmarknaden ska utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Några projekt har kommit igång och fortsätter kommande år. Arbetet 
kommer att utvecklas vidare utifrån handlingsplanen för en kompetent 
region. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de 
branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos 
befintliga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet 
kommer utvärderas inför revideringen 2024. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda. 

Aktiviteter Analys 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Ett projekt pågår men Coronapandemin fördröjer arbetet. Risk finns att 
tiden inom projektet inte kommer att räcka till. 

Prioriterade uppdrag: 
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala 
innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver förbättras 

Aktiviteter Analys 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet 

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet" 
pågår enligt plan. Med anledning av Coronapandemin kommer många 
insatser att behöva flyttas fram. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella 
företagsformer såsom kooperationer och sociala företag. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Projektet löper enligt plan, men kan komma att bli fördröjt på grund av 
Coronapandemin. 
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Attraktivitet och livsmiljö 
Strategiska mål: 
RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla 
tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på 
landsbygden samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en 
regional cykelstrategi som en 
del av kommande regionala 
transportplanen år 2018-2029 

Arbetet pågår. Vi bedömer att tidplanen kommer att påverkas på grund av 
Corona och strategin kan inte slutföras helt under 2020. 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Arbetet pågår. Med anledning av pandemin har kommunerna fått extra 
information om hur hemsändningsbidraget kan användas. Tidigare har fyra 
kommuner används sig av stödet men nu kommer antagligen minst två till 
göra det. 

Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet  jobbar aktivt med fyra prioriterade områden som är 
utpekade i verksamhetsplanen för 2020, Rådet har även tagit fram nya 
samverkansdirektiv med kommunal utvecklings digitaliseringsuppdrag 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Regional utveckling och Folkhälsa har en struktur i arbetet som dock har 
blivit något avstannande då fokus har lagts på mer akuta uppgifter kopplat 
till pandemin. Kommit i gång men kan inte slutföras 2020 

Socialt företagande Projektet pågår enligt plan men har reviderat projektplanen och budget för 
att anpassa tiden som är kvar 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets kommuner 

Digitaliseringsstrategen har etablerat sig och sin funktion under första 
kvartalet och etablerat viktiga kontaktytor för kommande arbete med vår 
regionala digitaliserings strategi . Arbetet har kommit igång och kommer 
att slutföras  enligt plan 2020. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Inom digitaliseringsrådet  fortsätter  samarbetet med Handelshögskolan i 
Stockholm, JU och Jönköping Academy med syfte att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför , dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Arbetet pågår enligt plan och kommer  slutföras 2020 

En branschanalys tas fram som 
underlag för prioritering av 
investeringar i småskalig 
infrastruktur för 
besöksnäringens utveckling 

Arbetet ej påbörjat, kommer att vara en del av kommande 
besöksnäringsstrategin 
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Samhällsplanering och tillgänglighet 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor Rekrytering av projektledare är genomförd. 
Samarbete har etablerats med grannregionerna i Västra Götaland, 
Östergötland och Skåne. 
Informationsinsatser är under utarbetande. 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Inledande kontakt har tagits med företag som är intresserade av att etablera 
pilotverksamhet. 
Kommit igång men kan inte slutföras under 2020. 

Strukturbilder Kartor kopplat till bredband tas fram löpande, vissa kartor för 
infrastrukturen har uppdaterats. Insatser för att lösa de tekniska 
förutsättningarna har skett löpande. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Rekrytering av specialistkompetens för området genomförd. 

Prioriterade uppdrag: 
Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional 
transportplan påbörjas 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Beslutade åtgärder i planen löper på, dock med vissa förseningar. Arbete 
har skett för att prioritera och konkretisera åtgärder där medel fördelats i 
potter i den regionala planen exempelvis vad gäller cykelåtgärder, för att 
Trafikverket ska kunna hålla full framdrift. I samarbete med kringliggande 
län i Sydsverige har arbete initierats kring uppdatering av den innevarande 
systemanalysen inför den kommande planomgången. 

Prioriterade uppdrag: 
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings 
län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på 
landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att 
kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen 
med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbandskoordinator Arbete pågår genom övergripande samordning med aktörer av betydelse 
för bredbandsutbyggnaden och ett omfattande kartläggningsarbete som är 
en viktig del i uppdragsbeskrivningen. Uppdraget som regionala 
bredbandskoordinatorer sträcker sig till december 2020 i det nuvarande 
upplägget, beslut om steget därefter har inte fattats på nationell nivå.     

Regional cykelstrategi Ett inledande internt arbete har påbörjats. 
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Aktiviteter Analys 
Coronapandemin påverkar arbetet med framtagandet av den regionala 
cykelstrategin. 
  

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl 
som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av 
digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Kommit i gång men kan inte slutföras under 2020 
Regional bredbands- respektivedigitaliseringsstrategi antogs i 
regionfullmäktige tidigare i år. Strategierna är grundade i nationellt 
utpekade områden med koppling till våra prioriteringar. Arbetet med 
handlingsplaner har stannat upp p.g.a av omprioriteringar under uppstarten 
av pandemin 
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Internationellt samarbete 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till 
hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, 
utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en 
hållbar utveckling på en global marknad. 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Arbete med analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. 
Anslaget har halverats inför året. Under 2020 har hittills 2 beslut fattats på 
sammanlagt 295 000 kr på anslaget från Tillväxtverket. Det kan förväntas 
ett något lägre söktryck med anledning av coronapandemin. 

Utländska direktinvesteringar Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av 
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som 
Coronapandemin resulterat i. Aktiviteterna med utländska 
direktinvesteringar har dock under inledningen av året utökats med 
möjligheter till ett mer proaktivt sätt att erbjuda intressenter tillgängliga 
siter genom verktyget Site Finder som är en GIS baserad applikation 
tillhandahållen av Business Sweden där tillgängliga siter exponerats 
mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med NodePole når vi dessutom ut 
till intressenter i Datacentervärlden. 

Be Global 2.0 Arbetet pågår enligt plan. Under första tertialet 2020 coachar projektet 30 
företag. Som följd av coronautbrottet behöver vissa planerade insatser 
anpassas eller flyttas fram. Projektet kan behöva förlängas. 
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Verktyg för att leda regional tillväxt och 
utveckling 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en 
strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad 
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska 
satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Kommit igång och är ett pågående arbete inom regional utveckling 
En GIS-ingenjör är rekryterad som startade januari 2020. Stort fokus på att 
ta fram underlag och rapporter som stöd i corona krisen. 
Arbete pågår med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta 
behov och utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder. 

Arbeta för ökad tilldelning av 
1:1 medel och andra nationella 
utvecklingsmedel till länet 

Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet 
I lämnad prognos för 31 mars 2020 gällande bemyndigandet och vårt 
anslag visade RJL på önskemål om ytterligare ökning över kommande år 
vad gäller både bemyndiganderamen och anslaget. Insatser har beviljats 
för att stötta besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt små och 
medelstora företag i vårt län som ett led i den Coronapandemin vi befinner 
oss i. Dessa insatser kommer belasta främst vårt anslag varav inlämnad 
prognos visat på behov av ett ökat anslag. 

Förbereda nästa programperiod 
för EU:s samhållningspolitik 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 
Under april månad har det från Regeringen kommit erbjudande till 
regionerna samt riktlinjer att ta fram förslag till regionala program för 
ERUF. Deadline för inlämnande av program är 15 oktober 2020 men 
kommer med största sannolikhet att förlängas åtminstone till 31 december 
2020. 
Arbete och samverkan har påbörjats i programområdet och Region 
Jönköpings län har rollen att sammanhålla och korrdinera arbetet både 
inom ERUF och ESF. 

Prioriterade uppdrag: 
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att 
säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling 
utifrån den plan som gjordes inför 2019. 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. 
Då arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och finansieringsstrategin 
kopplade till den regionala utvecklingsstrategin fortfarande pågår samt att 
vi behöver i dagsläget hantera coronapandemin så påverkas arbetet med 
riktade projektutlysningar både vad gäller utförande samt inriktning och 
innehåll.  
Arbetet kommer inte att slutföras 2020. 

Ta fram en finansieringsstrategi 
för Regionala 
utvecklingsstrategins 
genomförande 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 
Arbete pågår fortsatt med att ta fram en finansieringsstrategi som visar 
vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att stötta ett hållbar 
utveckling och tillväxt i länet. I och med Coronapandemin så kan 
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Aktiviteter Analys 
eventuellt beslut flyttas fram då denna situation kommer förändra 
förutsättningarna i framtiden. 
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HÅLLBARHET 
Strategiska mål: 
Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 
Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % 14,3 % Resandet med egen bil har minskat successivt även om 
nivån är för hög jämfört med 2017 (ökning med 14 % 
jämfört med 2017). Målvärdet -30 % nås inte. Frågan har 
varit uppe på ledningens genomgång miljö och hanteras 
vidare i respektive avdelning. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % -27,9 % Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat kraftigt jämfört 
med 2017 (-28 %) och målvärdet (-15 %) har uppnåtts. 
Coronapandemin har påverkat resultatet. 

 

Aktiviteter Analys 

Använda poolbilar. P g a coronapandemin har användandet av poolbilar minskat 
kraftigt under årets fyra första månader., 

Öka andel digitala möten. Antalet digitala möten har ökat markant  under 
coronapandemin. 

Arbeta med hållbart resande. Våren 2020 med Coronapandemin har inneburit en kraftig 
omställning till webb- och videomöten och därmed ett 
minskat resande såväl inom länet som i övrigt. 

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10% av 
medarbetarna har en förmånscykel. Befintligt avtal med 
leverantör går ut nästa år. Om satsningen ska fortsätta krävs 
troligen ny upphandling. 

Framgångsfaktorer: 
Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 
investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån artikel 
som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring hälsosamtal 
bland vuxna. Det finns planer för genomförande av 
ytterligare hälsoekonomiska beräkningar på 
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR), Hälsocenter, 
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Aktiviteter Analys 
Hälsosam uppväxt (HUV) och rehabiliteringsinsatser för 
patienter som har eller har haft cancer. 
Planering pågår för kompetenshöjning och strategiska 
dialogseminarier i politiska forum kring hälso- och 
samhällsekonomi, i samverkan med Jönköping Academy for 
Improvement of Health and Welfare (JA) vid Jönköping 
University. 
Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och 
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området 
samhällsekonomisk utvärdering är etablerat. 
Coronapandemin och de hälsoekonomiska konsekvenserna 
av pandemin är ett område som är under nationellt intresse 
och Region Jönköpings län bevakar och deltar i arbetet i 
samarbete med bl.a. Folkhälsomyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Regioner.  

Uppdrag/mål: 
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Sprida hållbar utvecklingsprogrammet Hållbarhetsprogrammet är integrerat i alla 
verksamhetsplaner via Stratsys och arbetet följs upp i den 
ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen. Med detta 
kan konstateras att programmets mål och insatser är väl 
spridda i verksamheten. 

Framgångsfaktorer: 
Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: 
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 
organisationen. 

Aktiviteter Analys 

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en finansieringsstrategi 
som visar vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha 
för att stötta ett hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och 
med Coronapandemin så kan eventuellt beslut flyttas fram 
då denna situation kommer kräva flexibilitet och en förmåga 
till att ta snabba beslut för att stödja aktörer i kris.  

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot 
hållbarhet 

Coronapandemin påverkar insatsen. 
I den uppkomna situationen med corona så har arbetet 
fokuserat på att stötta näringslivet på olika sätt. 
Avstämningar har gjorts löpande med 
näringslivsrepresentanter i hela länet, en nationell 
företagsakut har startat inom regional utveckling som ett led 
i att hjälpa och lotsa företag i den kris som vi befinner oss i.  
Ett antal insatser och projekt har beslutats som ett led av 
coronapandemin. Insatserna har hela tiden två perspektiv; att 
hjälpa aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en 
omställning mot ett mer hållbar framtid. 
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Aktiviteter Analys 

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på 
vad medarbetare kan göra 

Pågående utbildningsprogram som under första halvåret 
2020 kommer att revideras 

Belysa goda exempel, resultat, förebilder och 
förbättringsarbeten 

Vi jobbar systematiskt för att RJL:s kommunikation ska 
genomsyras av de viktigaste budskapen och samlas under rätt 
varumärke i rätt kanal. Vi belyser goda exempel, resultat, 
förebilder och förbättringsarbeten som bidrar till att skapa 
stolthet och vi-känsla hos de anställda. 

Uppdrag/mål: 
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för hållbar 
utveckling 

Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit aktiva i 
revideringsarbetet av hållbarhetsprogrammet. I 
remissutgåvan är den sociala hållbarheten en utökad del med 
uttalade aktiviteter, mål och mått. 
I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och 
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års 
chefsträffar. Temat under vårens träffar fångar även det 
hälsofrämjande ledarskapet. 

Uppdrag/mål: 
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Webb och informationsmaterial ska granskas 
årligen - mångfald och tillgänglighet 

Vi arbetar systematiskt med såväl tillgänglighet- som 
mångfaldsperspektiven i planeringen av det vi publicerar i 
våra officiella kanaler. Samtliga webbplatser följer 
tillgänglighetsdirektivet. 

Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I 
den ingår delar av områdena. En särskild fördjupningsmodul 
om kränkande särbehandling/likabehandling kommer 
arbetas fram. 

Arbeta med CEMR-deklarationen Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete. 

Uppdrag/mål: 
Integration 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit aktiva i 
revideringsarbetet av hållbarhetsprogrammet. I 
remissutgåvan är den sociala hållbarheten en utökad del med 
uttalade aktiviteter, mål och mått. 
I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och 
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års 
chefsträffar. Nuvarande träffar fångar även det 
hälsofrämjande ledarskapet. 
Särskilda satsningar som har fortsatt är bland annat 
hälsokommunikation för nyanlända, verksamhetsstöd inom 
HBTQ och funktionsnedsättningar. En pilot för föräldraskap 
"En förälder blir till" har genomförts" på ett antal 
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Aktiviteter Analys 
familjecentraler i samverkan med Länsstyrelsen och länets 
kommuner. Piloten visar goda resultat och fortsättning 
genomförs för spridning. 
Arbetet går enligt plan och har inte påverkats märkbart av 
coronapandemin. 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Första tertialet 2020 har varit en annorlunda period för hela samhället och för Region Jönköpings län 
som organisation. Den 31 januari upptäcktes Sveriges första sjukdomsfall i Covid-19, under februari 
månad rörde det sig för vår del om ett begränsat utbrott där varje enskilt nytt fall rapporterades om och 
smittspårades. I början av mars förändrades bilden helt och sedan dess har mycket av Region 
Jönköpings läns fokus varit på att hantera Coronapandemin. Denna delårsrapport är därför präglad av 
detta. Det syns i mätning av måluppfyllelse, i beskrivningarna av uppdrag och aktiviteter och det syns 
ekonomiskt. Även om Coronapandemin fått stort fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag 
gentemot länets invånare ändå pågått i så stor utsträckning som det varit möjligt. Samtidigt är det 
viktigt att notera att de verksamhetsförändringar som gjorts på mycket kort tid för att hantera 
pandemin samtidigt innebär ett stort lärande som vi har glädje av både nu och framåt. Många 
planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har ställts in och mycket har pausats. 
Vårens budgetarbete för nämnderna samt några större programarbeten har skjutits till hösten.  

Coronapandemin innebär en påfrestning på vår verksamhet och ställer krav på snabba beslut och 
omställningar. I detta arbete har vi i stort sett bibehållit befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har 
några extra sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. I 
tjänstemannaorganisationen har hälso- och sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt sedan mitten av 
mars genom inrättandet av regional särskild sjukvårdsledning. Funktionerna i denna är bemannade av 
ordinarie direktörer, chefer och sakkunniga i de verksamheter som berörs. Täta möten, avstämningar 
och mycket arbete har gjort att länets hälso- och sjukvård snabbt ställt om till den nya situationen. 
Mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl sjukvården som i stödverksamheterna.  

I de verksamheter som arbetar inom regionens andra huvudområde Regional utveckling har på samma 
sätt ordinarie ledningsstruktur bibehållits. Förändringar och anpassningar har skett inom både 
utbildningsverksamheten, kulturverksamheten och för kollektivtrafiken. Alla dessa verksamheter har 
kraftigt påverkats av pandemin och många goda insatser har gjorts i dessa verksamheter. Inom ramen 
för det regionala utvecklingsuppdraget har arbetet till stor del riktats om och anpassats efter det som 
länets aktörer ställts inför i det här skedet av pandemin. Här finns en daglig samverkan med olika 
aktörer på nationell nivå och inom länet. Fokus har varit att i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin stötta de aktörer som befinner sig i svårigheter för att på olika sätt hjälpa i krisen 
men samtidigt med fokus på omställning för framtiden. Ett flertal projekt och samverkansaktiviteter 
har påbörjats.  

Det är viktigt att lyfta fram styrkan i den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i 
en händelse som Coronapandemin. Nationellt, inom såväl nätverk inom Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) som med myndigheter och i länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer 
inom ramen för F-samverkan.  

Den verksamhet som inte kunnat genomföras under våren kommer till stor del att återstå och beroende 
på vad det handlar om kommer det att ta olika lång tid att komma ikapp. Till exempel har i nuläget 
cirka 5 000 operationer skjutits fram.  

Tertialets första två månader innehöll flera händelser som är värda att uppmärksamma. Den nationella 
totalförsvarsövning som regionen ingår i och som startade 2019 fortsatte med två delar, återstående 
övningar under 2020 har skjutits framåt i tiden. Den årliga rankingen som tidningen Dagens medicin 
gör av Bästa sjukhus innebar tre hedrande platser för våra sjukhus. Värnamo sjukhus på plats 2, 
Höglandssjukhuset på plats 4 och Länssjukhuset Ryhov på plats 6. Resultat i topp nationellt 
redovisades även i Hälso- och sjukvårdsbarometern och den Nationell patientenkät för vårdcentraler 
visade goda resultat.  

Lokaler och verksamheter som invigts är Hjärtats hus i Tranås, nya lokaler för folktandvården i 
Gnosjö och operations- och intensivvårdens nya lokaler i Värnamo. Lokaler som tagits i bruk utan att 
invigning kunnat hållas är ridstallet på Riddersberg och delar av hus D1 på Ryhov. 

Några uppmärksammade premiärer på Spira var Hedda Gabler och Kärlek i Småland. I nuläget hålls 
inga föreställningar med publik närvarande men flera digitala arrangemang har genomförts under mars 
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och april. 

I februari genomfördes en stor konferens i Jönköping, Forum Jämställdhet. Region Jönköpings län 
medverkade både som medfinansiär och med talare. Samma månad hade vi två ministerbesök. 
Socialministern besökte verksamheter i hälso- och sjukvården och lyssnade även in hur vi arbetar med 
kompetensförsörjning till vården. Infrastrukturministerns besök var inriktat på nya stambanor. 

Den 15 mars skickade Jönköping University in en ansökan om att starta tandläkarutbildning. 
Underlaget har tagits fram i nära samverkan med Folktandvården i Region Jönköpings län är 
Odontologiska institutionen är en viktig förutsättning för utbildningen.  

Efter första tertialet är resultatet minus 221 miljoner kronor. Den sedan 2019 ändrade 
redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet, 
har kraftigt försämrat första tertialet. Till och med april ingår orealiserade värdesänkningar på 279 
miljoner kronor. Helårsprognosen är trots utfallet efter april ett överskott på 160 miljoner kronor. 

Verksamhetens resultat, det vill säga resultatet före finansiella poster är det resultatmått som används i 
utvärderingen av god hushållning och i det finansiella målet om egenfinansiering av investeringar. 
Verksamhetens resultat är plus 94 miljoner kronor efter april månad och helårsprognosen är 559 
miljoner kronor. Investeringarna beräknas bli 972 miljoner kronor och egenfinansieringsgraden 97 
procent.  

Verksamhetens nettokostnader är påverkade av Coronapandemin. Dels i form av intäktsbortfall i 
framför allt kollektivtrafik, tandvård och kultur och dels i form av högre kostnader inom framför allt 
sjukvården som läkemedel, material och till viss del lönekostnader. Samtidigt har staten skjutit till 
medel för att underlätta för regionerna att bära merkostnader till följd av Coronapandemin.  
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region Jönköpings 
läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges mål uppnås. 
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, bemötande, 
patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för regional utveckling 
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-04-30 Andel 2019-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 7% 12 43% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

12 41% 8 29% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

15 52% 8 29% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

29  28  

 
 

Av de 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts efter 
första tertialet har 14 mål (48 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 29 procent jämfört 
med föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 1 2020. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folktandvården, antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar 
samt antal berättigad till nödvändig tandvård som inte uppfylls. Inom Utbildning och Kultur är det Smålands 
musik och teaters mätetal avseende betalande publik och publik vid förställningar för barn och ungdomar som 
inte uppfylls. 

Inom process produktion uppfylls inte mätetalen inom Länstrafiken för antal resor och antal påstigande mil. Inom 
Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade vårdförlopp. 

För medarbetar perspektivet uppfylls inte målet för sjukfrånvaro, då sjukfrånvaron ökat på grund av rådande 
situation. Målet för Kompetensutvecklingsplaner uppfylls inte heller. Kostnaderna för bemanningsföretag har 
ökat, vilket innebär att målet att minska kostnader för bemanningsföretag inte uppfylls. 

Efter 4 månaders utfall är inte ekonomin i balans och årsprognosen pekar på en negativ budgetavvikelse. Kostnad 
per resenär samt skattesubventionsgrad inom Länstrafiken är mätetal där inte heller måluppfyllelse uppnås. 
Mätetalen ekonomi i balans och prognos summeras vardera bara en gång i ovan tabell, och måluppfyllelsen 
speglar Region Jönköpings län totala resultat. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Hållbar utveckling 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 
2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i 
hela Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Utvecklingsprojekt Genom att använda den kapacitet företagen har i krisen föranledd av 
Coronapandemin till att utbilda företagens medarbetare i hur 
hållbarhetsarbetet kan bidra till stärkt konkurrenskraft stärker vi länet inför 
framtiden. Utbildningen kommer att följas upp under tre år i ett projekt 
finansierat av Tillväxtverket. 

Prioriterade uppdrag: 
Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska 
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla 
områden jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Analys 

Agenda 2030 Arbetet pågår utifrån handlingsplanen för en hållbar region. Vissa insatser 
kan göras snabbare då företagens produktion nu är lägre och andra insatser 
kommer att fördröjas med anledning av Coronapandemin. 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser påbörjats. Bla finns en 
intressant projektidé från Linnéuniversitetet. Arbetet har kommit igång 
men kan inte slutföras under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och 
tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre 
klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under 
2019 och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås. 
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra 
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan 
och kontakt i frågan sker löpande. 
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Prioriterade uppdrag: 
Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda 
sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök 
och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Arbetet med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan, men med något lägre 
tempo än planerat på grund av Coronapandemin. En handlingsplan håller 
på att tas fram. 

Innovation och företagande 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och 
företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, 
integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad 
konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 

E-merge Projektet fortlöper med viss fördröjning med anledning av 
Coronapandemin. Vi kommer också att ansöka hos TVV om att få förlänga 
projektet med minst 6-12 månader som direkt följd av Corona. 

Projekt Innovation Runway Projektet har i huvudsak löpt enligt plan till nu. Coronapandemin gör att 
projektet kan komma att behöva förlängas efter 2020. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Strukturfondsprojektet ARK-II, som medfinansierats av RJL upphörde 
med sin verksamhet vid årsskiftet. Fram till 30/4 pågår avslutsarbete inkl. 
slutrapportering. Det projekt som nu återstår med stöd från RJL är S3-
projektet STURK. Pga. nödvändigt byte av projekthemvist från 
medlemsföreningen till JTH har det bidragit till en fördröjning av 
genomförandet. I vilken omfattning man nu med tanke på coronapandemin 
kan genomföra tänkta insatser är idag mycket svårbedömt. Projektet 
avslutas vid årsskiftet. Just nu pågår samtal med JTH om konsekvenser 
och genomförbarheten. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Projektet är framgångsrikt så här långt och visar redan goda resultat, 
Corona påverkar projektet såtillvida att planerade internationella besök hos 
möbelproducenter och tillverkare i regionen har ställt in och fokus läggs 
därför på den inhemska marknaden. 

Handlingsplaner som stärker 
företagens långsiktiga 
konkurrenskraft 

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som 
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare 
som en konsekvens av coronapandemin. Beroende på tilldelning av 
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se 
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som 
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i 
krissituationen. 

En översyn av 
verksamhetsbidragen ska ske 
med syftet att koppla dessa till 
genomförandet av 
handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin 

Arbetet är påbörjat och kommer att genomföras under 2020. 

88



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 9(67) 
 

 

Prioriterade uppdrag: 
Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska 
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt 
och hållbart län på alla områden 

Aktiviteter Analys 

Jämställd regional tillväxt Arbetet med handlingsplanen för en hållbar region pågår. Exempelvis har 
forum jämställdhet genomförts med över 1000 deltagare och den digitala 
plattformen Jäj utvecklas vidare. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar länets 
potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Förberedelser pågår och en förstudie kommer igång under 2020 men 
hinner inte slutföras under 2020 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och 
näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar En analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. Till 30 april 
har totalt 3 stycken beslut fattats, 2 stycken inom internationalisering på 
sammanlagt 295 000 kr, och 1 styck avseende digitalisering på 150 000 kr 
av totala ramen på 1 miljon kronor. Almi Företagspartner har ett eget 
anslag på 2 miljoner kronor vilket till stor del förväntas vara intecknat per 
april månad. 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning 
genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att 
matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs 
regelbundet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning på JU pågår i stor 
samverkan. 

Samla aktörerna och ta fram en 
gemensam plattform för arbetet 
med kompetensförsörjningen 
för näringslivets och offentlig 
sektors behov 

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den 
regionala utvecklingsstrategin. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka antalet 
utbildningsplatser vid JU och 
YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP 
20). Under året ska Regional utveckling i dialog med JU verka för att 
högskolan tilldelas fler utbildningsplatser, samt får tillräckligt med 
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden. 
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya 
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola 
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 
invånare, vilket är mest i hela Sverige. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Genom de nya lokalerna regional utveckling flyttat till kan företag se 
exempel på hur arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt 
kreativt sätt. Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt 
handlingsplanen en hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer 
inte att kunna slutföras under 2020 på grund av coronapandemin. 

Prioriterade uppdrag: 
Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det 
offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Idag finns lärcentra i sex av länets kommuner. Arbetet pågår utifrån 
handlingsplanen en kompetent region. Coronapandemin påverkar arbetet 
med detta mål och målet kommer inte att nås 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på 
arbetsmarknaden ska utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Några projekt har kommit igång och fortsätter kommande år. Arbetet 
kommer att utvecklas vidare utifrån handlingsplanen för en kompetent 
region. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de 
branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos 
befintliga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet 
kommer utvärderas inför revideringen 2024. 
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Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda. 

Aktiviteter Analys 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Ett projekt pågår men coronapandemin fördröjer arbetet. Risk finns att 
tiden inom projektet inte kommer att räcka till. 

Prioriterade uppdrag: 
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala 
innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver förbättras 

Aktiviteter Analys 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet 

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet" 
pågår enligt plan. Med anledning av coronapandemin kommer många 
insatser att behöva flyttas fram. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella 
företagsformer såsom kooperationer och sociala företag. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Projektet löper enligt plan, men kan komma att bli fördröjt på grund av 
coronapandemin. 

Attraktivitet och livsmiljö 
Strategiska mål: 
RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla 
tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på 
landsbygden samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en 
regional cykelstrategi som en 
del av kommande regionala 
transportplanen år 2018-2029 

Arbetet pågår. Vi bedömer att tidplanen kommer att påverkas på grund av 
coronapandemin och strategin kan inte slutföras helt under 2020. 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Arbetet pågår. Med anledning av pandemin har kommunerna fått extra 
information om hur hemsändningsbidraget kan användas. Tidigare har fyra 
kommuner används sig av stödet men nu kommer antagligen minst två till 
göra det. 

Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet jobbar aktivt med fyra prioriterade områden som är 
utpekade i verksamhetsplanen för 2020, Rådet har även tagit fram nya 
samverkansdirektiv med kommunal utvecklings digitaliseringsuppdrag 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 

Regional utveckling och Folkhälsa har en struktur i arbetet som dock har 
blivit något avstannande då fokus har lagts på mer akuta uppgifter kopplat 
till coronapandemin. Kommit i gång men kan inte slutföras 2020 
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Aktiviteter Analys 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Socialt företagande Projektet pågår enligt plan men har reviderat projektplanen och budget för 
att anpassa tiden som är kvar 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets kommuner 

Digitaliseringsstrategen har etablerat sig och sin funktion under första 
kvartalet och etablerat viktiga kontaktytor för kommande arbete med vår 
regionala digitaliserings strategi. Arbetet har kommit igång och kommer 
att slutföras enligt plan 2020. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan i 
Stockholm, JU och Jönköping Academy med syfte att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Arbetet pågår enligt plan och kommer slutföras 2020 

En branschanalys tas fram som 
underlag för prioritering av 
investeringar i småskalig 
infrastruktur för 
besöksnäringens utveckling 

Arbetet har ej påbörjats, kommer att vara en del av kommande 
besöksnäringsstrategin 

Samhällsplanering och tillgänglighet 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor Rekrytering av projektledare är genomförd. Samarbete har etablerats med 
grannregionerna i Västra Götaland, Östergötland och Skåne. 
Informationsinsatser är under pågående utarbetande. 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Inledande kontakt har tagits med företag som är intresserade av att etablera 
pilotverksamhet. Kommit igång men kan inte slutföras under 2020. 

Strukturbilder Kartor kopplat till bredband tas fram löpande, vissa kartor för 
infrastrukturen har uppdaterats. Insatser för att lösa de tekniska 
förutsättningarna har skett löpande. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Rekrytering av specialistkompetens för området genomförd. 

Prioriterade uppdrag: 
Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional 
transportplan påbörjas 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Beslutade åtgärder i planen löper på, dock med vissa förseningar. Arbete 
har skett för att prioritera och konkretisera åtgärder där medel fördelats i 
potter i den regionala planen exempelvis vad gäller cykelåtgärder, för att 
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Aktiviteter Analys 
Trafikverket ska kunna hålla full framdrift. I samarbete med kringliggande 
län i Sydsverige har arbete initierats kring uppdatering av den innevarande 
systemanalysen inför den kommande planomgången. 

Prioriterade uppdrag: 
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings 
län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på 
landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att 
kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen 
med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbandskoordinator Arbete pågår genom övergripande samordning med aktörer av betydelse 
för bredbandsutbyggnaden och ett omfattande kartläggningsarbete som är 
en viktig del i uppdragsbeskrivningen. Uppdraget som regionala 
bredbandskoordinatorer sträcker sig till december 2020 i det nuvarande 
upplägget, beslut om steget därefter har inte fattats på nationell nivå.     

Regional cykelstrategi Ett inledande internt arbete har påbörjats. Coronapandemin påverkar 
arbetet med framtagandet av den regionala cykelstrategin.  

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl 
som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av 
digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Kommit i gång med kan inte slutföras under 2020. Regional bredbands- 
och digitaliseringsstrategi antogs i regionfullmäktige tidigare i år. 
Strategierna är grundade i nationella utpeka områden med koppling till 
våra prioriteringar. Arbetet med handlingsplaner har stannat upp på grund 
av omprioriteringar under uppstarten av coronapandemin 

Internationellt samarbete 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till 
hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, 
utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en 
hållbar utveckling på en global marknad. 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Arbete med analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. 
Anslaget har halverats inför året. Under 2020 har hittills 2 beslut fattats på 
sammanlagt 295 000 kr på anslaget från Tillväxtverket. Det kan förväntas 
ett något lägre söktryck med anledning av coronapandemin. 

Utländska direktinvesteringar Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av 
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som coronapandemin 
resulterat i. Aktiviteterna med utländska direktinvesteringar har dock 
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Aktiviteter Analys 
under inledningen av året utökats med möjligheter till ett mer proaktivt sätt 
att erbjuda intressenter tillgängliga siter genom verktyget Site Finder som 
är en GIS baserad applikation tillhandahållen av Business Sweden där 
tillgängliga siter exponerats mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med 
NodePole når vi dessutom ut till intressenter i Datacentervärlden. 

Be Global 2.0 Arbetet pågår enligt plan. Under första tertialet 2020 coachar projektet 30 
företag. Som följd av coronapandemin behöver vissa planerade insatser 
anpassas eller flyttas fram. Projektet kan behöva förlängas. 

Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en 
strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad 
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska 
satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Kommit igång och är ett pågående arbete inom regional utveckling. En 
GIS-ingenjör är rekryterad som startade januari 2020. Stort fokus på att ta 
fram underlag och rapporter som stöd i coronapandemin. Arbete pågår 
med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta behov och 
utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder. 

Arbeta för ökad tilldelning av 
1:1 medel och andra nationella 
utvecklingsmedel till länet 

Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. I lämnad prognos 
för 31 mars 2020 gällande bemyndigandet och vårt anslag visade RJL på 
önskemål om ytterligare ökning över kommande år vad gäller både 
bemyndiganderamen och anslaget. Insatser har beviljats för att stötta 
besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt små och medelstora 
företag i vårt län som ett led i den coronapandemin vi befinner oss i. Dessa 
insatser kommer belasta främst vårt anslag varav inlämnad prognos visat 
på behov av ett ökat anslag. 

Förbereda nästa programperiod 
för EU:s samhållningspolitik 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020. Under april månad 
har det från Regeringen kommit erbjudande till regionerna samt riktlinjer 
att ta fram förslag till regionala program för ERUF. Deadline för 
inlämnande av program är 15 oktober 2020 men kommer med största 
sannolikhet att förlängas åtminstone till 31 december 2020. Arbete och 
samverkan har påbörjats i programområdet och Region Jönköpings län har 
rollen att sammanhålla och korrdinera arbetet både inom ERUF och ESF. 

Prioriterade uppdrag: 
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att 
säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling 
utifrån den plan som gjordes inför 2019. 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. Då arbetet med 
handlingsplaner, ledningssystem och finansieringsstrategin kopplade till 
den regionala utvecklingsstrategin fortfarande pågår samt att vi behöver i 
dagsläget hantera coronapandemin så påverkas arbetet med riktade 
projektutlysningar både vad gäller utförande samt inriktning och innehåll. 
Arbetet kommer inte att slutföras 2020. 
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Aktiviteter Analys 

Ta fram en finansieringsstrategi 
för Regionala 
utvecklingsstrategins 
genomförande 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020. Arbete pågår fortsatt 
med att ta fram en finansieringsstrategi som visar vilka framtida 
projektutlysningar vi kommer ha för att stötta en hållbar utveckling och 
tillväxt i länet. I och med coronapandemin så kan eventuellt beslut flyttas 
fram då denna situation kommer förändra förutsättningarna i framtiden. 

UTBILDNING OCH KULTUR 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 
kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa 
engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Betalande publik 
Smålands Musik 
och Teater 

20 000 7 544 Coronapandemin har hittills haft stor påverkan på publiktalet 
i kulturhuset Spira. Beräkningar visar att minskningen som 
följd av pandemin uppgår till ca 9 500 personer, dessutom 
har konferensdeltagarna minskat med 1 900. 

  
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

12 000 5 947 Inställda föreställningar på grund av coronapandemin har 
påverkat besöksantalet för barn och unga under tertial 1 med 
7000 besökare. 

Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2020-04 Utfall 2019-04 Förändring 
antal Förändring % 

Betalande publik Smålands Musik 
och Teater 

7 544 u.s   

varav Kulturhuset Spira 7 544 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
0 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 0 u.s   

Publik Smålands Musik och Teater 16 243 29 106 -12 863 -44% 

varav Kulturhuset Spira 12 106 23 921 -11 815 -51% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
2 046 *   

varav Övriga kommuner i länet 2 091 *5 185   
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Smålands musik och teater Utfall 2020-04 Utfall 2019-04 Förändring 
antal Förändring % 

Publik vid föreställningar för barn 
och ungdom Smålands Musik och 
Teater 

5 947 7056 -1 109 -16% 

varav Kulturhuset Spira 3 954 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
1 125 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 858 u.s   

4 562 personer i Kulturhuset Spira är icke betalande, dessa är bland annat aktiviteter för barn såsom 
Unga Spira dagen, personalbiljetter, gästbiljett, gratis kultur ex lunchlyrik, press och ambassadörer. 

* I tertial 1 2019 redovisades mätetalet Publik utanför Spira. I tertial 1 2020 är detta mätetal uppdelat 
på Jönköpings kommun och övriga kommuner motsvarande uppdelning är inte möjlig på 2019. 

** Programaktivitet ingår i siffrorna ovan och ska därför räknas bort från summan. 

Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 1 979 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+0,9 mnkr) 
På grund av rådande pandemi har verksamheten förändrats 
radikalt. Samtliga skolor bedriver verksamhet på distans. 
SMOT:s publika verksamhet är avslutad för våren. 
Verksamhetsområdet har dock en samlad positiv 
budgetavvikelse på 0,9 mnkr efter första tertialet. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; +1,0 mnkr 
trots att coronapandemin har inneburit att intäkterna för 
boende och kost har minskat. 
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ 
och uppgår för perioden till -1,9 mnkr. Resultatet påverkas 
starkt av pandemin. Inställda föreställningar och avbokade 
konferenser beräknas ha inneburit en intäktsförsämring på 
2,4 mnkr 
Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i 
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr tack vare 
framflyttade rekryteringar. 
Naturbruksskolornas ekonomi visar på balans. 
Centrala anslag (+1,1 mnkr) 
Ett överskott finns på anslaget för projektmedel (+0,5 mnkr) 
samt på anslaget för valideringscheckar som i likhet med 
föregående år inte har kunnat utnyttjas på grund av gällande 
regelverk. Det finns också ett mindre överskott på anslaget 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
för kulturplanens genomförande. 
Nämndens egna kostnader är i budgetbalans. 
Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 

  
Prognos 

0 tkr 1 800 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+0,4 mnkr) 
Helårsprognosen för år 2020 utgår från att såväl skolorna 
som kulturverksamheterna startar upp verksamheten efter 
sommaren. 
Coronapandemin har framförallt påverkat intäktsnivån för 
Smålands musik och teater. Beräkningarna visar att i nuläget 
har totalt 8 000 konferensgäster avbokats (-2,7 mnkr) och de 
inställda produktionerna gör att publiken minskar med 26 
000 personer (-2,1 mnkr). Sammantaget begränsas den 
negativa budgetavvikelsen till -2,9 mnkr eftersom även vissa 
kostnader minskar. 
Coronapandemin har även påverkat intäkterna för 
folkhögskolorna. Det är intäkterna för kost och logi, 
vandrarhem och inställda sommarkurser som berörs, ca 1,1 
mnkr. Ökning av andra bidrag gör budgetunderskottet 
begränsas till -0,4 mnkr 
Budgetavvikelsen för övrig kulturverksamhet beräknas till 
+3,7 mnkr för helåret. Anledning är främst ett flertal 
vakanser men också att coronapandemin gjort att 
verksamhetens övriga kostnader för t ex resor, boenden och 
konferenser ligger på en låg nivå. 
Naturbruksskolorna budgetavvikelse pekar mot ett överskott 
på +1,3 mnkr. Även för dessa skolor är det kost och logi 
men även uppdragsverksamhet inom skog som påverkas. 
Det är Stora Segerstad naturbrukscentrum som påverkas 
mest eftersom flertalet av eleverna som går på skolan också 
bor där. Intäkter för skogsmaskinsuppdrag har också 
minskat. Effekterna är svåra att beräkna men uppskattas i 
dagsläget till drygt 1 mnkr för bägge skolorna som trots 
intäktsminskningen alltså ser ut att gå mot ett litet överskott 
för helåret 2020. 
Centrala anslag (+1,4 mnkr) 
För flertalet av budgetanslagen förväntas ett utfall som är i 
nivå med budgeten. Anslaget för valideringscheckar på 0,8 
mnkr kommer sannolikt inte att kunna utnyttjas som följd av 
att denna typ av stöd till näringsidkare inte har ansetts 
tillåtet. 
För projektmedel finns ett litet budgetutrymme kvar i den 
årsprognos som gjorts. I och med det stora behov av stöd 
som uppstått som följd av coronapandemin kan det mycket 
väl bli så att hela anslaget förbrukas under 2020. Det 
kommer sannolikt att krävas extra och snabba insatser för att 
stödja aktörer i kris samt att hjälpa dessa aktörer till en 
omställning och hållbar framtid. 
Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för 
helåret. 
Statsbidragen förväntas uppgå till budgeterad nivå. 
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LÄNSTRAFIKEN 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för 
hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: 
Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prisvärdhet 

50 % 43 % Resultatet för prisvärdhetsmåttet ligger på ungefär samma 
nivå som vid årsbokslutet och är nu på samma nivå som för 
landet i stort.  

Framgångsfaktorer: 
Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- allmän trafik 
- alla länsbor 

55 % 50 % Resultatet har ökat något sedan årsskiftet även om målet inte 
nås. Det är också sämre än landets genomsnitt som är 54 %. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- allmän trafik 
- resenärer 

65 % 60 % Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, men 
är på samma nivå som landet i övrigt. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- serviceresor 

85 % 80 % Nöjdheten har ökat något jämfört med föregående år och 
ligger på samma nivå som för övriga landet. 

  
Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 97 % Målet nås under första tertialet. 
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Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2020-
04 

Utfall 2019-
04 

Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Antal resor- buss och tågtrafik 6221 7893 -1672 -21 % 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

22% 24% -2 -8 % 

Antal serviceresor 199 248 -49 -20 % 

- Varav färdtjänstresor 163 204 -41 -20 % 

- Varav sjukresor 36 44 -8 -18 % 

Strategiska mål: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 
Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Antal 
påstigande/mil 

9,2 7,4 Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre 
antal resenärer på grund av coronapandemin. 

  
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-20 % Resandet har minskat kraftigt sedan mitten av mars som en 
följd av coronapandemin. Minskningen i mars var ca 28 
procent och i april är minskningen ca 52 procent. 
Ackumulerat jan-april blir resultatet en minskning med 20 
procent. Resandet har minskat i samtliga trafikslag. 

Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -4 665 tkr  Länstrafiken (-5,5 mnkr) 
Resultatet är påverkat av effekterna av coronapandemin 
sedan den andra halvan av mars, främst lägre biljettintäkter 
men även lägre kostnader för serviceresor. 
I den allmänna trafiken är det förutom lägre biljettintäkter på 

99



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 20(67) 
 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 
grund av minskat resande även högre övriga kostnader som 
är kopplade till pågående teknikprojekt, installationsarbeten 
samt ett större inköp av resekort till det nya biljettsystemet. 
Konsultkostnader för förstudie av ny tågdepå ingår också. 
Centrala anslag (+0,8 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 
och nämndens egna kostnader. 
Ett överskott på 0,8 mnkr finns för anslaget för 
projektmedel. Budgeten för nämndens egna driftskostnader 
är i balans. 

  
Prognos 

0 tkr -34 400 tkr Länstrafiken (-34,9 mnkr) 
Prognosen på minus 34,9 mnkr baseras bl.a. på bedömning 
som Sveriges Kommuner och Regioner gjort i sin prognos 
om att samhället öppnar upp under andra halvåret och att vi 
då har en återhämtningsfas efter coronapandemin. I 
prognosen har inte någon budgetförstärkning medräknats 
som följd av det besked om statlig kompensation för bortfall 
av intäkter till kollektivtrafikmyndigheterna som nyligen 
kommit. 
Bedömningen är att det utifrån den nu gällande budgeten blir 
ett stort underskott på biljettintäktssidan som till viss del 
vägs upp av överskott inom Serviceresor. För den allmänna 
trafiken bygger bedömningarna på normal produktion i 
trafiken och att kostnaderna håller budget, men att det blir 
ett underskott för biljettintäkter. Inom Serviceresor är 
bedömningen att det blir ett överskott på kostnadssidan för 
färdtjänst och att sjukresekostnaderna ryms inom 
budgetramen, tack vare regionens särskilda budgettillskott 
för corona-transporter. 
Centrala anslag (+0,5 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 
och nämndens egna kostnader. 
I helårsprognosen ingår ett litet kvarvarande budgetutrymme 
för projektmedel. Det är svårt att i nuläget bedöma 
helårsutfallet på detta anslag, men det kan mycket väl bli så 
att utrymmet kommer att utnyttjas fullt ut. För nämndens 
egna kostnader förväntas budgetbalans för helåret.  

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

Prognostiseras underskott om totalt minus ca 34,9 mnkr för Länstrafiken 
2020. För den allmänna trafiken är prognosen minus ca 81 mnkr medan det 
för Serviceresor prognostiseras ett överskott om ca 46 mnkr. I den allmänna 
trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots resandeminskning för att 
inte öka på trängseln ombord. Ska trafiken reduceras måste det enligt avtal 
aviseras till trafikföretagen minst tre månader i förväg, vilket innebär att det 
blir svårt att ta igen underskottet under det sista tertialet i år utan att göra 
kraftiga nerdragningar i trafikutbudet. Det kan i så fall sammanfalla med en 
trolig återhämtning i slutet på året, vilket skulle öka på trängseln avsevärt. 
Regeringen har aviserat ett tillskott av medel till regionerna för att täcka 
biljettintäktsbortfall. Det är ännu oklart hur stor del av tillskottet som skulle 
tillfalla Region Jönköpings län och i avvaktan på besked föreslås inga större 
förändringar i trafiken. 
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Framgångsfaktorer: 
Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Skattesubventions
grad - allmän 
trafik 

60 % 68 % Skattesubventionsgraden ökar kraftigt när biljettintäkterna 
minskar och kostnaderna ligger kvar på samma nivåer. 

  
Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
21,96 
kr/km 

24,21 
kr/km 

Kostnaden per resenär ökar då det är en större andel som 
reser ensamma. Samkörningen har minskat. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Arbetet inom hälso- och sjukvården har till stora delar under årets första tertial handlat om 
coronapandemin. I mitten av mars skapades Regional särskild sjukvårdsledning. Stora satsningar har 
gjorts för att ställa om vården för att möta ett ökat behov av intensivvårdsplatser och vårdplatser för 
patienter som är sjuka i Covid-19. 

Under våren har arbete pågått med att anpassa vården för att möta den prognos som Region 
Jönköpings län fick från Folkhälsomyndigheten, att behovet skulle kunna komma upp i 150 
vårdplatser och 40-50 IVA platser. Denna prognos ökades senare till närmare det dubbla utifrån hur 
det sett ut i Norra Italien. Region Jönköpings län har inte hittills kommit upp i dessa nivåer. Högsta 
antalet inneliggande hittills har varit 71 patienter och 21 patienter samtidigt på IVA. Många av 
medarbetarna har bytt arbetsplats för att möte det utökade behovet av rätt kompetens på IVA, 
infektionskliniken och Covid-19 enheterna.  

Särskild infektionsmottagning primärvård (SIMP) sattes upp på tre orter från morgonen till klocka 22 
alla dagar i veckan för att ta emot patienter med symptom på Covid-19. SIMP bemannas från 
primärvården och beräknas finnas kvar över sommaren till att börja med. På Ryhov sattes ett tält upp 
provisoriskt för denna verksamhet men under juni månad flyttar verksamheten in på akutmottagningen 
på Ryhov. I Värnamo och i Eksjö fanns lämpliga lokaler i anslutning till akutmottagningarna. Ett stort 
arbete har gjorts för att få fram skyddsutrustning. Likaså har provtagningen av patienter och personal 
ökat. Ytterligare ökning av provtagning är på gång. 

Covid-19 patienter har vårdats på alla tre sjukhus och gjort att mycket av den planerade verksamheten 
har ställts in. Omkring 5000 operationer har skjutits på framtiden. Fram till och med den 30 april hade 
47 patienter avlidit inneliggande på något av våra sjukhus till följd av Covid-19. Till och med 30 april 
har 272 patienter vårdats inneliggande och 48 patienter på IVA. 

Inledningen av maj har visat något avtrappande kurvor och arbete pågår för att säkra upp covid-19 och 
IVA vårdplatser under sommaren. 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: 
Nära vård 

Uppdrag/mål: 
Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och 
utskrivning från sjukhuset 

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har fortsatt under 
2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan Trygg och säker vård och 
omsorg under Strategigrupp Äldre. Arbetssätten fungerar bra och antal 
personer som vårdas utskrivningsklara på sjukhus ligger på en lägre stabil 
nivå. 

Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet 

Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att säkra samverkan mellan 
vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Coronapandemin har 
bidragit med ytterligare samverkan gällande digitala kontakter mellan 
huvudmännen. 

102



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 23(67) 
 

 

Uppdrag/mål: 
Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska 
sjukdomar 

Arbetet fortsätter inom projektet för personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp. 

Somatisk hälsa vid psykisk 
sjukdom 

Fortsatt arbete pågår främst inom de vuxenpsykiatriska klinikerna. 
Samarbete har etablerats med Folkhälsa och Rehabiliteringscentrum 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med omställning till den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för utveckling 
av den nära vården 

Arbetet med att ta fram den plan för framtidens hälso- och sjukvård har 
fortsatt. Coronapandemin har förskjutit arbetet något men ett först utkast 
till plan planeras att kunna presenteras för Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård innan sommaren och vara klart under hösten 2020. 

Dietister i den nära vården Arbetet har inte kommit igång. Förutsättningarna undersöks. 

Uppdrag/mål: 
Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och 
sjukvård tillgodoses. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patientkontrakt Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan med spridning inom 
flertalet verksamheter, bland annat har genombrottsmetodiken använts som 
spridningsmodell. Mätningar och berättelser visar på lärande och värde för 
både patienter och medarbetare. Patientkontrakt som arbetssätt bidrar till 
att konkretisera personcentrering och samskapandet i praktiken. 

 Rutiner har arbetats fram för hur patientkontraktet dokumenteras  
 Innehållet i dokumentationen har förbättras 
 Innovativt arbete pågår tillsammans med invånare 
 Metoden Esther Sim lab har utvecklats och spridits inom flera 

verksamhetsområden.  
 Patientkontrakt integreras i arbetet med införande av 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt inom 
arbetet med Trygg och säker 

 Interaktiv följeforskning pågår 
Flera av angreppssätten och sprids nu också nationellt inom ramen för 
Sveriges kommuner och regioners arbete med införandet av 
patientkontrakt 

Erbjuda patienter en fast 
vårdkontakt 

Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, 
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där 
personer med behov av samordning får fast vårdkontakt. Det är 
vårdsamordnare på listad vårdcentral som är fast vårdkontakt under den 
processen. Arbete pågår för att sprida arbetssätt även till personer med 
behov av samordning som får vård hemma. 

Läkarstödet i kommunerna Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 
kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2020 och fastställs i 
REKO. 
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Uppdrag/mål: 
Tvärprofessionella närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila 
tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Överenskommelse som synliggör samverkansstruktur och arbetssätt utifrån 
Esthers behov i hemmet tas fram.  Ytterligare insatser för att utveckla 
samverkan när Esther är hemma pågår. 

Uppdrag/mål: 
Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för 
utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens hälso- och 
sjukvård. En viktig grund är etableringen av hälsocenter i samverkan med 
länets kommuner. Värnamo hälsocenter har fått extra stöd för att kunna 
genomföra studiebesök och medverka i samverkan med fler kommuner i 
ett spridningssyfte. Kick off för det praktiska arbetet sker den 8 oktober 
och då förväntas färdiga lokala team medverka. 
En handlingsplan presenteras under maj månad där hälsocenter, 
hälsoguider i närsamhället och utökad hälsokommunikation är exempel på 
delar i satsningen. Uppdraget att ta fram en handlingsplan kommer 
slutföras under 2020. 

Uppdrag/mål: 
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer En arbetsgrupp är startad för att ta fram en struktur för samordning av 
lärcaféer i länet - med målet att regelbundet kunna erbjuda invånare med 
kroniska sjukdomar att delta. En del av arbetet med kroniska sjukdomar. 
Pågående coronapandemi har påverkat arbetet, framförallt möjligheten att 
utbilda fler lärcafé-ledare. Det pågår även ett arbete att ta fram en digital 
ram för hur gruppverksamheter kan hållas webbaserat. 

Strategiska mål: 
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 
Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 
Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den 
personcentrerade vård och 
inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den 
personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och 
närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom. 
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Uppdrag/mål: 
Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med WHO:s åtta 
existentiella dimensioner 

Samtalsgrupper med WHO:s existentiella dimensioner som grund är delvis 
pausade på grund av coronapandemin men försök pågår för att framöver 
kunna starta digitala grupper. Existentiella teman finns samtidigt med som 
en viktig del i reflektionsgrupper för personal inom covidvården.  

Uppdrag/mål: 
Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen 
hos medarbetare och 
förtroendevalda 

Utbildningsaktiviteter har varit begränsade med anledning av 
coronapandemin. 

Främja samtal och etisk 
reflektion i planering, beslut och 
daglig verksamhet 

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska reflektionen på 
arbetsplatsnivå. Utöver utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet 
löpande i framför allt intern debatt och opinionsbildning.  

Ge vägledning och stöd kring 
etik och förhållningssätt 

Behov av etisk vägledning efterfrågas kontinuerligt från regionens 
verksamheter, både i generella frågor och i specifika kliniska fall. 
Skriftliga riktlinjer publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. 

Uppdrag/mål: 
Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 

90 % 85 % Resultatet har under våren successivt förbättrats. Beror 
sannolikt på ett minskat inflöde av patienter till 
primärvården relaterat till coronapandemin. 

  
Faktisk väntetid 
till första besök 
inom 60 dagar i 
specialiserad vård 
nationell 
rapportering. 

80 % 78 % Under pågående coronapandemi ses en påtaglig minskning 
av antalet väntande. Generellt ses även ett minskat 
remissinflöde. Är ännu inte belagt varför denna minskning 
sker och effekterna av den på folkhälsan. De besök som 
genomförs är de trå senaste månaderna över målnivån, vilket 
kan förväntas då man prioriterar de mest akuta fallen. 

  
Faktisk väntetid 
till 
operation/åtgärd 
inom 
specialiserad vård 

80 % 81 % Den pågående coronapandemin har medfört en minskning av 
antalet genomförda operationer. Kön av väntande ökar med 
10-20 % varje månad. Utfallet speglar att de prioriterade 
ingreppen genomförs och därför en tillfällig måluppfyllelse, 
men vid återgång till normalläge kommer väntetiderna att 
vara långa till operation. 

  
Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 80 % Många patienter avböjer sina återbesök på grund av 
coronapandemin, andra följs upp via distanskontakt/telefoni. 

  
Tid till ambulans 
- andel prio 1 

80 % 72 % Under perioden januari till och med april utfördes 6 537 
stycken prio 1 larm. Vilket är 345 stycken (5 procent) färre 
jämfört med motsvarande perioden föregående år. SOS har 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
larm inom 20 
minuter 

arbetat aktivt med arbetssätt och utbildningar för operatörer 
vilket bidragit till en högre träffsäkerhet i bedömningen av 
inkommande samtal. Detta har sannolikt bidragit till en del 
av det minskade antalet prio 1 larm. Totalt har antalet 
transporter minskat med 166 stycken (1 procent). Från och 
med september 2019 startade länets två nya dagambulanser 
(Mullsjö och Aneby). Detta ska på sikt förbättra 
tillgängligheten för prio 1 larm. 

 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning och åtgärder för att 
förbättra tillgänglighet utifrån 
ny kömiljad 

På grund av pågående coronapandemi är det inte möjligt att arbeta med 
denna fråga. Målet är att det så snart sim möjligt återuppta arbetet med att 
förbättra tillgängligheten. Det råder oklarhet i hur regeringen och Sveriges 
Kommuner och Regioner kommer att hantera överenskommelsen. Det 
mesta talar för att prestationskraven kommer att tas bort, men besked i 
frågan finns inte ännu. 

Uppdrag/mål: 
Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri 

Inom BUP pågår flera aktiviteter för att möta det ökande behovet av framförallt neuropsykiatriska 
utredningar. "Barn och unga - en väg in" har etablerats som arbetssätt tillsammans med barn- och 
ungdomshälsan. Arbetssättet förväntas ge en mer korrekt bedömning och fördelning av patienter 
mellan enheterna. Utredningar skickas även externt för att minska väntelistan snabbare. 

Uppdrag/mål: 
Anpassa öppettider utifrån patientens behov 

Aktiviteter Analys 

Stöd för flexibla öppettider på 
vårdcentralerna 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 
9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. Vårdenheten ska under den 
utökade öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för 
telefonrådgivning. De utökade öppettiderna ska gälla under en längre 
period, kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten samt 
meddelas Region Jönköpings län i god tid i förväg. Tio vårdcentraler 
erbjuder utökade öppettider. 

Uppdrag/mål: 
Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 
implementering av e-hälsa som 
skapar värde för invånare och på 
ett kostnadseffektivt sätt leder 
till kvalitetsförbättringar inom 
vården. 

Arbetet pågår med full kraft då coronapandemin gör digitala vårdmöten, 
chattfunktioner och andra digitala lösningar högaktuella. Andra funktioner 
för att underlätta för vården har genomförts i form av exempelvis enklare 
journalmallar, översikter med mera. 
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Framgångsfaktorer: 
Jämlik psykiatrisk vård 

Uppdrag/mål: 
Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet 

Aktiviteter Analys 

Enhet för omhändertagande av 
berusade personer etableras 
(Tillnyktringsenhet TNE) 

Rekrytering av personal pågår med målet att slutföras i juni för en uppstart 
av TNE i september. 

Integrerad beroendemottagning 
utreds i samverkan med 
kommunerna 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång i avvaktan på 
etablering av TNE. Fokus i beroendevården har under året varit att 
uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det 
utgör också ett viktigt underlag för planering av integrerad mottagning. 
Socialutskottet har nyligen lagt förslag om utredning av 
huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och 
beroendesjukdom. 

Framgångsfaktorer: 
Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 
Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i 
hbtq-frågor 

Under första tertialen har diplomering pågått. I samverkan med övriga sju 
regioner som ingår i "Regioner i samverkan" har tre nya 
utbildare/föreläsare utbildats för att kunna arbeta med 
diplomeringsutbildningen. Grupper har under våren fått avbokas med 
anledning av coronapandemi. 

Arbeta för att förbättra 
tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning 

Vid förändring eller utveckling av verksamheter bör frågan alltid ställas 
om beslutet/aktiviteten/projektet är inkluderande för personer med 
funktionsnedsättning (nedsatt syn-, hörsel-, kognition, rörelseförmåga eller 
nedsättning p.g.a. medicinska orsaker).  

Uppdrag/mål: 
Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa påverkas delvis 
av pågående coronapandemi. 

Anpassad kommunikation kring 
hälsa och svensk sjukvård 

Hälsokommunikationen med nyanlända har varit en aktiv del i att minska 
smittspridning och stärka hälsan med anledning av pågående pandemi. 
Hälsokommunikatörerna har gjort informationsfilmer som har fått 
nationell uppmärksamhet och arbetat utåtriktat i bostadsområden i länet 
där nyanlända befolkningsgrupper finns, med syfte att informera och 
uppmärksamma. Hälsoskolan genomförs men med restriktioner och 
undervisningen har börjat genomföras digitalt. 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner 

Under våren har samverkan med kommunerna i stor utsträckning handlat 
om information om Covid -19 på olika språk. 
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Framgångsfaktorer: 
Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 
Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 
hälsa. 

Följande metoder har varit i fokus under tertial 1: 
Din Inre Styrka Aktiveras: En utbildning för gruppledare i DISA-metoden 
genomfördes februari 2020.  
Mindfulness: Undersöker möjligheter att utbilda fler pedagoger och 
elevhälsoteam i länet. 
Dansa utan krav: Pågående grupper har påverkats av coronapandemin. 
En förälder blir till: Arbetet fortsätter utifrån goda resultat i utvärderingen 
från genomförd pilot. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Alla barn ska genomgå det 
nationella 
barnhälsovårdsprogrammet 

Under pågående coronapandemi beslutade barnhälsovårdens (BHV) 
ledningsgrupp att hembesöken i barnhälsovårdens program ersätts av 
hälsobesök på BHV-mottagningarna.  

 

Uppdrag/mål: 
Familjecentraler 

Aktiviteter  Analys 

Utveckling av familjecentraler i 
länet 

Arbete pågår för att fortsatta utveckla familjecentralerna i länet med 
förebyggande insatser som stöd till nyblivna föräldrar. 

Uppdrag/mål: 
Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter  Analys 

Öka tillgängligheten genom att 
fortsätta att utveckla den digitala 
ungdomsmottagningen. 

Öppettiderna har utökats. Antal kommuner där ungdomar har tillgång till 
en fysisk UM har ökat från 10 till 12 kommuner 
Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har ökat från 5 till 
25 medarbetare. 

Uppdrag/mål: 
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med 
Barnskyddsteamet 

Barnskyddsteamet fortsätter att arbeta konsultativt mot verksamheterna 
inom Region Jönköpings län. 
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Uppdrag/mål: 
Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med 
att förbättra äldres psykiska 
hälsa 

Målsättning är att ha ett utkast på plan för arbetet under juni månad. 
Hänsyn tas till framtagande av överenskommelse för suicidprevention där 
samverkan pågår med länets kommuner, Räddningstjänst m.fl. 
Coronapandemin påverkar processen med ett mer skyndsamt agerande då 
behovet av insatser för äldres psykiska hälsa växer. 

Strategiska mål: 
Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 
God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm
ningar) 

35 % 28% Av de personer som önskat munhälsobedömning har 28 % 
fått denna utförd, 1016 utav 3685 (2019:1852 utav 3930). 

  
Andel berättigade 
till nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

35 % 32 % Antal berättigade till Nödvändig tandvård 5 865 (2019:6 
113), 2 537 män (2019:2 651) och 3 328 kvinnor (2019:3 
462) 
Andel som fått Nödvändig tandvård är 32 % (2019:35%). 
32% män (2019:37%) och 32 % kvinnor (2019:34%). 
Antal behandlade inom den nödvändiga tandvården är 1 882 
(2019:2 161). Folktandvården har behandlat 1 164 och 
privata vårdgivare 795 personer (1 164+795=1 959), 
differensen beror på att några personer fått behandling både 
hos Folktandvården och privata vårdgivare. 

  
Specialisttandvård
en: Antal 
remisspatienter 
som väntat mer än 
60 dagar 

0 2 036 Antalet remisspatienter som väntat mer än 60 dagar har 
minskat med 257 sedan årsskiftet. Utifrån en årsproduktion 
på 68 000 undersökningar och behandlingar motsvarar 
antalet väntande cirka 1,6 veckors produktion. Ett antal av 
de patienter som väntar mer än 60 dagar gör det av 
odontologiska skäl - det som i vården kallas "medicinskt 
orsakat väntan". 

  
Allmäntandvård: 
Andel 
revisionspatienter 
i tid till 
undersökning och 
behandling, 
Folktandvården 

90 % 86 % Tillgängligheten inom länets norra och södra delar har 
förbättrats. Flera kliniker tog fram till coronapandemins 
utbrott emot patienter som stod på kölista. Från mitten av 
mars finns begränsade möjligheter att som ny patient 
komma in till Folktandvården i annat fall än för akuta 
besvär. 
18 av 26 kliniker (ca 69%) klarar tillgänglighetsmålet på 
90 % för revisionspatienter. 
6 av 26 kliniker (ca 23%) har en tillgänglighet mellan 70-
89% 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
Endast 2 kliniker (ca 8%) har en lägre måluppfyllelse. 
 

Av inkomna svar från 34 privata tandvårdsmottagningar är 
samtliga i tid med revisionsintervallerna (ingen har mer än 6 
månaders eftersläpning). Alla utom 5 mottagningar kan ta 
emot nya patienter.  

Strategiska mål: 
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, 
jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 
Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa 
och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar utveckling. I 
arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har området social 
hållbarhet/vi är till för alla, stort fokus och här tas delmål och 
aktiviteter/handlingsplan fram. Tidplanen för revideringen av 
hållbarhetsprogrammet har skjutits fram med anledning av 
coronapandemin. Det finns även ett uppdrag i budget 2020 att ta fram en 
jämställdhetspolicy, även detta arbete är framskjutet. 

Möjligheten att ta del av 
regionfullmäktiges 
sammanträden ska utvecklas, ett 
exempel är att under 2020 införa 
teckenspråks- och skrivtolkning 

Projektet med att ta del av regionfullmäktiges sammanträden har pausats 
på grund av coronapandemin.  

Uppdrag/mål: 
Fortsatt arbete med Barnkonventionen 

Aktiviteter Analys 

Revidering av handlingsplanen Den fyraåriga handlingsplanen kring Barnkonventionen har reviderats 
under 2019-2020 för att gälla 2020-2023. Handlingsplanen och 
aktiviteterna följer Sveriges kommuner och regioners framgångsfaktorer 
för barnrättsarbetet. 

Webb-utbildning om 
barnkonventionen 

Spridning av webbutbildningen finns med som en aktivitet i 
handlingsplanen för Barnkonventionen och kommer att följas upp i den. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: 
Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare och 
Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare har kompletterats med digitala 
stöd via Stöd och behandlingsplattformen 1177 Mina vårdtjänster.  
Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa har löpt på.  
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats märkbart av 
rådande coronapandemi. Merparten av dansklasserna har ställts in och 
några delar har kunnat genomföras via länk/webbaserat 
Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård som används för medfinansiering och 
spridning av nya arbetssätt inom området levnadsvanor. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. På grund av rådande coronapandemi har revideringen av handelsplanen 
"Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län" flyttats 
fram ett år.  

Utvärdering av hälsosamtal och 
fortsatt arbete 

Utvärderingen av effekter och erfarenheter av hälsosamtal är påbörjad.   
Coronapandemin har påverkat arbetet och begränsat möjligheten att 
genomföra uppföljningar med verksamheterna. 

Uppdrag/mål: 
Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till 
föreningar genomförs 

Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog form med 
ansvariga från verksamheterna. Årets dialoger genomförs under juni 
månad och digital mötesform erbjuds som komplement med anledning av 
coronapandemin. 

Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Årets bidragsprocess påverkas till viss del av pågående coronapandemin 
då några bidragstagare inte har kunnat genomföra planerade insatser. 
Dialog förs med dessa och en möjlighet är att förlänga uppdraget för att 
skapa mer tidsutrymme för genomförande. 

Uppdrag/mål: 
Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i Hälsa för livet där 
såväl digitala som fysiska stöd för invånarnas hälsa testas, 
konceptualiseras och sprids i länet. Delar av arbetet har högaktualiserats i 
samband med coronapandmin.  
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Aktiviteter Analys 
Hälsocoach-online prövas med målet att komplettera de fysiska centren. 

Utveckling och spridning av fler 
mötesplatser och hälsocaféer 
likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtas hus är stängd tills vidare så länge coronapandmin 
pågår. Istället träffas man utanför mötesplatserna och går en promenad 
tillsammans.  

Uppdrag/mål: 
Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla 
jämlik rehabilitering utifrån 
patientens behov, tillsammans 
med kommun, primärvård och 
specialistvård 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, 
kommun och specialiserad vård. I samarbetet har det varit fokus på arbete 
med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett i hela 
rehabkedjan.  

Uppdrag/mål: 
Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden. 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna 
inom området psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete 
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och 
optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt 
frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att 
man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna 
kommer att spridas till alla regionens vårdcentraler. 

Optimera sjukskrivningar för de 
med problem med 
rörelseapparaten 

Se ovan.  

Uppdrag/mål: 
Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa fördelar, nackdelar 
och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ: 
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som idag. 
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre samordningsförbunden. 
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund. 
Rapporten redovisas på Kommunalt forum den 12 juni. 

Uppdrag/mål: 
Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för 
hälsa 

Samverkansarbetet med länets kommuner fångas via ledningssystemet för 
samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna. Delar av 
samverkansarbetet finns med i arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa 

och jämlik vård (såsom samarbetsvård, hälsocafé/peer support, samverkan 
för ungas hälsa respektive äldre). 

112



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 33(67) 
 

 

Uppdrag/mål: 
Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En treårig överenskommelse för samordnad suicidprevention och psykisk 
hälsa är under framtagande inom ledningssystemet för samverkan med 
länets kommuner. Överenskommelsen speglar den nationella inriktningen. 
Arbetet har blivit än mer angeläget i takt med pågående coronapandemi. 
Pågående insatser med koppling till kompetensutveckling: 

 Psyk E bas suicid (webbutb-material) finns nu tillgänglig via 
webben för personal inom Region Jönköpings län och kommunal 
personal. 

 Planering pågår för att nå målgruppen äldre.  
 Dialog/informationsträffar har påbörjats tillsammans med 

Räddningstjänsten till kommuner i syfte att stödja dem i det 
suicidpreventiva arbetet. 

 Med anledning av coronapandemin har extra utbildningsträffar 
tagits fram som erbjuds företagare m.fl. 

 En film har börjat spelas in. Målgrupp är män.  

Strategiska mål: 
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Vårdprevention 

90 % 83 % Andel patienter som fått åtgärd utfört har ökat mot 
föregående period. Systematiska utbildningar genomförs till 
alla nyanställda sjuksköterskor samt återkommande 
utbildningar för undersköterskor. Vi har ju även förbättrat 
förutsättningarna för dokumentation. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet pågår, men i långsammare takt än förväntat med anledning av 
coronapandemin. Samtidigt har arbetet med coronapandemin medfört att 
några nya moment har införts för att säkra patientsäkerheten på covid-19 
enheterna. 

Genomför 
patientsäkerhetsronder 

Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kommer inte att kunna 
genomföras fullt ut som planerat då verksamheterna nu har fokus på 
rådande coronapandemi. Ett nytt koncept med patientsäkerhet i realtid 
(PiR) för covid-19 enheter genomförs och testas nu. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger kommer att genomföras till hösten enligt årshjul 
för patientsäkerhet. 
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Uppdrag/mål: 
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och 
uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Under det pågående arbetet med coronapandemin har utvecklingsarbetet 
med dessa områden fått ta en paus. Det grundläggande 
patientsäkerhetsarbetet i dessa områden i verksamheterna har dock fortsatt. 

Strategiska mål: 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling 
och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Förvaltningsutredning för Nationellt kliniskt kunskapsstöd pågår. 
Revideringar har inte genomförts i någon större omfattning än tidigare. En 
plan finns för att starta med publicering på webbplats Folkhälsa sjukvård 
av de vårdförlopp för kroniska sjukdomar som nu ska införas. 

Praktisk användning av 
nationella kvalitetsregister. 

I samband med coronapandemin är kvalitetsregistrens roll också viktig. 
Registret kan ge stöd i det kliniska arbetet med att höja kvaliteten på 
vården för personer med olika sjukdomar. Att jämföra kliniska resultat 
mellan olika kliniker ger en möjlighet att lära av varandra genom att arbeta 
i lärande nätverk. 

Uppdrag/mål: 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Påbörja arbetet med 
personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Förberedelsearbete gällande implementering av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp pågår i förväntad omfattning. 
 

Uppdrag/mål: 
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjerna för rörelseorganens 
sjukdomar 

Remissversion publicerades i slutet av april. I slutet av maj genomförs 
sjukvårdsregionalt seminarium. Parallellt pågår målnivåarbetet för 
riktlinjen. Huvudmannarepresentant för målnivåarbetet från Region 
Östergötland. 
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Uppdrag/mål: 
Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Delta i förbättringsarbete 
palliativ vård i samverkan 

Utvecklingsarbete inom SSIH (specialiserad vård i hemmet) pågår med 
fokus på att utveckla processer och utöka inkluderande diagnoser som inte 
är cancerrelaterade. 
Coronapandemin har haft som effekt att primärvården har genomfört fler 
brytpunktssamtal än tidigare. 

Uppdrag/mål: 
Våld i nära relationer 

Inom rehabiliteringscentrum pågår ett arbete med att utveckla en modell för att erbjuda behandling av 
personer som utsätts för våld i nära relationer. 

Uppdrag/mål: 
Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar 

Ett fortsatt arbete pågår med att se över lokalerna för habiliteringens lokaler i Värnamo. 

Uppdrag/mål: 
Funktionsvariation 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med länets 
kommuner och föreningsliv 
inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet sker på flera 
olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 ggr/år. Länsrådet för 
funktionsnedsättningar sammanträder 4 ggr/år. Däremellan sker 
samverkan i gemensamma aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt 
etc. 

Arbeta med att förbättra 
tillgängligheten 

Tillgängligheten finns med som område i revideringen av 
hållbarhetsprogrammet - med koppling till social hållbarhet/vi finns till för 
alla. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är viktigt att 
kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång till 
information, stöd och miljö. 

Uppdrag/mål: 
God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Regelbundet genomföra 
läkemedelsdialoger samt arbeta 
med identifierade 
förbättringsområden. 

Läkemedelsdialoger är genomfört med 8 kliniker. Flera 
läkemedelsdialoger är uppskjutna på grund av coronapandemin. 

Förstärkning av 
läkemedelskommittén 

En apotekare har anställts på halvtid och påbörjat arbetet, men med 
anledning av coronapandemin har arbetet inriktats på vårdnära stöd. 

Arbeta med identifierade 
förbättringsområden för 
läkemedel t.ex. för ökad 
kostnadseffektivitet, ordnat 
införande eller patientsäker. 

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, identifiera 
budgetbehov och ordnat införande enligt nationella beslut. 
Läkemedelsdialoger sker via kliniska apotekare och patientsäkerhetsarbete 
tillsammans med verksamhetsområdena. Arbetet har avstannat något med 
anledning av coronapandemin. 

115



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 36(67) 
 

 

Aktiviteter Analys 

Minska olämplig polyfarmaci Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat arbete med statistik 
genomgång. Utbildning sker i primärvården. 

Uppdrag/mål: 
Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Införa vaccination mot humant 
papillomvirus (HPV) för pojkar. 

Definitivt beslut om införande av HPV-vaccination till alla barn i årskurs 5 
fattades av Folkhälsomyndigheten 20200506 och den ändrade föreskriften 
träder i kraft 1 augusti 2020. Elevhälsan är informerade om detta och 
förberedelser för införandet pågår. 

Uppdrag/mål: 
Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och 
övningar 

Under våren har Region Jönköpings län deltagit i totalförsvarsövning 2020 
på ledningsnivå.  
Övrigt deltagande i övningar har ställts in på grund av coronapandemin 
och kommer att återupptas till hösten om det är möjligt. 

Risk och sårbarhetsanalyser Arbetet med risk och sårbarhetsanalyser följs upp kontinuerligt. 
Samverkan kring området säkerhet på akutmottagningar har påbörjats med 
angränsande regioner. 

Civilt försvar Under våren har fokus legat på att stärka signalskydd och säkerhetsskydd 
som ingår i överenskommelserna för civilt försvar. På grund av pågående 
coronapandemi har vissa delar som planerats för civilt försvar satts i drift, 
t.ex. lägesbildsrapportering till socialstyrelsen. 

Uppdrag/mål: 
Idéburen offentligt partnerskap 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet 
med idéburen offentligt 
partnerskap 

Folkhälsa, Regional utveckling och inköp arbetar med att ta fram en 
strategi. Nationellt finns framtaget underlag om principer och riktlinjer för 
olika samverkansformer. 
Arbetet har delvis påverkats av coronapandmin, men uppdraget bör kunna 
avslutas under 2020. 

Uppdrag/mål: 
Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Framtagandet av riktlinjer utgår från arbetet med akutsjukhusens uppdrag 
och har inte kommit igång med anledning av coronapandemin. Osäkert hur 
mycket som hinner bli klart under året. 
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Uppdrag/mål: 
Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens 
uppdrag 

Projektledare är tillsatt men på grund av coronapandemi har arbetet inte 
kommit igång. Förhoppningen är att arbetet ska kommer igång under 
hösten 2020. 

Uppdrag/mål: 
Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020 

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra 
tjänsten SMS-livräddare 

Med anledning av coronapandemin är införandet pausat. 

Framgångsfaktorer: 
Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på är en satsning för barn och unga 
med inspiration från Skottland. Region Jönköpings län i samverkan med 
kommunerna gör detta inom arbetet för Strategi för hälsa och har särskilt 
prioriterat tre områden så som fullföljda studier, psykisk hälsa och fysisk 
aktivitet. Arbete har kommit igång tillsammans med några kommuner i 
länet. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter och projekt, 
arbetet utgår från statliga satsningar och de krav på prestation som funnits 
tidigare år. Kraven har varierat mellan åren. Samordnas och leds i berörd 
strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin intensifierat sitt 
arbete och har avstämningsmöten varje vecka. Uppföljning av 
utskrivningsprocess, korttidsplatsbehov, rehabiliteringsfrågor och 
övergripande samverkansfrågor för att bidra till att äldre får god vård och 
omsorg hanteras.  
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Uppdrag/mål: 
Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande strategi för e-
hälsa - Handlingsplan 2020 

En handlingsplan är framtagen tillsammans med kommunerna och 
godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen är det framtaget ett antal 
övergripande mål och aktiviteter som strategigrupperna jobbar vidare med. 
Exempelvis hur man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för 
att öka trygghet och självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet 
har under rådande coronapandemi har fokuserat på utökad användning av 
digitala mötesformer vid vårdplanering i samverkan. 

Uppdrag/mål: 
Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna 
kring rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom 
ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under REKO. 

Framgångsfaktorer: 
God cancervård 

Uppdrag/mål: 
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos 
barn 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheterna för 
mottagning 

Arbetet är påbörjat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala 
cancercentrum har satsat statliga medel på att etablera 
kompetenscentrum/nätverk för långtidsuppföljning för 
barncancerpatienter. En projektledare är utsedd. 

Uppdrag/mål: 
Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel patienter i 
SVF 

70 % 57 % Periodens resultat ligger totalt sett en bit från uppsatt mål 
men förloppen bröstcancer, livmoderkroppscancer samt 
tjock- och ändtarmscancer är exempel på förlopp där stor 
andel inkluderas. 

  
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel inom max 
ledtid 

80 % 43 % Inget vårdförlopp når uppsatt målvärde under perioden. 
Föreligger dock en variation mellan de olika förloppen där 
SVF Hudmelanom samt SVF matstrups- och 
magsäckscancer är de vårdförlopp som ligger närmast 
uppsatt mål. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 
förvaltning av standardiserade 
vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. 
Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån 
patienternas väg i vården.  
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Uppdrag/mål: 
Screening av tjocktarmscancer 

Aktiviteter Analys 

Samordning och planering av 
tarmscreening 

Sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för att ansluta till region Stockholms 
gemensamma samordnings kansli för att fortsätta arbetet med 
implementering av tarmcancerscreening inom region Kalmar, Östergötland 
och Jönköping. 

Uppdrag/mål: 
Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i Sydöstra 
sjukvårdsregionens arbete för 
införande av organiserad 
prostatacancertestning 

Ett inriktningsbeslut är taget om införande motsvarande det som tagits för 
tarmcancerscreening. 

 

Uppdrag/mål: 
Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen 
för cancervården som är framtagen av RCC Sydöst. Arbete pågår inom 
respektive klinik. 

Uppdrag/mål: 
Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer 

Testet med det nya flödet för det diagnostiska centret pågår. Patienterna uttrycker att det fungerar väl. 
Dock innebär resandet till Stockholm en fördröjning av SVF- förloppet men det kommer att förbättras 
då utrustningen som krävs kommer till Värnamo. 

Uppdrag/mål: 
Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Införa arbetssätt för att i varje 
patientmöte beakta 
förebyggande och 
hälsofrämjande arbete 

I cancervården arbetar vi med att få in cancerrehabilitering i ett tidigt 
stadium för att ge patienten redskap för att hantera sin sjukdom och sitt 
tillfriskande. 
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Framgångsfaktorer: 
God tandvård 

Uppdrag/mål: 
Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och uppföljning av 
”rationell barntandvård” 

Samtliga tandläkare och tandhygienister har utbildats i ”rationell 
barntandvård”. Det innebär att med barnets bästa i centrum ska behandlingar 
utföras som främjar god munhälsa långsiktigt, vilket innebär minsta möjliga 
lidande för barnet. Granskningen visar att flertalet behandlingar utförts 
rationellt enligt utbildningens riktlinjer.  

 

Uppdrag/mål: 
Specialisttandvård 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av mätetal för 
specialisttandvården 

Aktiviteten är inte påbörjad. 

 

Verksamhetsstatistik 

Länets vårdkonsumtion januari-april 

Somatisk vård 2020-04 2019-04 Förändring % 
Vårdtid i dagar 59 518 65 435 -5 917 -9% 
Antal vårdtillfällen 15 863 17 997 -2 134 -12% 
Antal läkarbesök 126 226 138 752 -12 526 -9% 
Antal besök annan personalkategori 110 362 119 421 -9 059 -8% 

     
Psykiatrisk vård 2020-04 2019-04 Förändring % 
Vårdtid i dagar 15 101 16 399 -1 298 -8% 
Antal vårdtillfällen 1 335 1 450 -115 -8% 
Antal läkarbesök 8 905 10 467 -1 562 -15% 
Antal besök annan personalkategori 36 973 38 466 -1 493 -4% 

     
Primärvård 20200-4 2019-04 Förändring % 
Antal besök, läkare 143 292 162 640 -19 348 -12% 
Antal besök, annan personalkategori 243 977 279 373 -35 396 -13% 

Invånarna i länet har konsumerat mindre vård jämfört med föregående år. Det gäller såväl öppen som 
slutenvård. Minskningen uppgår till ca 10 % för perioden januari till april. Minskningen hänförs främst 
till månaderna mars och april, då minskningen är betydligt högre än 10 %. Bakom minskningen av 
besöken i primärvården finns också en ökning av digitala besök. De digitala besöken ökar både inom 
länet och från andra aktörer utanför länet. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 
Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 
Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Att bedriva god och relevant forskning inom Region Jönköpings län är viktigt för att utveckla och 
säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda 
förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, strategiplaner, 
handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra förutsättningar för forskning. 

Framgångsfaktorer: 
Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland annat i 
ledarprogram och i utvecklingsarbeten. 

Framgångsfaktorer: 
Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Arbetet med att organisera och koordinera VFU för 18 vårdprofessioners 
utbildning har löpt på. En del anpassningar av VFU har skett i dialog med 
lärosätena på grund av coronapandemin. Strategin har varit att flexibelt 
genomföra VFU och säkerställa att inga studenters examen blir försenade. 
Vi har hittills lyckats med detta. 

AT-organisationen AT-organisationen har nu förts över till Futurum till alla delar inklusive 
ekonomin. Verksamheten är välfungerande. 

Uppdrag/mål: 
Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning 
i samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Den decentraliserade läkarutbildningen växer gradvis och nu finns tre 
kullar med studerande på plats med Jönköping som huvudstudieort. För 
varje termin tillkommer cirka 30 nya studenter. Lärarförsörjningen har gått 
bra, utbildningslokalerna är ändamålsenliga men har bara i begränsad 
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Aktiviteter Analys 
omfattning använts på grund av att universitetens distansläge på grund av 
coronapandemin. Invigningen av lokalerna är framflyttad. Studenterna har 
varit nöjda med sin utbildning inklusive den digitala som varit aktuell 
under coronapandemin. VFU har i huvudsak kunnat genomföras med vissa 
mindre justeringar. Arbete pågår för planering av de sista terminerna men 
det mesta är på plats nu dock skall ytterligare några lärartjänster rekryteras. 
Dessutom kommer utbildningen att gå från 11 terminer till 12 terminer 
vilket innebär ytterligare en studentkull i Jönköping och ytterligare 
planeringsarbete. 

Utveckling av 
universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Det pågår ett arbete med att utveckla universitetssjukvården i Region 
Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: 
Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier 

Aktiviteter Analys 

Arbete utifrån Life Science 
strategin 

Sjukvårdsregionens Life science strategin genomförs på olika sätt. Inom 
Forum Sydost har en arbetsgrupp tillsatts för att utveckla en 
samarbetsmodell mellan sjukvården och läkemedelsbolag som bedriver 
kliniska prövningar i syfte att underlätta genomförandet av kliniska 
prövningar. Region Jönköpings län leder denna grupp och har idag en 
välfungerande arbetsmodell för att genomföra kliniska prövningar i Region 
Jönköpings län. Life science strategin innefattar också utveckling av 
universitetssjukvården och aktiviteter med denna. I Region Jönköpings län 
har det etablerats flera universitetssjukvårdsenheter med särskilda 
utvecklingsuppdrag. Coronapandemin har bromsat planeringen och 
samverkan kring denna fråga. En arbetsgrupp ska bildas för att få ihop 
utveckling, forsknings- och innovationsuppdragen. 

Uppdrag/mål: 
Utveckling av tandvården 

Aktiviteter Analys 

Ansöka om att etablera 
tandläkarutbildning 

Ansökan om att få starta tandläkarutbildningen är inskickad i mars. Nästa 
fas i ansökan är att den skriftliga ansökan värderas och att en på-plats-
värdering görs. Sannolikt kommer detta ske i höst 
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Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -80 502 tkr Nämnden för folkhälsa och sjukvård har efter fyra månader 
en negativ avvikelse mot budget på 80 miljoner kronor. Det 
motsvarar en avvikelse mot periodiserad budget på 2,5 
procent.  

 

Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med april    

Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse 

Privata vårdgivare -23,5 -19,6 -3,9 

Vårdcentralerna Bra Liv -36,0 -7,4 -28,6 

Folktandvården -85,9 -81,9 -4,0 

Medicinsk vård -987,1 -956,7 -30,3 

Kirurgisk vård -940,3 -917,1 -23,3 

Psykiatri rehab o diagnostik -373,8 -362,5 -11,3 

Summa verksamhetsområde inkl privata -2 446,7 -2 345,3 -101,4 

Regionens åtagande -904,0 -924,9 20,9 

Totalt -3 350,6 -3 270,1 -80,5 
 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har efter fyra månader en negativ avvikelse mot budget på 80 
miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot periodiserad budget på 2,5 procent. Den negativa 
avvikelsen beror på att nettokostnaden ökar mer än vad budgetutrymmet medger. Det är flera 
kostnadsposter som ökar utöver index. Det är bland annat löner och läkemedel. Nettokostnaden 
påverkas också negativt av att patientintäkterna minskar såväl i sjukvården som tandvården till följd av 
coronapandemin (totalt ca 17 mnkr). Samtidigt har nämnden erhållit statsbidrag för tillgänglighet på 
drygt 30 miljoner kronor till och med april vilket minskar nettokostnaden och även bidrag för ökade 
sjuklönekostnader i april (ej för mars). 

Samtliga verksamhetsområden har minusresultat efter april månad. Underskott för Privata vårdgivare 
beror på ökat köp av utredningar inom barn och ungdomspsykiatrin från Bräcke Diakoni. 

Regionens åtagande/centralt har ett plusresultat på 21 miljoner. Orsaken till plusresultatet är främst de 
tillgänglighetspengar som hanteras centralt av FS nämnden. I övrigt är det plus och minusposter som 
tar ut varandra. På plussidan finns t ex budgetmedel för livsstilsutmaning och psykisk hälsa äldre som 
inte disponerats ännu och på minussidan finns köpt psykiatrisk vård inklusive rättspsykiatri. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prognos 

0 tkr -81 000 tkr Nämnden för folkhälsa och sjukvård har en ekonomisk 
prognos för helåret på minus 81 miljoner kronor. Det är en 
försämring på närmare 100 miljoner kronor jämfört med 
2019. Samtidigt är det en positiv prognos där ekonomin 
förväntas vara i balans under resterande del av året. 

 

 
 

Centralt/regionens åtagande finns reserverad budget för läkemedel som tekniskt ligger periodiserad i 
december månad och bidrar till den förhållandevis positiva prognosen. Coronapandemin har påverkat 
såväl kostnadssidan som intäktssidan. Samtliga verksamhetsområden prognostiserar underskott där 
ökade personal-, material- och läkemedelskostnader är orsaken. För folktandvården är det framförallt 
minskade intäkter som bidrar till ett underskott. Regionens åtagande, som innehåller flera centrala 
poster, har en positiv prognos på 123 miljoner kronor. 

Av det centrala överskottet avser 65 miljoner kronor reserverad budget för läkemedel som kommer att 
fördelas till verksamhetsområdena under året och förbättra deras prognoser med motsvarande. Inom 
regionens åtagande finns också delar av tillgänglighetspengarna för 2020, cirka 50 miljoner kronor. 

 

Tabell: Bokslut 2018-2019 och prognos 2020, miljoner kronor

Verksamhetsområden Bokslut 2018 Bokslut 2019 Prognos 2020
Förändring jmf 

2019

Privata vårdgivare 7,9 5,8 -5 -10,8

Vårdcentralerna Bra Liv -25,3 -12,5 -44 -31,5

Folktandvården -16,7 9,3 -10 -19,3

Medicinsk vård 17,5 5,3 -55 -60,3

Kirurgisk vård -62,7 -41,1 -50 -8,9

Psykiatri rehab o diagnostik -24,9 7,9 -40 -47,9

Summa verksamhetsområde inkl privata -104,3 -25,2 -204 -178,8

Centralt/Regionens åtagande -66,7 42,3 123 80,7

Totalt FS nämnd -171 17,1 -81,0 -98,1
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MEDARBETARE 
Strategiska mål: 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: 
Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: 
Försörjning av vårdpersonal 

Futurum fortsätter att stödja verksamhetsförlagd utbildning för 18 vårdprofessioner och 
vidareutbildning av läkare (AT/ST). Vi planerar även för den kommande bastjänstgöringen för läkare 
(BT) som förväntas starta juli 2021. 

Uppdrag/mål: 
Attrahera nya medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsarbete Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på gemensamma aktiviteter 
inom attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla. 

Stärka arbetsgivarvarumärket Utveckling av arbetssätt ihop med kommunikationsavdelningen pågår. 
Profilering utlandsrekrytering genomfört. 

Uppdrag/mål: 
Kompetensbaserad rekrytering 

Aktiviteter Analys 

Utveckla anställningsprocessen Arbete med utveckling anställningsprocessen i rekryteringssystemet pågår. 
Målet är att digitalisera, förenkla och säkerställa att uppgifter som förs in i 
Heroma är korrekta. Målet är att delar av utvecklingen ska vara 
implementerad innan sommaren. 

Implementering tester i 
rekrytering 

Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester pågår. 
Fördjupade tester testas som en del av chefsrekryteringsprocessen och 
specialistroller. 

Utveckla 
Kompetensförsörjningsenheten 

Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. Bland annat med en 
ny bemanningsenhet för sjuksköterskor. 

Framgångsfaktorer: 
Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: 
Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveck
lingsplan 

90 % 75 % Möjliga orsaker kan vara eftersläpning i registrering, 
förskjutning av medarbetarsamtal på grund av centralt 
avtalsläge med vissa fackförbund och coronapandemin. 
Bedömningen är att måluppfyllelse kommer ske under året. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföreta
g 

-17 % 17 % Kostnaden för bemanningsföretag är efter 4 månader 51 
miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor (16%) högre än 
motsvarande period 2019. Det är i april som kostnaden ökar 
relativt mycket och det är inom Bra Liv och Kirurgisk vård 
som ökningen är störst. Kostnaden för bemanningsföretag 
motsvarar 2,6% av den totala lönekostnaden. 
Sjuksköterskorna är fortsatt en relativt liten del men ökar. 

 

Aktiviteter Analys 

Utbildningsanställningar 2020 Ca 100 medarbetare har just nu en pågående utbildningsanställning, det 
motsvarar ca 75 årsarbetare. 
Drygt 190 personer har sökt till höstens antagning av 
utbildningsanställningar, rekryteringsprocesser pågår i verksamheterna. 
Utvecklingsarbete av konceptet med utbildningsanställning pågår.   

Länsövergripande resursenhet 
för sjuksköterskor 

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och under samverkan. 
Sjuksköterskepoolen kommer starta med 10 stycken sjuksköterskor för att 
kunna testa, utvärdera, justera och testa igen i liten skala. Till 
bemanningsenheten kopplas även den befintliga poolen av timanställda 
som har byggts upp 2020 som en del i att bemanna sjukhusen under 
coronapandemin. 

Arbetstidsmodeller, 80-10-10 Arbetet med schemamodell/arbetstidsmodell 80-10-10 fortsätter under 
2020. Enheter som har påbörjat arbete enligt ny schemamodell/ 
arbetstidsmodell har startat med fördelning på 90-5-5. 
Personal är mestadels positiv till projektet. Svårighet finns i att fördela 
bemanningen på ett så effektfullt sätt som möjligt.  

Karriärtjänster för 
yrkesskickliga sjuksköterskor 

Under 2020 kommer fler kliniker efter behov kunna anställa inom ramen 
för roll som teamsjuksköterska. Verksamheterna som har 
teamsjuksköterskor beskriver att de har haft och har stor nytta av 
teamsjuksköterskerollen inom slutenvården. Inom Psykiatrisk vård införs 
inte rollen då den inte gäller specialistsjuksköterskor. 
På grund av rådande situation kring coronapandemin har rekrytering och 
tillsättning av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd. 

Implementering av ny 
kompetensplattform  

Kompetensplattformen är prioriterad för införande under 2020, med 
planering att breddinförande under nästa år. 

Arbete med 
kompetensförsörjningsplan 

Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner pågår och 
systemstöd kommer utvecklas i LoK (plattform för lärande och 
kompetens). Arbetet med kompetensplanering och behov bör ha sin 
utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet med det 
årliga planeringsarbetet inom respektive verksamhet. 

Förutsättningar för äldre 
medarbetare 

Arbetet är pausat.  

Uppdrag/mål: 
En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjer för lönebildning Nya riktlinjer för lönebildning och principer för ingångslönesättning 
(lathunden) är framtagna och beslutade och samverkade. Införande sker 
löpande under året.  

Riktad lönesatsning Stor del av satsningen genomförd och utbetald med löneöversynen 2020. 
De yrkesgrupper som är identifierade och ligger längst från den önskade 
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Aktiviteter Analys 
målbilden har prioriteras och tagit del av del av den riktade satsningen 
enligt plan. Fördelning har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i 
förhållande till önskad målbild.  

Framgångsfaktorer: 
Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5,4 % 6,6 % Sjukfrånvaron har i genomsnitt till och med april ökat i 
jämförelse med samma period föregående år. Året inleddes 
med en förväntad minskning av sjukfrånvaron som i januari 
och februari låg ca en halv procentenhet lägre än samma 
månader 2019. Under mars och april ökade sjukfrånvaron 
och var istället ca 3 procentenheter högre än samma period 
föregående år. Ökningen sammanfaller med de riktlinjer 
folkhälsomyndigheten gick ut med i mitten av mars att alla 
som känner minsta symptom ska stanna hemma.  
Förändringarna motsvarar i årsarbetare jämfört med 
föregående år drygt 320 fler sjukfrånvarande under mars och 
april jämfört med ca 45 färre under jan-feb. Sett till 
yrkesgrupper följer generellt sjukfrånvaron tidigare mönster 
med en relativ ökning utifrån tidigare nivå. Undantaget är 
personal inom utbildning, fritid och kultur som har en lägre 
sjukfrånvaro första tertialet 2020 jämfört med samma period 
föregående år. 

Uppdrag/mål: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Arbetet med resultatet från medarbetarskap- och säkerhetsenkäten ska 
genomföras inom respektive verksamhets arbete med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. En viss fördröjning kan finnas med anledning av 
coronapandemin. 

Uppdrag/mål: 
Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 80 % Målet ej uppnått för tertial 1. Möjliga orsaker kan vara 
eftersläpning i registrering, förskjutning av 
medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa 
fackförbund och coronapandemin. HR påminner om vikten 
av registrering av genomförda samtal. Bedömningen är att 
måluppfyllelse kommer ske under året. 

 

Aktiviteter Analys 

Introduktion till att jobba i 
Region Jönköpings län 

Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att jobba med 
frågan. Koppling till pågående projekt med chefers introduktion.  

Avslutningssamtal Hanteras i samband med införandet av plattformen för lärande och 
kompetens.  
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Aktiviteter Analys 

Översyn samverkansavtal Arbetet är pausat på grund av coronapandemin 

Framgångsfaktorer: 
Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: 
Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefer och ledare ska delta i 
chefs-/ledarutvecklingsprogram 
och chefsutbildningar. 

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och erfarenhetsgrad 
genomförs löpande. Under 2020 startar fyra nya grupper där sammanlagt 
53 chefer deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap för 
medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i Region 
Jönköpings län.  
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 500 chefer 
sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat ledarskap. Vårens träffar har 
med anledning av coronapandemin fått anpassas efter nya förutsättningar.  

Chefsutbildningar HR Utbildningar genomförs i den mån det går i dagsläget. Digitala delar samt 
distansutbildningar kan ofta genomföras medan de moment/utbildningar 
som bygger på fysisk närvaro skjuts på framtiden. 

 

Förändring årsarbetare 
En genomsnittlig ökning med drygt 48 faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år. 
Förändringen baseras på en ökning av antalet anställda årsarbetare med ca 221 samtidigt som 
frånvaron ökat med motsvarande 173 årsarbetare. 
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STÖD OCH SERVICE 
Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 
Vårdnära service 

Uppdrag/mål: 
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det 
är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd 
kompetens 

Aktiviteter Analys 

Skapa personella förutsättningar 
inom område närservice för att 
möta kundens behov gällande 
vårdnära service. 

Pågående coronpandemi har skapat fler möjligheter till vårdnära service 
tjänster då Region Jönköpings läns arbetar enligt Rätt använd kompetens 
(RAK). Detta innebär att vi levererar fler vårdnära service tjänster till 
Covid-19 avdelningar och till Cohortvård IVA. Arbetet fortsätter med att 
förbereda för uppstart av fullskalig vårdnära service i hus D1-D2. 

Process och produktion 
Strategiska mål: 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Välfungerande hjälpmedelsverksamhet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ett gemensamt 
arbetssätt inom samtliga 
produktområden 

Hjälpmedelscentralen har byggt en struktur med utsedda förvaltare inom 
varje process. Dessa har som uppgift att gå igenom sin process minst en 
gång per år. Man har haft och kommer att ha ett årligt möte då alla 
processägare och processförvaltare samlas för att tydliggöra roller och 
uppdrag. 

Medverka till god kontroll av 
förskrivningsmönster och 
ekonomi/uppföljning inom 
samtliga områden 

Tas löpande upp vid kunddialogerna och kundrådet. 

129



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 50(67) 
 

 

Strategiska mål: 
Kostnadseffektiv upphandling 
Framgångsfaktorer: 
Rätt beteende – avtal 

Uppdrag/mål: 
Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel. 

Aktiviteter Analys 

Möjliggöra inköp av 
lokalproducerade livsmedel 
genom att anpassa 
upphandlingens storlek 

Livsmedelsupphandlingar har delats upp i fem olika områden för att 
möjliggöra för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud. 

 
Uppdrag/mål: 
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla 

Aktiviteter Analys 

Krav på kollektivavtalsliknande 
villkor ska användas om det är 
behövligt. Kravet gäller i alla 
led, även underentreprenörer. 

Arbetsrättsliga villkor används i de upphandlingar där det är behövligt. 
Finns idag infört i våra avtalsmallar. 

 
Uppdrag/mål: 
Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling 

Aktiviteter Analys 

Krav på personalövertagande 
och sysselsättningskrav ska 
finnas med i de upphandlingar 
där det är relevant 

Genomförs om det blir aktuellt. 

 
Uppdrag/mål: 
Upphandling ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov 

Aktiviteter Analys 

Upphandling ska utgå från 
välfärdens och medborgarnas 
behov 

Område inköp planerar upphandlingar utifrån de behov som finns i 
verksamheterna med utgångspunkt i välfärdens och medborgarnas behov. 

 

Uppdrag/mål: 

Möjliggöra för små och medelstora aktörer att konkurrera om avtal när det är relevant 

Aktiviteter Analys 

Möjliggöra för små och 
medelstora aktörer att 
konkurrera om avtal när det är 
relevant 

Område inköp gör det möjligt för små och medelstora aktörer att lämna 
anbud bl a genom att dela upp upphandlingar som är möjliga att dela upp, i 
delområden och utvärderar möjligheten att göra egna, lokala 
upphandlingar i förhållande till nationella ramavtal. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

 
Ekonomi i balans 

0 tkr 19 000 tkr 

 
Prognos 

0 tkr 47 000 tkr 

 
Uppdrag/mål: 
Lokalförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt arbete med 
fastighetsutvecklingsplaner som 
stäms av varje tertial 

Arbete med fastighetsutvecklingsplan Höglandssjukhuset Eksjö pågår.  
Statusbedömningar och klassificering av byggnadsdelar och hus går mot 
färdigställande. Installationer ej påbörjade. Arbetet med Värnamo sjukhus 
fastighetsutvecklingsplan är tillfälligt pausad. Uppdatering av 
fastighetsutvecklingsplan för länssjukhuset Ryhov är inte påbörjad. 

Aktivt arbete med 
lokalförsörjningsplaner som 
stäms av varje tertial 

Lokalförsörjningsplan för Värnamo sjukhus finns framtagen. Inväntar 
synpunkter av verksamheterna innan färdigställande. 
Lokalförsörjningsplan Höglandssjukhuset Eksjö, rapportskrivning pågår, 
utkast planeras vara framme för presentation under juni. 
Uppdatering lokalförsörjningsplan länssjukhuset Ryhov är inte påbörjad.  
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EKONOMI 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

 Ekonomi i balans, budgetavvikelse 0 tkr -327 104 tkr 

 Prognos, budgetavvikelse 0 tkr   -181 000 tkr 

 

Delårsresultatet sämre än budget i verksamheten men mest i finansnettot 
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 221 miljoner kronor, vilket är 327 miljoner kronor 
lägre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 63 miljoner kronor sämre än budget medan 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 61 miljoner kronor bättre än budget. Det gör att 
verksamhetens resultat i det närmaste är i balans med 2 miljoner kronor lägre än budget.  
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 
värde) påverkar resultatet, har kraftigt försämrat första tertialet. Till och med april ingår orealiserade 
värdesänkningar på 279 miljoner kronor, vilket är 322 kronor sämre än budget. Samtidigt så visar 
ränteintäkter och realiserade vinster/förluster 5 miljoner kronor sämre än budget. Finansiella 
kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 2 miljoner kronor bättre än budget. 

 

Årsprognosen omfattas av stor osäkerhet 
Det råder stor osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende effekter av 
coronapandemin. Prognosen är mer osäker än någonsin, men den baseras på att en viss återhämtning 
påbörjas det tredje kvartalet. De besked som lämnats i vårpropositionen eller på annat sätt och avser en 
förstärkning av sektorn genom generella statsbidrag och som främst kompenserar för det mycket lägre 
skatteunderlaget är medtagna i prognosen, även om alla ännu inte är beslutade. Däremot ingår inget 
stöd för merkostnader inom sjukvården till följd av coronapandemin, 5 miljarder till regionerna, eller 
stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, 3 miljarder kronor. Det är fortfarande mycket osäkert 
hur fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske och hur mycket som kommer vår region 
till del.  

Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 160 miljoner kronor vilket är 181 miljoner kronor 
lägre än budgeten på 341 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 11,5 miljarder kronor vilket är 66 miljoner kronor sämre än 
budget. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 418 miljoner kronor för överenskommelser inom 
hälso- och sjukvård. Det är cirka 30 miljoner kronor högre än budget främst beroende på högre 
ersättning från kömiljarden.  
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,1 miljarder kronor vilket motsvarar 289 miljoner 
kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 559 miljoner 
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kronor, vilket är 223 miljoner kronor bättre än budget. Det nya kostnadsutjämningssystemet bidrar då 
med netto 170 miljoner kronor, vilket inte budgeterades då det inte var beslutat vid budgettillfället.  
Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt med drygt 160 miljoner kronor, vilket är 409 miljoner 
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet 
kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Nästan hela finansavvikelsen utgörs 
av dessa poster då övriga finansposter som räntor, utdelning och bankkostnader med mera i det 
närmaste beräknas följa budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 238 miljoner 
kronor vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. 
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2019 med knappt 1 040 miljoner kronor. Här utgör 
totala finansnettot cirka 750 miljoner kronor och verksamhetens resultat knappt 290 miljoner kronor. I 
förändringen av verksamhetens resultat ingår lägre riktade statsbidrag på cirka 40 miljoner kronor men 
även den lägre kostnadsutjämningsavgiften med 170 miljoner kronor. 
Prognostiserat årsresultat motsvarar 1,3 procent av skatter och generella statsbidrag och 
nettokostnaden uppgår till 95,4 procent av skatter och generella statsbidrag.  
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas inte 
kunna nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 938 miljoner kronor, 
vilket är 34 miljoner kronor lägre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 972 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 97 procent, vilket är bättre än budgeten på 57 procent. Totalt 
för åren 2015-2020 beräknas investeringarna inte fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 98 procent, och det saknas 82 miljoner kronor till full egenfinansiering.  
 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2019 

Bokslut  

2019 

Intäkter  814 2 367  902 2 761 

Kostnader  -4 589 -13 498  -4 448 -13 052 

Avskrivning  -119 -380  -119 -361 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-3 894 -11 511 -66 -3 665 -10 651 

 

Skatteintäkter  2 986 8 959 -389 3 024 9 123 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 002 3 111 678 793 2 375 

Verksamhetens resultat  94 559 223 152 846 

Finansnetto tillgångar  -236 -161 -409 383 593 

Finansnetto skulder/pensioner  -79 -238 5 -105 -243 

Årets resultat  -221 160 -181 430 1 196 

      Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit: 

Finansiella intäkter  50 127 -124 393 695 

Finansiella kostnader  -365 -526 -280 -115 -345 

 

Verksamhetens nettokostnad högre än budget 
Nettokostnaden har till och med första tertialet ökat med 6,2 procent jämfört med samma period 2019 
och överskrider periodbudget med 63 miljoner kronor. Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11 511 
kronor, vilket är 66 miljoner kronor högre än budget. Nettokostnadsökningen blir då 8,1 procent. 
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Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 5,0 procent. Då ingår nya 
kostnadsutjämningen med netto 170 miljoner kronor efter införandeavdrag. Justerat för detta så är 
ökningen 3,5 procent. 
Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -80 -81 -11 914 -0,7 
 varav verksamhetsområden -97 -199 -10 048 -2,0 
 varav centralt +17 +118 -1 866 6,3 
     
ANA +2 +2 -514 0,4 
 varav verksamhetsområde +1 +1 -466 0,1 
 varav centralt +1 +1 -48 2,9 
     
TIM -5 -34 -1 553 -2,2 
 varav verksamhetsområde -6 -35 -1 542 -2,3 
 varav centralt +1 +1 -11 4,6 
     
RS -19 -59 -3 179 -1,9 
 varav verksamhetsområden +9 +34 -2 905 1,2 
 varav centralt -28 -93 -275 -33,7 
     
RSÖ +38 +106 -17 616,2 
 varav riktade statsbidrag +20 +58   
 varav internränta/avskrivning mm -2 -2   
 varav pensioner mm +20 +50   
     
RF +1 0 -18 0,0 

Totalt -63 -66 -17 195 -0,4 

 

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för 
verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för 
finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det underskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst direktavskrivningar för lös 
utrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras till 68 miljoner kronor och är 
budgeterat i investeringsramen. Utöver detta ingår stödinsatser till personalen kopplade till 
coronapandemin. Överskottet inom verksamhetsområdena avser Verksamhetsstöd och service och 
Regionledningskontoret. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 106 miljoner kronor för 
2020. Den största delen, 58 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag som bidrar till finansiering av 
permanentade budgetsatsningar i verksamheten. Överskott beräknas också inom pensionsområdet, då 
kostnaderna för pensionsavsättning förväntas bli 72 miljoner lägre än vad verksamheterna avsätter. 
Detta är 42 miljoner kronor högre än budget. 
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Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger 
Lönekostnaderna, beräknas öka med 4,6 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen 
och helårseffekt från 2019 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 63 
miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 52 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 4 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor högre än 
samma period 2019, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 4 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
inom samtliga områden under mars och april förutom inom psykiatrin. Hyrpersonalkostnaden 2019 
blev 159 miljoner kronor, där andra halvåret var 20 miljoner kronor dyrare än första halvåret. 
Bedömningen för 2020 är att kostnaden kommer bli något högre än 2019. 

 

Läkemedelskostnaderna ökar första tertialet, men en positiv prognos  

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter 
ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings län totala kostnadsutveckling för läkemedel före återbäringar/rabatter är 11 procent 
vilket är i nivå med riket. Kostnadsutvecklingen för januari-april för förmånsläkemedel är något högre 
än riket och för rekvisitionsläkemedel lägre än riket. Den totala kostnadsökningen är klart högre än 
normalt, och förklaras till stor del av att kostnaden för förmånsläkemedel under mars månad var 15-20 
miljoner kronor högre än budgeterat.  Detta berodde troligtvis på att många personer hämtade ut sina 
läkemedel för att klara en eventuell bristsituation till följd av coronapandemin. Det återstår att se om 
kommande månader innebär lägre kostnader eller om våra invånare kommer att fortsätta att hålla 
större lager hemma. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 50 miljoner kronor, vilket 
förklaras av flera samvarierande faktorer, såsom en lägre kostnadsutveckling för nya läkemedel, 
läkemedelsåterbäringar samt lägre kostnader för vissa smittskyddsläkemedel. 

 

Skatteintäkterna minskar och kommer inte i närheten av budget 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 959 miljoner kronor 2020 vilket är hela 389 miljoner kronor 
lägre än budget och 164 miljoner kronor lägre än 2019. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) bedömning i april, vilken är 322 miljoner kronor lägre än prognosen i februari. Det 
förklaras naturligtvis av det extrema konjunkturras som covid-19 och åtgärder för att förhindra 
smittspridningen orsakat, som inte alls kunde förutses i februari.  

 
Generella statsbidrag och utjämning mycket högre än budget till följd av 
statliga krisåtgärder och ny kostnadsutjämning 
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 1 

2019 

Bokslut  

2019 

Inkomstutjämningsbidrag 591 1 774 -14 579 1 736 

Kostnadsutjämningsavgift -31 -93 265 -113 -339 

Regleringsbidrag/avgift -29 -86 -14 -23 -70 

Läkemedelsbidrag 356 1 069 20 335 999 
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Välfärdsmiljard flyktingar 9 26 0 15 44 

Livmoderhalsscreening 0 0 0 1 5 

Januariavisering 5 mdr*  18 53 53 0 0 

Februariavisering 2,5 mdr*  9 26 26 0 0 

Vårpropositionsavisering 15 mdr* 53 158 158 0 0 

Majavisering 6 mdr** 0 106 106 0 0 

Periodiseringsfondskompensation 26 79 79 0 0 

Summa 1 002 3 111 678 793 2 375 

* satsningarna avser hela sektorn, där regionerna får 30 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen 
** satsningen avser hela sektorn, där regionerna får 50 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen. 

 

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2020, blir 1 595 miljoner kronor. 
Detta är 237 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på den genomförda ändringen av 
kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för 
kommuner och regioner. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift årligen med cirka 262 
miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra effekterna för de regioner som 
får ökade avgifter införs ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med att finansiera. 
För 2020 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 253 kronor/invånare, vilket för regionen utgör 
cirka 92 miljoner kronor. Införandeavgiften kommer för 2021 vara 102 kronor/invånare och för 2022 
vara 16 kronor/invånare.  

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2020 ger knappt 1 111 miljoner kronor brutto. I 
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till 
staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 42 miljoner kronor för 2020. Totala 
läkemedelsbidraget 2020 beräknas därmed till cirka 1 069 miljoner, vilket är 20 miljoner kronor högre 
än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket påverkar nettokostnaden positivt 
och bidrar till budgetöverskottet inom läkemedelsområdet på 50 miljoner kronor, vilket framgår av 
läkemedelsavsnittet ovan. 
Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner 
kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom 
regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende 
flyktingbaserat stöd. Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket särredovisats i tabellen ovan. 
Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i 
regleringsposten och fördelas efter invånare.  
De föregående årens separata bidrag för livmoderhalsscreening ingår från 2020 i regleringsposten. 
Regeringen och samarbetspartierna har under året föreslagit flera ökningar av de generella 
statsbidragen till sektorn, främst till följd av situationen med coronapandemin och den vikande 
konjunkturen för att kompensera för minskade skatteintäkter. I januari föreslogs en ökning med 5 
miljarder kronor (varav 1,5 till regionerna) och i april aviserades om ytterligare 15 miljarder kronor 
(varav 4,5 till regionerna). Riksdagen förväntas besluta om dessa förslag i juni. I februari fattade 
riksdagen beslut om ytterligare höjning med 2,5 miljarder kronor (varav 0,75 till regionerna). Dessa 
medel betalades ut, som en engångsutbetalning i mars. Den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder 
kronor (varav 3 till regionerna). Detta föreslås överlämnas till riksdagen i en ändringsbudget. Alla 
dessa förstärkningar av de generella statsbidragen är medräknade i prognosen, trots att endast de 2,5 
miljarderna från februari är beslutade.  
Utöver ovanstående satsningar så avser regeringen att justera för effekterna på det kommunala 
skatteunderlaget till följd av förslaget om ökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda 
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Över tid kommer förslaget vara 
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neutralt för skatteunderlaget, men det minskar för 2019 och ökar 2020-2025 när 
periodiseringsfonderna återförs till beskattning. Kompensationen planeras till höständringsbudgeten, 
då det finns underlag för hur mycket skatteintäkterna har påverkats. SKR bedömer att de generella 
statsbidragen för regionerna ökar med 2,25 miljarder kronor 2020 för att sedan 2021-2025 minska med 
450 miljoner årligen. Även denna del är medräknad i prognosen och även i aprilutfallet. För vår region 
motsvarar det 79 miljoner kronor för 2020 vilka är särredovisade i tabellen ovan. 

 

Stort underskott på finansnettot 
Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är en stor förklaring till delårets negativa 
budgetavvikelse den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen där finansiella placeringars 
marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut visas i resultatet.  
Till och med första tertialet redovisas ett negativt finansnetto för tillgångar på 236 miljoner kronor, 
vilket är 326 miljoner kronor sämre än periodbudget. Till och med april ingår orealiserade 
värdeminskningar på 279 miljoner kronor i resultatet. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 47 
miljoner kronor sämre än budget beroende på lägre ränteintäkter, lägre orealiserade vinster samt 
realiserade förluster.  
Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser mellan 
januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor och utdelningar 
samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyn. Finanspolicyn har inte förändrats men 
nu ska även orealiserade förändringar mellan januari till december påverka det redovisade finansnettot 
och därmed resultatet. Finansnettot är försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i 
avkastning över tid för de avkastningsbara tillgångar som finns i dag.  
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till minus 160 miljoner kronor, vilket är 408 
miljoner kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Som nämnts i inledningen ligger det 
ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Nästan 
hela finansavvikelsen på tillgångssidan utgörs av de orealiserade och de realiserade posterna.  
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdeminskningarna uppgår för fyra 
månader till -3,8 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör -2,6 procent. 
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med första 
tertialet en kostnad på 79 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. På helår 
beräknas kostnaden bli 238 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år  
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring 
av pensioner) och är inte avsett för investeringar. Då de orealiserade förändringarna är svåra att 
förutsäga för enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till verksamhetens 
resultat. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till 
nettoinvesteringar. 
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 938 miljoner kronor, vilket är 34 
miljoner kronor lägre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 972 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 97 procent.  
Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna inte fullt ut finansierasmed egna medel. Det 
saknas 82 miljoner kronor. Enligt budget 2018 beslutades att 200 miljoner kronor av placerade medel 
kunde ianspråktas för investeringar och enligt budget 2020 hanteras investeringar som avser köp av 
tåg som tidigare leasats (156 miljoner kronor 2019) samt kommande byggnation av tågdepå 
(2021,2022) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta ligger periodens 
egenfinansiering fortfarande inom ram. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 
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egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg det budgeterade verksamhetsresultatet exklusive 
avskrivningar med 566 miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansieringsgrad på 57 procent.  
Årets bruttoinvesteringar beräknas till 1 016 miljoner kronor, vilket är 306 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 3 miljon kronor av immateriella tillgångar i form 
av programvaror, 654 miljoner kronor av byggnader inklusive bussdepån samt 359 miljoner kronor av 
övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  
Utöver bruttoinvesteringarna så ingår i nettoinvesteringar försäljning av anläggningstillgångar på cirka 
44 miljoner kronor, vilket främst avser tåg. 
Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 389 miljoner kronor.  
Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 

Utbetalning 

2020,  

miljoner 

kronor 

Hus D1 Ryhov 200 

Råslätts VC/FTV 65 

Komponentutbyten 60 

Hus 37 Eksjö 55 

HAI, tre lab förhybrid-angiografi 45 

Hållbarhetsprogram, solpaneler 20 

Elkraftsförsörjning Ryhov 14 

Ombyggnad 3T Höglandssjukhuset 14 

Operation Värnamo 14 

Öron-Näsa-Hals Höglandssjukhuset 12 

Ombyggnad MR 3 T Ryhov 10 

Laddstolpar 10 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 160 miljoner kronor samt med 
ingående justeringen av icke offentliga investeringsbidrag på 18 miljoner kronor. Det innebär att 
soliditeten beräknas öka till cirka 17 procent.  
 
Balanskravsutredning  
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 
Det prognosticerade resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +1 miljon kronor. Här ingår 
orealiserade förluster på värdepapper på 279 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i 
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balanskravsresultatet som då blir +280 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några 
balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisning av finansiella pensionsplaceringar ändrades från och med 2019. Nu ingår dessa 
placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde under 
året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 181231 ökade balansräkningens tillgångar och 
det egna kapitalet.  

Investeringsbidrag från icke offentliga ska från och med 2020 intäktsföras när investeringen skett. För 
att anpassa till denna nya princip har 18,3 miljoner kronor överförts från långfristig skuld till egna 
kapitalet. Då varje enskilt år sedan 2012 och även 2019 endast har påverkats med 0,8 mnkr/år har 
omräkning av 2019 inte skett. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2019. 
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HÅLLBARHET 
Hållbar utveckling 2017-2020 
Framgångsfaktorer: 
Vi är klimatsmarta 

Aktiviteter Analys 

Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och 
upphandlade transporter genom att följa upp och 
utveckla trafiksäkerhetsarbetet. 

Krav är ställda i transportupphandlingar. Vid 
avtalsuppföljning ställs frågan om och på vilket sätt kravet 
på Trafiksäkerhetsplan följs. 
Leverantören ska vid kontrakts start ha ett ledningssystem 
som främjar en bättre trafiksäkerhet. Systemet ska omfatta 
den verksamhet som utför transporterna och ska minst 
inkludera följande delar: 
- en införd policy som omfattar trafiksäkerhet- en införd 
policy rörande droger, alkohol och medicin samt rutiner 
för att hantera alkoholdrog- och 
medicineringsproblematik,- rutiner för att säkerställa att 
alla förare som omfattas av uppdraget har rätt behörighet 
för d fordon och den trafik som utförs- rutiner för att 
säkerställa att alla förare som omfattas avtalet är 
införstådda med vad avtalet innebär- rutiner för övriga 
faktorer för trafiksäkerhet såsom: användning av 
mobiltelefon, arbetstider, kör- och vilotider, användning av 
bilbälte. 

Genomföra analys för klimatanpassning Arbetet är något förskjutet på grund av coronapandemin. 
Den planerade workshopen med representanter från 
smittskydd och medicinska programgrupperna blir istället 
till hösten. 

 
Uppdrag/mål: 
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar 
under programperioden.  
 
Uppdrag/mål: 
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Levererad energi 
värmeförbrukning 

85 
kWh/m2 

81,6 
kWh/m2 

Total prognos för årsförbrukning av el och värme är 158,8 
kWh/m2 vilket uppfyller målvärdet 160 kWh/m2. Den totala 
värmeförbrukningen uppgår till 81,6 kWh/m2 och uppnår 
därmed målvärdet 85 kWh/m2. 

  
Levererad energi 
elförbrukning 

75 
kWh/m2 

77,1 
kWh/m2 

Total prognos för årsförbrukning av el och värme är 158,8 
kWh/m2 vilket uppfyller målvärdet 160 kWh/m2. 
Elförbrukningen har sjunkit från 78,3 kWh/m2 (helår 2019) 
till 77,1 kWh/m2 men uppfyller inte målvärdet 75 kWh/m2. 
De uppsatta solcellsanläggningarna kommer att minska 
mängden köpt el under tertial 2. 
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Aktiviteter Analys 

Nya byggnader ska vara nära-noll-energihus 
för levererad energi. 

I nybyggnation/ombyggnationer projekteras det för nära-
noll-energihus. 

Energironder ska genomföras regelbundet 
enligt fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

En rutin med tillhörande checklista är fastställd och 
implementerad i Region Jönköpings län. Uppföljning av 
genomförd energirond görs vid årlig miljödialog. 

 
Uppdrag/mål: 
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Koldioxidutsläpp 
från 
arbetspendling 

0,93 
ton/anställ
d 

0,9 
ton/anställ
d 

Vår klimatpåverkan från arbetspendling har minskat med 
15 % per person sedan 2016, vilket uppfyller målvärdet. 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % -24,1 % En sammantaget stor minskad användning av privat bil i 
tjänsten har skett jämfört med motsvarande period 2017 
(utfall -24 %) med minskning i  9 av 11 
verksamhetsområden. Målvärdet -30 % uppnås dock inte. 
Coronapandemin har troligen påverkat resultatet. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % -26,2 % Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat kraftigt jämfört 
med 2017 och målvärdet (-15 %) har uppnåtts. Utfallet är -
26 % med minskningar på 9 av 11 verksamhetsområden. 
Coronapandemin har påverkat resultatet. 

  
Andel fordon som 
lever upp till 
Region 
Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi 

85 % 60 % Eftersom laddinfrastruktur för elbilar delvis saknas och 
möjligheten att tanka biogas är begränsad inom vissa delar 
av länet ges dispenser för elhybrider, vilket inte är i linje 
med drivmedelsstrategin. I slutet av 2019 beslutades om en 
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur och parkeringsplatser 
för laddning för cirka hälften av Region Jönköpings läns 
verksamhetsbilar och poolbilar. När denna laddinfrastruktur 
finns på plats kommer andelen fordon som lever upp till 
drivmedelsstrategin att öka. 
För närvarande ersätts äldre etanolbilar i stor utsträckning 
vilket också bidrar till att andelen fordon som lever upp till 
drivmedelsstrategin inte ökar. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-30 %  På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar 
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i 
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att 
uppföljning under perioden inte är möjlig. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

-20 %  På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar 
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i 
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att 
uppföljning under perioden inte är möjlig. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp och tankning i enlighet med 
drivmedelsstrategi 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 

Arbeta med hållbart resande. Arbete pågår med att öka användning av webb- och 
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska möten 
används i första hand poolbilar. 

141



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 62(67) 
 

 

Aktiviteter Analys 

Laddstolpar till elbilar för besökande och 
personal ska i samarbete med el-nätägaren 
byggas ut vid våra fastigheter. 

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs 3 
december 2019 i regionfullmäktige. Detta omfattar 146 
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid 
andra verksamheter. Arbete med förfrågningsunderlag för 
upphandling pågår. Planerad upphandling under tidig höst. 

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan 
reseanalys) 

Förslag på parkeringsavgift framtaget och presenterat för 
ledningen. 

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice 
(handlingsplan reseanalys) 

Uppförandet av cykelförvaringsplatser med cykelservice 
enligt beslut färdigställda inom Region Jönköpings läns 
fastigheter. 

Försörja med fler ladd-P-platser 
(handlingsplan reseanalys) 

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs 3 
december 2019 i regionfullmäktige. Detta omfattar 146 
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid 
andra verksamheter. Arbete med förfrågningsunderlag för 
upphandling pågår. Planerad upphandling under tidig höst. 

Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan 
reseanalys) 

Målet är att upphandla ett nytt system under 2020. Det nya 
systemet bör innehålla en effektivare nyckelhantering, 
samåkningsfunktioner, elektronisk körjournal och effektiv 
administration av fordon med tillhörande statistikfunktion. 
Möten med fem leverantörer är gjorda. Utvärdering var tänkt 
att ske under tertial 1, 2020, men med tanke på rådande 
situation gällande Corona så skjuts detta något framåt. 
Förhoppningen är tertial 2. Införandet av nytt system kan 
tidigast ske tertial 3 eller i början av 2021. 

Undanröj tekniska hinder för webb- video- 
och telefonmöten (handlingsplan reseanalys) 

I och med Coronapandemin har användningen av Region 
Jönköpings läns plattformar för videomöten ökat markant. 
Signalerna från användarna är blandade. Analys pågår på de 
rapporterade fel som finns, men det finns relativt få 
felanmälningar. 
Ett analysarbete är också uppstartat för att se om det finns 
produkter på marknaden som skulle förbättra 
användarupplevelsen och minska på de tekniska problem 
som finns. Arbetet pågår under mars - maj. 

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10 % av 
medarbetarna har en förmånscykel. 

Genomföra informationskampanjer 
(handlingsplan reseanalys) 

Ingen kampanj är hittills inplanerad nu under våren. Idéer 
finns kring kampanj för tjänstecyklar. 

Fysiska åtgärder för ökad cykling 
(handlingsplan reseanalys) 

Några få cykelparkeringar är ännu inte klara men beräknas 
bli klara under våren. Även möjlighet till däckpumpning 
finns numera vid de större cykelparkeringarna. Diskussion 
har förts med Jönköpings kommun om att tillhandahålla 
sopsaltade cykelvägar upp till Ryhov men det kan bli 
aktuellt först till vintern 20/21. 
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Framgångsfaktorer: 
Vi använder våra resurser klokt 
 
Uppdrag/mål: 
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 
investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån 
artikel som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring 
hälsosamtal bland vuxna. Det finns planer för 
genomförande av ytterligare hälsoekonomiska beräkningar 
på Kulturunderstödd rehabilitering (KUR), Hälsocenter, 
Hälsosam uppväxt (HUV) och rehabiliteringsinsatser för 
patienter som har eller har haft cancer. 
Planering pågår för kompetenshöjning och strategiska 
dialogseminarier i politiska forum kring hälso- och 
samhällsekonomi, i samverkan med Jönköping Academy 
for Improvement of Health and Welfare (JA) vid 
Jönköping University. 
Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och 
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området 
samhällsekonomisk utvärdering är etablerat. 
Coronapandemin och de hälsoekonomiska konsekvenserna 
av pandemin är ett område som är under nationellt intresse 
och Region Jönköpings län bevakar och deltar i arbetet i 
samarbete med bl.a. Folkhälsomyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 

 
Uppdrag/mål: 
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Matsvinn per 
restaurangportion 

-10 % 47,4 % Matsvinnet har ökat kraftigt under perioden men resultatet är 
osäkert. Genomförda mätveckor är starkt påverkade av 
Coronapandemin och antalet gäster i restaurangerna har inte 
varit normalt men matsvinnet förmodas ha påverkats positivt 
av att maten numera portioneras i restaurangerna. Måltid 
Jönköping har numera med tallrikssvinn i mätningarna vilket 
bidrar till ökade mängder. Arbete pågår med att utveckla 
kommunikationen med matgästerna och prognosen är att 
målet kan nås för måltidsverksamheten på årsbasis. 
Mätningar har inte kunnat genomföras alls under perioden 
på folkhögskolor och gymnasier på grund av att 
undervisning skett på distans. 

  
Matsvinn per 
patientportion 

-10 % 11,8 % Matsvinn per patientportion har ökat under perioden (12 %) 
jämfört med 2017 och målvärdet (-10%) uppnås inte 
förutom i Värnamo. I Eksjö har en kraftig ökning skett och 
enheten ser en problematik med överbeställning från vårdens 
sida som resulterar i orörda matbrickor, d.v.s. matsvinn. I 
mars har enportionslådor lanserats till vården i Eksjö som ett 
alternativ till överbeställningar. Om vården tar till sig det 
arbetssättet bör detta kunna bidra till minskat matsvinn. 
Prognosen är osäker om målvärdet för matsvinn per 
patientportion ska kunna nås på årsbasis. 
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Aktiviteter Analys 

Mätning av matavfall och åtgärder för 
minskning av matsvinnet 

Inom område måltid har mätningar av matsvinn 
genomförts som planerat. Inom skolorna har mätning inte 
kunnat göras med anledning av att det inte är några elever 
på skolan, på grund av Coronapandemin. 

Användning av engångsmaterial ska utredas Fortsatta uppdateringar av handbok för klokare materialval 
görs löpande. Inköpsstatistik tas fram för att kartlägga 
vilka avdelningar som använder mest av de prioriterade 
förbrukningsmaterialen. 

Utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning 
av miljökrav 

En ny modell för att tidigare i upphandlingsprocessen 
kunna sätta en strategi för miljökrav har tagits fram. 
Strategin ska lyfta effekterna och eventuella ekonomiska 
konsekvenser av ställda miljökrav. Rutin finns för 
uppföljning av hållbarhetskrav. 

Vara aktiva och medverka i utvecklingen av det 
nationella samarbetet (CSR) 

Arbetet pågår enligt handlingsplan. 

Minska användningen av buteljerat vatten. Område måltid har en liten andel buteljerat vatten. På 
patientsidan finns Vichyvatten att beställa av medicinska 
skäl. Loka efterfrågas av vårdavdelningarna och 
patienterna och är en viktig del för att främja aptiten. I 
restaurangerna används inte buteljerat vatten utan vatten 
på tappkran tillhandahålls. Vår butik på Höglandet säljer 
av naturliga skäl buteljerat vatten då det efterfrågas av 
kund. Inom intern service tappas vatten upp på 
kanna/flaska då det är möjligt, i undantagsfall skickas 
buteljerat vatten med beställningen om det har beställts av 
kund. 

 
Uppdrag/mål: 
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten 
 
Framgångsfaktorer: 
Vi är socialt hållbara 

Aktiviteter Analys 

Grönstrukturplan Eksjö och Värnamo Planering av arbetet med grönstrukturplaner för Värnamo 
sjukhus och Höglandssjukhuset Eksjö pågår. 

 
Uppdrag/mål: 
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 
organisationen. 

Aktiviteter Analys 

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på 
vad medarbetare kan göra 

Miljödelen av denna hållbarhetsutbildning har tagits fram 
och den genomförs av alla nyanställda. 

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en 
finansieringsstrategi som visar vilka framtida 
projektutlysningar vi kommer att ha för att stötta ett 
hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och med 
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Aktiviteter Analys 
Coronapandemin kan eventuellt beslut flyttas fram då 
denna situation kommer kräva flexibilitet och en förmåga 
till att ta snabba beslut för att stödja aktörer i kris.  

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot 
hållbarhet 

Coronapandemin påverkar insatsen. 
I den uppkomna situationen med Corona har arbetet 
fokuserat på att stötta näringslivet på olika sätt. 
Avstämningar har gjorts löpande med 
näringslivsrepresentanter i hela länet, en nationell 
företagsakut har startat inom regional utveckling som ett 
led i att hjälpa och lotsa företag i den kris som vi befinner 
oss i.  
Ett antal insatser och projekt har beslutats som ett led av 
coronapandemin. Insatserna har hela tiden två perspektiv; 
att hjälpa aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en 
omställning mot ett mer hållbar framtid. 

Uppdrag/mål: 
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Uppdrag/mål: 
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I 
den ingår delar av områdena. En särskild 
fördjupningsmodul om kränkande 
särbehandling/likabehandling kommer arbetas fram. 

Arbeta med CEMR-deklarationen Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete. 

Uppdrag/mål: 
Integration 

Aktiviteter Analys 

Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande 
byggprojekt 

I våra större investeringsprojekt har våra upphandlade 
entreprenörer egna program för att beakta sociala aspekter. 

Framgångsfaktorer: 
Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter 
och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel A- och B-
klassade 
byggmaterial vid 
om- och 
nybyggnation. 

80 % 60,7 % Tertial 1 2020 följer tyvärr den negativa trend som 
konstaterades under tertial 3 2019 (utfall 61% jämfört med 
målvärde 80 %). Regionfastigheter behöver se över 
arbetssätt och rutiner så trenden vänder igen. Det är dock 
viktigt att tänka på att siffran som redovisas miljödatabasen 
Sundahus är en ögonblicksbild och speglar resultatet över en 
längre period. Vissa projekt har pågått i flera år och vissa 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
har nyss startat. I byggnader med extra mycket avancerad 
teknik kan det vara svårare att hitta A-och B-klassade 
alternativ. Adderas de C-klassade produkter som på förhand 
är godkända av tredje part landar resultatet på 69 % jämfört 
med 75 % förra tertialet. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla strategier, mål och arbete med att 
minimera mängden hormonstörande ämnen i 
upphandlade varor 

Projektet är en integrerad del i arbetet med Region 
Jönköpings läns kemikaliestrategi och trafikljusmodell. 
Detta arbete pågår enligt plan. 

Genomföra projektet giftfri sjukvård för barn 
för att säkerställa en kemikaliesäkrad miljö 

Del 1 – Leksaker 
 Upphandling av leksaker och belöningsleksaker är 

klar och finns att beställa i Raindance. 
 Guiden för rensning av leksaker är uppdaterad och 

publicerad. 
Del 2 - Sjukvårdsmaterial 

 Planerad slutrapportering av projektet för sydöstra 
sjukvårdsledningen den 8 april 2020 har skjutits till 
hösten på grund av Coronapandemi, men 
presentationsmaterial är klart. 

 Plan finns för produkter som skulle kunna innehålla 
farliga ämnen. Vi arbetar fram 
presentationsmaterial för verksamheterna. 

Ha en bra kännedom om de mjukgörare som 
ingår i plastprodukter som används inom 
sjukvården 

Projektet pågår enligt plan. Information om innehåll av 
mjukgörare samlas kontinuerligt in via avtalsuppföljningar. 
Projektet kommer att avslutas till årsskiftet och 
sammanfattas i en rapport. 

Uppdrag/mål: 
Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller 
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi 
ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel 
svenskproducerat 
oberett kött, mjölk 
och ägg 

95 % 97,4 % Målnivån (95%) för andel svenskproducerat kött, mjölk och 
ägg nås under tertial 1 2020 med ett resultat på 97 %. 
Resultatet visar en marginell minskning sedan 2019. Att 
leverantörerna minskar sitt utbud med anledning av 
Coronapandemin påverkar utfallet samt att vissa 
utbytesprodukter inte alltid når upp till de krav som är 
ställda på den först beställda produkten. 

  
Andel 
svenskodlad frukt 
och grönt 

20 %  Det saknas uppgift om ursprungsland på många större poster 
vilket innebär att nyckeltalet inte kan följas upp för denna 
period. Dialog kommer att inledas med Martin & Servera för 
att förbättra underlaget till nästa tertialuppföljning. 

  
Andel MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

70 % 91,6 % Målnivån (70 %) för MSC-märkt fisk och skaldjur uppnås 
med god marginal med utfallet 92 %. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel ekologiska 
livsmedel 

60 % 58,9 % Årets mål (60 %) för andel ekologiska livsmedel uppnås 
nästan under perioden med ett utfall på 59 %. Ett 
målmedvetet arbete har givit ett högt resultat med en ökning 
på cirka fyra procentenheter jämfört med helåret 2019. Det 
finns en problematik med att ej ekologiska utbytesprodukter 
levereras. Coronapandemin har även medfört att 
leverantörerna begränsat sitt sortiment vilket påverkar 
resultatet. 

  
Andel kaffe, te 
och kakao med 
sociala och etiska 
krav 

100 % 98,7 % Målet (100 %) för andel kaffe, te och kakao med sociala och 
etiska krav har inte uppnåtts under perioden (utfall 99 %). 
Arbetet fortskrider för att nå högt ställt mål. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong Att anpassa livsmedelsinköp efter säsong är ett ständigt 
pågående arbete. Dialog förs i den regiongemensamma 
eko/krav-gruppen, ortens menygrupp samt andra 
arbetsgrupper. Respektive enhetschef för också 
individuella samtal om inriktningar med de medarbetare i 
organisationen som planerar menyer och gör inköp. 
Kunskap och erfarenheter utbyts mellan orterna för att nå 
ett så bra resultat som möjligt. 

Uppdrag/mål: 
Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra 
restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel 
hälsofrämjande 
fikautbud för 
möten/konferens 

20 % 25 % Andel hälsofrämjande fikautbud för möten och konferenser 
uppnår fastställd målnivå. Område måltid har arbetat med att 
uppdatera sortimentet för hälsofika och det kommer inom 
kort att lanseras till kund. Syftet är att nå en förnyelse, 
likriktning regionalt samt att ännu bättre nå kundernas 
behov. 

  
Andel vegetariska 
portioner i 
regionens 
restauranger 

20 % 16,6 % Under tertial 1 2020 uppnås inte målet (20%) för andelen 
vegetariska portioner (utfall 17%). Område måltid arbetar 
kontinuerligt med att förbättra menyerna, anpassa till 
matgästernas önskemål och kommunicera det vegetariska 
utbudet i Region Jönköpings läns restauranger. På sikt är 
förhoppningen att åtgärderna ska leda till att våra matgäster i 
högre grad väljer vegetarisk mat. Coronapandemin har 
påverkat antalet restauranggäster. 
För närvarande är prognosen osäker för om målet för 

andelen vegetariska portioner kommer uppnås på årsbasis. 
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Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Bokslut

2020-04-30 2019

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 34,7 39,2

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 4 381,3 4 225,7

   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 019,7 999,5

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 252,4 197,3

Summa Anläggningstillgångar 5 688,0 5 461,7

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 82,1 64,7

II. Fordringar 15xx-17xx 1 004,6 904,4

III. Kortfristiga placeringar 18xx 6 547,2 6 840,5

IV. Kassa och bank 19xx 489,3 563,2

Summa Omsättningstillgångar 8 123,2 8 372,8

Summa Tillgångar 13 811,2 13 834,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 2 306,9 622,4

II. Justering ingående Eget kapital pga principförändringar 18,3 488,5

III. Årets resultat 3xxx-8xxx -220,8 1 196,0

Summa Eget kapital 2 104,5 2 306,9

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 036,9 9 007,9

II. Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0

Summa Avsättningar 9 036,9 9 007,9

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 47,4 66,7

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 622,3 2 453,0

Summa Skulder 2 669,8 2 519,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 13 811,2 13 834,6

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0
Pensionsåtagandeförändring 0,0
Borgensåtagande 71,4
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Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2020T1 2020 budget 2019T1 2019
Verksamhetens intäkter 813,7 2 366,5 901,5 2 761,3
Verksamhetens kostnader -4 588,6 -13 497,9 -4 448,0 -13 051,9
Avskrivningar -118,6 -379,9 -118,8 -360,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 893,5 -11 511,4 -66,4 -3 665,3 -10 651,4
Skatteintäkter 2 986,2 8 958,6 -389,4 3 023,7 9 122,5
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 001,7 3 111,4 678,4 793,1 2 374,7
VERKSAMHETENS RESULTAT 94,4 558,6 222,6 151,5 845,9
Finansnetto tillgångar -235,8 -160,6 -408,6 382,7 592,7
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -79,3 -238,0 5,0 -104,7 -242,5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -220,8 160,0 -181,0 429,5 1 196,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -220,8 160,0 -181,0 429,5 1 196,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2020T1 2020 2019T1 2019
Likviditet 3,10 3,59 3,41
Soliditet  fullfondering 15,2% 17,0% 12,1% 16,7%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 97,6% 95,4% 96,0% 92,6%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag -5,5% 1,3% 11,3% 10,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år 6,2% 8,1% 2,3%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 4,5% 5,0% 7,8%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl nya kostnadsutj 3,5% 4,2%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 96,5% 101,8%
Rörelsekapital miljoner kronor 5 501 5 748 5 920
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 293 495 455

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 78-90
Tid: 2020-06-09 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 85

Rutin för disciplinära ärenden i folkhögskolorna
Diarienummer: RJL 2020/1324

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna framtagen rutin för disciplinära ärenden vid Värnamo och 
Sörängens folkhögskolor.

Sammanfattning 
Folkhögskolan är en utbildningsform som styrs av breda målsättningar och 
det finns få gemensamma regler. Folkbildningsrådet har inte som uppgift att 
granska och kontrollera skolorna. För folkhögskolorna betyder det att det är 
rektor eller skolans styrelse som fattar de flesta beslut som påverkar skolan. 
Inför höstterminen 2020 har rutinen för disciplinära ärenden reviderats. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
 Rutin för disciplinära ärenden

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslutets antal sidor
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-05-27 RJL 2020/1324

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Rutin för disciplinära ärenden
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner framtagen rutin för disciplinära ärenden vid Värnamo och 
Sörängens folkhögskolor.

Sammanfattning
Folkhögskolan är en utbildningsform som styrs av breda målsättningar och det 
finns få gemensamma regler. Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska 
och kontrollera skolorna. För folkhögskolorna betyder det att det är rektor eller 
skolans styrelse som fattar de flesta beslut som påverkar skolan. Inför 
höstterminen 2020 har rutinen för disciplinära ärenden reviderats. 

Information i ärendet
Alla deltagare, medarbetare och besökare på Region Jönköpings läns 
folkhögskolor skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med 
respekt för sin egenart. Verksamheten och skolmiljöerna skall vara fria från 
förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 
Skolorna har ordningsregler, likabehandlingsplaner och rutiner för att motverka 
kränkande behandling och diskriminering. När något inträffar som bryter mot 
skolornas regler behöver det finnas uppdaterade rutiner för hur disciplinära 
ärenden hanteras och hur beslut tas. Rutinen för disciplinära ärenden har 
reviderats inför läsåret 2020/2021. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
 Rutin för disciplinära ärenden

Beslut skickas till
Stab utbildning & kultur
Sörängens Folkhögskola
Värnamo Folkhögskola
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2020/1324

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Thomas Strand 
Sektionschef Kompetensförsörjning
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Rutin

Versionsnummer 1 Gäller från 20200415
Ansvarig Jessica Syrén Beskow Godkänt av Kristina Athlei
Kapitel   Rubrik Rutin vid avskiljande från utbildning

Gäller för
Regional utveckling
Folkhögskolorna

Rutin för disciplinära deltagarärenden
Folkhögskolan är en utbildningsform som styrs av breda målsättningar och det 
finns få gemensamma regler. De statliga bidrag som folkhögskolorna får för att 
driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till 
bidragen, men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera 
skolorna. Skollagen gäller inte och det finns inga statliga läroplaner för 
folkhögskolor. 

För dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är rektor eller skolans 
styrelse som fattar de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter 
på skolan. För att alla ska veta vad som gäller har skolan har tagit beslut om vilka 
regler som gäller på skolan. 

För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola 
finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). FSR kan aldrig ändra 
skolans beslut, däremot ger rådet rekommendationer till skolan. Hittills har de 
flesta skolor som anmälts följt rekommendationen från FSR.

1.1 Disciplinära åtgärder
För vad eller vid vilka situationer kan disciplinära åtgärder vidtas?

Till exempel vid:

 fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling
 våldsamma handlingar
 brott mot skolans ordningsregler/trivselregler
 stöld eller andra brottsliga handlingar mot skolan
 brott mot skolans drog- och alkoholpolicy
 upprepad hög frånvaro som påverkar möjligheten att fullfölja utbildningen
 brott mot hyreskontrakt eller sanitär olägenhet i boendet
 obetalda räkningar till skolan

Om du som deltagare uppfyller något av ovan beskrivna exempel kan skolan vidta 
fyra olika disciplinära åtgärder:

1. Muntlig varning
2. Skriftlig varning
3. Tillfällig avstängning
4. Avskiljande från utbildningen
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Rutin

Versionsnummer 1 Gäller från 20200415
Ansvarig Jessica Syrén Beskow Godkänt av Kristina Athlei
Kapitel   Rubrik Rutin vid avskiljande från utbildning

Varningar tar formen av en överenskommelse med skolan. I överenskommelsen 
ska det vara tydligt vilka krav som ställs på dig som deltagare för att inte skolan 
ska vidta ytterligare åtgärder. Tre skriftliga varningar under ett och samma läsår 
går vidare till prövning om avstängning/avskiljande från utbildningen. 

I de flesta fall är den första disciplinära åtgärden skolan vidtar en muntlig varning, 
följd av en skriftlig varning om beteendet som föranledde den muntliga varningen 
upprepar sig. I allvarliga fall kan dock ett beslut av rektor om tillfällig 
avstängning vara den första åtgärden, direkt följd av ett beslut i styrelsen för 
utbildningen om avskiljande. 

Tillfällig avstängning innebär att du som deltagare stängs av från undervisningen 
under en kortare period då utredning pågår. Som längst två veckor. Internatplatsen 
kan vara möjlig att ha kvar under avstängning men en individuell bedömning görs 
varje gång. Tillfällig avstängning kan också innebära att du som deltagare inte har 
möjlighet att bo på skolans område men fortsatt kan delta i studierna under dagtid. 
Hur den aktuella avstängningen ser ut beslutas av rektor. 

Under utredningen ska rektor höra alla inblandade parter och tydliggöra grunden 
för en eventuell rekommendation till styrelsen för utbildningen om avskiljande. 
Utifrån detta gör styrelsen för utbildningen en bedömning och fattar ett oberoende 
beslut. 

Avskiljande innebär att du som deltagare avslutar sin skoltid på Region 
Jönköpings läns folkhögskolor och därmed också sägs upp från din internatplats.

Rektor beslutar om disciplinära åtgärder vad gäller muntlig och skriftlig varning 
och tillfällig avstängning upp till två veckor. Skolans styrelse fattar beslut rörande 
avskiljande, i dessa fall bistår rektorn den regionala utvecklingsdirektören med 
underlag för beslut. Rektor informerar dig som deltagare om möjligheterna att 
överklaga, anmäla eller framföra klagomål.

Skolans styrelse består av Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och 
Attraktivitets (ANA). Ärenden till skolans styrelse bereds av den regionala 
utvecklingsdirektören. 

1.2 Rutiner för disciplinära ärenden

Alla disciplinära åtgärder dokumenteras och meddelas skriftligt av rektor. Alla 
ärenden följs upp. Alla brott polisanmäls. Internatboendet regleras i ett särskilt 
hyreskontrakt med tillhörande ordningsregler. Skolan följer en särskild ordning 
när det gäller hantering av disciplinära ärenden, enligt nedanstående fyra steg: 

1. Steg 1. Muntlig varning 
Du som deltagare kallas till ett samtal med kursansvarig lärare samt ev. 
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Rutin

Versionsnummer 1 Gäller från 20200415
Ansvarig Jessica Syrén Beskow Godkänt av Kristina Athlei
Kapitel   Rubrik Rutin vid avskiljande från utbildning

kurator och/eller rektor. Du tilldelas en muntlig varning och i samtalet 
tydliggörs på vilket sätt du har brutit mot skolans ordningsregler eller 
värdegrund. Du informeras även om vad som är nästa steg om du inte 
följer skolans regler. 

2. Steg 2. Skriftlig varning 
Du som deltagare kallas till ett samtal med kursansvarig lärare, rektor och 
ev. kurator. Du tilldelas en skriftlig varning. I samtalet och i brevet 
framkommer på vilket sätt du har brutit mot skolans ordningsregler eller 
värdegrund. Du informeras även om vad som är nästa steg om du inte 
följer skolans regler. Du som deltagare undertecknar brevet som en 
bekräftelse på att du har läst och förstått betydelsen av varningen.                          

3. Steg 3. Avstängning 
Om den skriftliga överenskommelsen inte efterlevs beslutar rektor om 
avstängning från utbildningen. Vid avstängning informeras du muntligt 
och skriftligt om vilken typ av avstängning som avses och även om hur 
lång tid avstängningen gäller. Avstängning från undervisning kan även ske 
under tid för utredning. Utredningen fungerar som underlag för ett 
definitivt beslut. I grova fall där studerande eller personal utsätts för risk 
stänger rektor omedelbart av. Beslut om avstängning av studerande fattas 
av rektor.  

4. Steg 4. Avskiljande 
Om det i utredningen rektor gör framkommer skäl för fortsatt avstängning, 
om det disciplinära brottet är allvarligt eller om de sammantagna 
disciplinära brotten tillsammans visar att det inte är lämpligt att du som 
deltagare går kvar på utbildningen – för din eller någon annans skull – 
föreslår rektor att du ska avskiljas från utbildningen. Rektor lämnar då 
över ärendet till den regionala utvecklingsdirektören. Underlaget som 
lämnas över innehåller en sammanställning över:

a. de disciplinära åtgärder som vidtagits och vad de lett till,  
b. den genomförda utredningen 
c. ett förslag till avskiljande med hänvisning till grund för 

avskiljandet.

Styrelsen för utbildningen tar därefter beslut om du ska avskiljas från 
utbildningen eller inte. 

1.3 Överklaga ett beslut
Om du som deltagare vill överklaga ett beslut eller framföra klagomål på hur ett 
ärende hanterats av skolan vänder du dig till rektor. Om du önskar klaga på 
rektors hantering vänder du dig till den regionala utvecklingsdirektören i Region 
Jönköpings län. Nästa steg är presidiet i ANA och om du fortfarande har klagomål 
kan du vända dig till FSR.

Ordning för överklagan:

155



Rutin

Versionsnummer 1 Gäller från 20200415
Ansvarig Jessica Syrén Beskow Godkänt av Kristina Athlei
Kapitel   Rubrik Rutin vid avskiljande från utbildning

1. Rektor
2. Regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län
3. Presidiet för ANA
4. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Det du inte har möjlighet att få prövat är satta studieomdömen och 
behörighetsgivningar.

För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola 
finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger rådet rekommendationer till 
skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts följt rekommendationen från 
FSR.

Vill du veta hur FSR har resonerat i olika ärenden? Läs mer på 
www.folkbildningsradet.se/fsr Mail: fsr@folkbildningsradet.se
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 78-90
Tid: 2020-06-09 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 86

Remiss - Validering för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande SOU 2019:69
Diarienummer: RJL 2020/699

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69). Region 
Jönköpings län stöder Valideringsdelegationens förslag till strukturer för 
validering på regional och nationell nivå och inom utbildning och arbetsliv. 
Region Jönköpings län bejakar också Valideringsdelegationens uppfattning 
att de ”ser behov av ett mer långsiktigt uppdrag till regionerna att arbeta 
med kompetensförsörjning och validering för att en varaktig struktur ska 
kunna etableras” (sid 210).

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06.
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-17.
 Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att en djupare information i ärendet lämnas på 
nämnden.

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslutets antal sidor
1
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MISSIV 1(2)

2020-05-06 RJL 2020/699

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och at-
traktivitet

Validering – för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Valideringsdelegatio-
nens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
(SOU 2019:69). Region Jönköpings län stöder Valideringsdelegationens förslag 
till strukturer för validering på regional och nationell nivå och inom utbildning 
och arbetsliv. Region Jönköpings län bejakar också Valideringsdelegationens upp-
fattning att de ”ser behov av ett mer långsiktigt uppdrag till regionerna att arbeta 
med kompetensförsörjning och validering för att en varaktig struktur ska kunna 
etableras” (sid 210).

Information i ärendet
Valideringsdelegationen, 2015-2019, har haft i uppdrag av regeringen att följa, 
stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. För-
utom föreliggande slutbetänkande har delegationen offentliggjort ytterligare två 
delbetänkanden: En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) och Valide-
ring i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29).

I slutbetänkandets sammanfattning hänvisar Valideringsdelegationen till det över-
gripande målet för delegationens arbete, vilket fastställdes i delbetänkandet En 
nationell strategi för validering (SOU 2017:18). I det delbetänkandet uppgavs ”att 
betydligt fler individer ska få sitt kunnande validerat och att validering ska vara 
tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssystemet och mot en 
större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. Validering som en väg till en kvalifi-
kation ska ha lika hög legitimitet som formell utbildning” (sid. 27). Förslagen och 
bedömningarna i delegationens slutbetänkande ligger i linje med denna ambition. 

Genom kvalitativt bra valideringar kan utbildningsinsatser bygga vidare på det 
kunnande som redan förvärvats. Validering stöder också kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden och är ett värdefullt redskap vid omställning och kompetens-
utveckling för yrkesverksamma. En väl utvecklad och kvalitetssäkrad validering 
effektiviserar resursanvändningen både för samhälle och individ.
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MISSIV 2(2)

RJL 2020/699

Allt detta understryker vikten av ett sammanhållet, nationellt och kvalitetssäkrat 
system för validering. Valideringsdelegationens slutbetänkande presenterar för-
slag och bedömningar som bygger ett sådant valideringssystem.

Valideringsdelegationens föreslår en enhetlig definition av validering: ”Validering 
ska definieras som en strukturerad process som innehåller fördjupad kartlägg-
ning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en person besitter obero-
ende av hur det förvärvats”. Valideringsdelegationen föreslår även en förordning 
med generella bestämmelser om validering, den s.k. valideringsförordningen.

Valideringsdelegationen lämnar också förslag på en övergripande nationell strate-
gi för kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt att valideringen sätts in i 
detta sammanhang. Delegationen skriver vidare att detta strategiarbete ska ”drivas 
gemensamt av berörda departement med en bred medverkan från arbetslivets or-
ganisationer, skolhuvudmännen, regioner och andra berörda aktörer” (sid 221).

Valideringsdelegationen anser att det finns behov ”av ett mer långsiktigt uppdrag 
till regionerna att arbeta med kompetensförsörjning och validering för att en var-
aktig struktur ska kunna etableras” (sid 210).

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06.
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-17.
 Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensför-

sörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Beslut skickas till
Utbildningsdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Thomas Strand
Sektionschef Utbildning och kompe-
tensförsörjning
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Validering - för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande (SOU 2019:69)
Sammanfattning
Region Jönköpings län har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på 
Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande (SOU 2019:69). För oss som regionalt utvecklingsansvarig 
aktör är alla tre begreppen i slutbetänkandets titel – validering, 
kompetensförsörjning och livslångt lärande – högprioriterade i vårt arbete att 
stärka länets tillväxt och attraktivitet.

Synpunkter på förslaget
Inledningsvis vill Region Jönköpings län uttrycka stöd för många av de förslag 
och bedömningar som Valideringsdelegationen lämnar. Regionen finner att ur ett 
regionalt perspektiv har delegationen på ett utmärkt sätt fångat in de väsentligaste 
frågeställningarna. I det följande kommer vi att lämna kommentarer på det som 
särskilt berör det regionala perspektivet.

I slutbetänkandets sammanfattning hänvisar Valideringsdelegationen till det 
övergripande målet för delegationens arbete, vilket fastställdes i delbetänkandet 
En nationell strategi för validering (SOU 2017:18). I det delbetänkandet uppgavs 
”att betydligt fler individer ska få sitt kunnande validerat och att validering ska 
vara tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssystemet och mot 
en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. Validering som en väg till en 
kvalifikation ska ha lika hög legitimitet som formell utbildning” (sid. 27). Region 
Jönköpings län instämmer i detta övergripande mål och finner att förslagen och 
bedömningarna i delegationens slutbetänkande ligger i linje med denna ambition.

Insatser för validering, kompetensförsörjning och livslångt lärande är 
högprioriterade i Region Jönköpings läns arbete för att stärka länets tillväxt och 
attraktivitet. Det är även begreppet matchning med dess innehåll. Validering, 
kompetensförsörjning och livslångt lärande ska leda till att 
kompetensmatchningen mot arbetsmarknadens behov fungerar bättre. 

Validering är viktigt
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Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens är några stora utmaningar 
som påverkar både samhälle och individer redan nu och under kommande år. 
Denna utveckling medför att kunskap och kompetens måste byggas på och byggas 
om under hela yrkeslivet. Då behövs tillgång till relevanta utbildningar och en väl 
utbyggd validering.

Genom kvalitativt bra valideringar kan utbildningsinsatser bygga vidare på det 
kunnande som redan förvärvats. Validering stöder också kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden och är ett värdefullt redskap vid omställning och 
kompetensutveckling för yrkesverksamma. En väl utvecklad och kvalitetssäkrad 
validering effektiviserar resursanvändningen både för samhälle och individ.

Allt detta understryker vikten av ett sammanhållet nationellt kvalitetssäkrat 
system för validering. Region Jönköpings län anser att Valideringsdelegationens 
delbetänkanden och slutbetänkande presenterar förslag och bedömningar som 
bygger ett sådant valideringssystem.

Valideringsdelegationen konstaterar samtidigt att det svenska systemet för 
validering är decentraliserat och splittrat. Delegationen skriver att ”validering 
genomförs av en mängd olika utförare inom respektive utbildningsform och i 
arbetslivet. Det finns i dag ingen sammanhållen reglering om validering, i stället 
återfinns vissa bestämmelser om validering i olika regelverk för respektive 
verksamhet” (sid. 161). Region Jönköpings län delar detta konstaterande och vill 
understryka vikten av att forma ett sammanhållet, nationellt och permanent 
system för validering. Vi vill också understryka vikten av att vi får en nationell 
reglering.

En enhetlig definition, en förordning och koppling till SeQF
Valideringsdelegationen konstaterar att det i dag saknas en sammanhållen 
reglering om validering. Dessutom definieras begreppet validering på olika sätt 
inom olika områden. Detta har medfört olika uppfattningar om vad validering 
syftar till och vilka moment en validering ska innehålla. Det är enligt Region 
Jönköpings län ingen önskvärd situation.

Region Jönköpings län stöder därför Valideringsdelegationens förslag till en 
enhetlig definition av validering: ”Validering ska definieras som en strukturerad 
process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och ett erkännande av 
kunnande som en person besitter oberoende av hur det förvärvats” (sid 183). För 
att skapa samsyn och ökad förståelse av validering är det angeläget att fastställa en 
gemensam definition som avser validering inom samtliga områden. Regin 
Jönköpings län stöder också att det är individens kunnande som ska valideras. Det 
är ett begrepp som är enklare att förstå och använda än termen läranderesultat.

Det är välkommet att förslaget till definition utgår från beskrivningen av 
valideringsprocessen i EU:s rekommendation, men som har anpassats till ett, för 
svenska förhållanden, mer etablerat språkbruk.
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Region Jönköpings län instämmer i Valideringsdelegationens förslag att 
definitionen av validering även fortsättningsvis ska finnas kvar i skollagen, men 
att den ska ändras i enlighet med delegationens förslag till ny definition. 

Region Jönköpings län vill i anslutning till förslag om en enhetlig definition 
poängtera vikten av att validering också ses som en process där någon valideras 
mot en kompetens som behövs. Det är särskilt viktigt när det gäller 
branschvalideringar. Då valideras en person mot av branschen fastställd 
kompetensnivå.

Region Jönköpings län stöder även Valideringsdelegationens förslag att det införs 
en förordning med generella bestämmelser om validering, den så kallade 
valideringsförordningen. Det är viktigt att förordningen innehåller skollagens 
definition av begreppet validering och ytterligare bestämmelser som beskriver hur 
en validering ska gå till. Det är bra att den nya förordningen avser 
valideringsinsatser inom samtliga utbildningsformer, i arbetslivet och i övriga 
verksamheter som omfattas av förordningen (2015:545) om referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF), om inte annat föreskrivs i annan 
författning.

Region Jönköpings län delar Valideringsdelegationens uppfattning att ”en 
nationellt fastställd kompetensstandard inom utbildningssektorn och/eller i 
arbetslivet är en grundläggande förutsättning för att uppnå likvärdighet i 
valideringen oavsett var i landet valideringen genomförs. För att ett intyg från en 
validering ska ha ett värde i praktiken är det också av avgörande betydelse att 
individens kunnande har bekräftats av en aktör som har mandat och befogenhet 
att intyga kompetens inom det utbildnings- eller yrkesområde som avses. Den som 
utför valideringen behöver ha ett tydligt mandat från relevant huvudman inom 
utbildningssektorn eller från branschens företrädare på arbetsgivar- och 
arbetstagarsidan för att valideringens resultat ska ha legitimitet” (sid 192). För 
regionen som regionalt utvecklingsansvarig aktör är det av största värde med en 
kvalitativt god och likvärdig validering för att stärka vårt ansvar för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Region Jönköpings län välkomnar Valideringsdelegationens förslag till en ökad 
tydlighet inom högskolan och yrkeshögskolan om vad validering avser och hur en 
validering bör genomföras. Det ska säkerställas genom att ”en hänvisning till 
valideringsförordningen införs i bestämmelser som avser validering av reell 
kompetens för behörighet respektive tillgodoräknande i högskoleförordningen och 
i förordningen om yrkeshögskolan” (sid 31). Det är också välkommet att 
delegationen föreslår ”att Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att i 
samverkan med Universitets- och högskolerådet leda ett arbete med att ta fram 
rekommendationer för lärosätenas arbete med validering. Uppdraget bör 
genomföras i nära dialog med bland annat Sveriges universitets- och 
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högskoleförbund” (sid 31). I syfte att utveckla kompetensutvecklingsinsatser för 
redan yrkesverksamma är detta välkomna förslag.

Organisering – samverkan, samordning och styrning
Det behövs tydliga och effektiva strukturer för validering och därtill relevanta 
kompetensutvecklingsinsatser. Det är viktigt när vi vet att arbetsmarknaden 
kommer att långsiktigt förändras genom globaliseringen, digitaliseringen, 
automatiseringen och artificiell intelligens. Under denna vår har vi också blivit 
medvetna om att arbetsmarknaden kan förändras snabbt och oväntat på ett 
dramatiskt sätt genom Corona-pandemins härjningar. Alla dessa utmaningar 
kräver strategiska och samordnade insatser för livslångt lärande, 
kompetensutveckling och omställning. Region Jönköpings län stöder därför 
Valideringsdelegationens förslag till strukturer för validering på regional och 
nationell nivå och inom utbildning och arbetsliv. Det är välkommet att vi får 
förslag som är nationellt och sammanhållet.

Det är bra att Valideringsdelegationen lyfter vikten av strategiska och samordnade 
insatser för lärande, omställning och utveckling. Den logiska slutsatsen blir 
naturligt att ”den nationella politiken inom utbildnings-, arbetsmarknads- och 
näringspolitikens områden behöver samordnas bättre för att möta behoven på 
kompetensförsörjningsområdet” (sid 221). Region Jönköpings län välkomnar att 
Valideringsdelegationen föreslår en övergripande nationell strategi för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt att valideringen sätts in i detta 
sammanhang. Vi understryker vikten och värdet av att detta strategiarbete bör, 
såsom delegationen skriver, ”drivas gemensamt av berörda departement med en 
bred medverkan från arbetslivets organisationer, skolhuvudmännen, regioner och 
andra berörda aktörer” (sid 221). Vi tillstyrker också att strategin fastställs 
genom en överenskommelse mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.

Region Jönköpings län välkomnar särskilt en stärkt nationell samordnad 
kompetensförsörjningspolitik. Ett utökat regionalt mandat förutsätter en 
ändamålsenlig statlig organisering, vilket skapar förutsättningar för ett effektivt 
arbete på regional nivå. Det behövs en samlad kompetensförsörjningspolitik, 
konstaterar både arbetsmarknadsutredningen och Valideringsdelegationen. Region 
Jönköpings län instämmer i denna slutsats.  
Kompetensförsörjning är en del av den regionala tillväxtpolitiken och sträcker sig 
primärt över tre politikområden; arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitik, 
samt kräver samverkan mellan många olika aktörer. Det betyder att frågan i 
praktiken delas mellan tre olika departement. Uppdelningen av 
kompetensförsörjningsfrågan är en del av det strukturella problemet, då respektive 
område styrs av olika regelverk, logiker och mål. Idag är målsättningen och 
ansvarsfördelningen för kompetensförsörjningsfrågorna inte tydlig, vilket gör att 
myndigheter utför insatser i organisatoriska stuprör samt bygger upp parallella 
strukturer. Arbetsmarknadsutredningen konstaterade att frågor som saknar en 
utpekad ansvarig aktör, som frågor om individers livslånga lärande och 
näringslivets och offentlig sektors strategiska kompetensförsörjning, riskerar att 
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falla mellan stolarna. Om man från staten menar allvar med att adressera den 
ökande kompetensförsörjningsproblematiken måste dessa tre departements 
ansvarsområden samlas under gemensamma mål och en gemensam logik, i syfte 
att skapa förutsättningar för en effektiv kompetensförsörjningspolitik.  

Region Jönköpings län stöder också delegationens förslag om att det inrättas ett 
råd för validering som ska följa, stödja och driva på ett samordnat 
utvecklingsarbete på nationell och regional nivå. Här vill vi särskilt betona vikten 
av att detta nationella råds uppdrag relateras till ett tydligt mandat för de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörerna för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 
Region Jönköpings län instämmer i delegationens bedömning att ”det i strategin 
för kompetensförsörjning och livslångt lärande bör framgå hur arbetet med att 
genomföra strategin ska organiseras” (sid 225). Det är inte tillfredsställande att 
det i dagsläget inte finns en nationell organisering med ett sektorsövergripande 
ansvar att främja och koordinera insatser för kompetensförsörjning, livslångt 
lärande och validering. Därför understryker vi delegationens uppfattning att ”det 
övergripande ansvaret i Regeringskansliet för kompetensförsörjning, livslångt 
lärande och validering bör tydliggöras” (sid 225). Det föreslagna valideringsrådet 
har en viktig uppgift att fortsätta Valideringsdelegationens arbete att följa, stödja 
och driva på ett samordnat utvecklingsarbete på nationell och regional nivå.

Region Jönköpings län efterlyser en tydlig nationell samordning av 
kompetensförsörjningspolitiken, där validering utgör en viktig beståndsdel, och 
ett tydligt stärkt mandat till de regionalt utvecklingsansvariga. Region Jönköpings 
län vill därför understryka Valideringsdelegationens uppfattning att de ”ser behov 
av ett mer långsiktigt uppdrag till regionerna att arbeta med 
kompetensförsörjning och validering för att en varaktig struktur ska kunna 
etableras” (sid 210). Vi anser att kompetensförsörjning är en grunduppgift för 
regionerna och att det ytterligare bör tydliggöras. Region Jönköpings län 
instämmer därför i delegationens förslag att ”en grunduppgift i det regionala 
utvecklingsansvaret ska vara att fastställa mål och prioriteringar för det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet, där validering ingår som en viktig del. I 
uppgiften ska även ingå att följa upp, utvärdera och årligen redovisa till 
regeringen resultaten av det regionala kompetensförsörjningsarbetet samt en 
bedömning av regionens kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort 
och lång sikt” (sid 232). Regionen stöder också att detta ska regleras i lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Vi stöder också att ”förordningen 
(2009:145) med instruktion för Tillväxtverket ska ändras så att det tydligt framgår 
att myndigheten ska främja, stödja och samordna samt förmedla kunskap i frågor 
som rör regionalt kompetensförsörjningsarbete” (sid 232). Region Jönköpings län 
ställer sig också bakom delegationens bedömning om att det i den nationella 
strategin för regional tillväxt 2021-2027 bör ”framgå att det regionala arbetet ska 
fortsätta med att bidra till att etablera respektive upprätthålla regionala 
strukturer för validering” (sid 232).
Regionerna kan driva på, samordna och stödja valideringsarbetet. Det skapar nytta 
ur ett regionalt kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspektiv genom att 
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synliggöra och bekräfta den kompetens som finns i regionen. Det innebär också 
att vi får en likvärdighet mellan kommunerna när det gäller effektiva strukturer för 
validering. På så sätt hålls valideringssystemet ihop. Allt detta förutsätter att 
regionerna får ett tydligt uppdrag och mandat att arbeta med 
kompetensförsörjning och validering.

Regionalt utvecklingsansvariga fick inför 2010 i uppdrag att etablera 
kompetensplattformar inom sitt län. Tanken var god, att peka ut en lämplig aktör 
med översyn över utbud och behov av kompetens. Tyvärr kom uppdraget utan 
stärkt mandat eller finansiering från staten. Arbetet utvecklades som en 
konsekvens av det väldigt olika runt om i landet. Efter en tid av 
projektfinansiering via staten har det under senare år funnits en drivkraft att hitta 
en gemensam grund för uppdraget, för att öka tydligheten mot externa aktörer och 
för att på så vis ge regionerna en legitim roll kopplat till arbetsmarknads- och 
utbildningspolitiken. Tillväxtverket tog under 2016 fram ett förslag till nya 
riktlinjer, som nu inkorporerats i regionernas villkorsbrev och utgör en gemensam 
bas för det fortsatta arbetet.   
Regionerna har nu ett tydligare uppdrag och ansvar för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet än innan. Dock saknas alltjämt ett tydligt mandat, 
adekvata verktyg och tillräckliga resurser för att kunna uppfylla målen om en 
effektiv regional kompetensförsörjning. Det saknas dessutom harmonierande 
uppdrag till andra relevanta aktörer om deras roll och hur de ska samverka med 
regionalt utvecklingsansvariga. Region Jönköpings län välkomnar därför att 
Valideringsdelegationen föreslår att de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna 
får ett tydligare mandat för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och därtill 
relaterad validering. 
Vi anser att det nu är rätt läge att ytterligare precisera och förstärka de regionalt 
utvecklingsansvarigas roll och mandat. De regionalt utvecklingsansvariga har 
stora och naturliga fördelar att vara en viktig part för att stärka 
kompetensförsörjningen och valideringen. 

Regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala 
strukturer för validering
Region Jönköpings län instämmer i Valideringsdelegationens förslag om att 
”regioner ska enskilt eller gemensamt kunna ansöka om medel från Tillväxtverket 
för att bidra till att utveckla och etablera effektiva strukturer för validering på 
regional nivå” (sid 254). Vi bejakar att regioner ska ha ett stort ansvar för att 
etablera och utveckla effektiva strukturer för validering, inte minst när det gäller 
att stärka arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Region Jönköpings län delar också Valideringsdelegationens bedömning att 
validering bör betonas såväl för kompetensförsörjning och livslångt lärande som 
för personer som står långt från arbetsmarknaden i den kommande 
programperioden för europeiska socialfonden. Vi ställer oss också bakom att 
medfinansiering för projekt avseende validering bör lösas med nationellt avsatta 
medel.
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Region Jönköpings län är däremot tveksam till att en större andel av medlen för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande bör gå till nationella projekt i den 
kommande programperioden. Det finns flera fördelar med att regionala 
organisationer är aktiva i kompetensförsörjningsarbetet och det stärker samverkan 
mellan regioner och externa aktörer.

Valideringsdelegationen betonar att en långsiktig finansiering är en av 
grundförutsättningarna för att validering ska fungera och att effektiva strukturer 
för validering ska kunna etableras. Inom utbildningssystemet ingår validering i 
den ordinarie ersättningen för utbildning, men det är en resurskrävande 
verksamhet, särskilt om valideringen syftar till tillgodoräknande inom formell 
utbildning. Valideringsdelegationen har därför tidigare gjort bedömningen att ”en 
särskild ersättning bör utbetalas till universitet och högskolor för 
tillgodoräknanden (SOU 2018:29)” (sid 33). Det är en bedömning som Region 
Jönköpings län kan dela. Det stärker regionens roll att arbeta med 
kompetensförsörjning mot arbetsmarknaden.

Kunskapsutveckling
Valideringsdelegationen konstaterar att ”hög kvalitet i genomförandet ger 
valideringens resultat legitimitet. För att genomföra validering med hög kvalitet 
behöver utföraren ha rätt kompetens. Kompetensutveckling för 
valideringsutförare är därför centralt för att få kvalitet i valideringsarbetet”(sid 
257). Region Jönköpings län delar detta konstaterande och ser det också som en 
viktig del i att främja och stärka ett enhetligt arbetssätt kring valideringsutförande. 
Det stärker också den regionalt utvecklingsansvariga aktörens arbete med 
kompetensförsörjning.

Region Jönköpings län stöder Valideringsdelegationens förslag att ”särskilda 
medel tillförs från och med 2020 för att finansiera högskolekurser om 
validering”(sid 260). Det ligger i linje med att stärka kvaliteten inom 
valideringsarbetet. Om regeringen tillför särskilda medel skapas en ökad 
tillgänglighet för kunskapsutveckling inom validering och samsynen stärks.

Valideringsdelegationen uppger i slutbetänkandet att det finns brister i 
statistikunderlagen från vuxenutbildning (Komvux) gällande validering. Region 
Jönköpings län delar denna uppfattning och stöder Valideringsdelegationens 
bedömning att ”Statens skolverk bör fortsätta arbetet med att följa upp och 
redovisa kvalitetssäkrad statistik över omfattningen av validering inom kommunal 
vuxenutbildning” (sid 261). Från ett regionalt perspektiv är det av yttersta vikt att 
det finns tillförlitlig statistik som kan ligga till grund för ett skapande av en 
regional struktur för validering.
 
Region Jönköpings län delar Valideringsdelegationens uppfattning att det bör 
inrättas kompetensutvecklingsinsatser för valideringsutförare och att 
”kompetensutvecklingsinsatserna bör vara anpassade till mottagarnas roller och 
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kontext. De bör också organiseras så att de bidrar till att valideringsutförare kan 
förändra sitt agerande i praktiken och till eventuella organisatoriska 
förändringar på hemmaplan” (sid 263). Därmed stöder Region Jönköpings län 
Valideringsdelegationens bedömning att ”Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Statens skolverk och Universitets- och högskolerådet bör överväga hur de kan 
tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser inriktade på validering inom den 
egna sektorns utbildningar” (sid 262).

Region Jönköpings län delar Valideringsdelegationens uppfattning ”att validering 
är ett resurseffektivt verktyg som kan bidra till att lösa akuta 
kompetensförsörjningsbehov, underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, bidra i 
omställning och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad” (sid 
265). Vidare delar Region Jönköpings län även Valideringsdelegationens 
bedömning ”att validering bör prioriteras inom befintliga och kommande 
satsningar på forskning om vuxnas lärande, såväl inom komvux som inom 
yrkeshögskola och högskola” (sid 266).

Vidareutveckling av validering mot arbetslivets kvalifikationer
Region Jönköpings län har en överensstämmande bild med 
Valideringsdelegationen om hur viktig branschvalideringens fortsatta utveckling 
är. Branschvalideringar ger bättre förutsättningar för små- och medelstora företag 
att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Validering är ett värdefullt 
verktyg för att motverka och bryta en könssegregerad arbetsmarknad, möjliggöra 
en snabbare integration och att utarbetade branschkvalifikationer kan stärka 
samverkan mellan branschernas parter och utbildningsaktörer.

Region Jönköpings län vill i detta sammanhang understryka den viktiga roll som 
den regionalt utvecklingsansvariga aktören kan spela i detta sammanhang. 
Regionerna kan utgöra proaktiva samordningsnoder för att stärka 
branschvalideringen på arbetsmarknaden. Regionerna och Arbetsförmedlingen har 
olika roller och uppdrag i valideringsarbetet men kan dessutom samverka för att 
stärka arbetslivets validering.
 
Region Jönköpings län delar Valideringsdelegations konstaterande att ”genom att 
branschen definierar kompetenskriterierna och utvecklar kvalifikationen finns 
också en bra utgångspunkt för en dialog mellan branschen och företrädare för 
utbildningssystemet, exempelvis i de nationella programråden. Det kan bland 
annat gälla hur kunskapsmål bör uttryckas eller förändringar i innehållet i 
gymnasieskolans yrkeskurser, så att de möter aktuella kompetensbehov på 
arbetsmarknaden” (sid 281).

Region Jönköpings län har följt det regionala projektet inom strategisk 
kompetensförsörjning som genomfördes i länet för små- och medelstora företag 
inom industrin i länet. Inom industrin är valideringskvalifikationer redan väl 
utvecklade men det är viktigt att hela tiden vidareutveckla för framtida 
kompetensbehov. Det är viktigt att andra branscher som inte kommit lika långt får 
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möjlighet och stöttning i en uppbyggnad och fortsatt utveckling av 
branschvalidering. Region Jönköpings län stöder Valideringsdelegationens förslag 
”att ett statsbidrag för att utveckla validering av yrkeskompetens ska inrättas. 
Syftet med statsbidraget ska vara att utveckla verktyg för kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling i arbetslivet. En ny förordning bör införas som reglerar 
hur medlen får användas” (sid 282).

Region Jönköpings län vill även rekommendera att det görs en översyn av hur 
valideringsinsatser finansieras. Frågan om finansiering av validering bör finnas 
med när ett nationellt, sammanhållet och kvalitetssäkrat valideringssystem 
etableras. Detta skulle innebära en större tydlighet och förenkling gentemot 
målgruppen för insatserna.
 
Region Jönköpings län delar Valideringsdelegationens analys att det finns en brist 
i kunskapen hos företagen var man vänder sig för branschvalidering. Det är viktigt 
att branschvalidering synliggörs på ett mer effektivt sätt och att branscherna får en 
stöttning i sitt valideringsarbete. Region Jönköpings län stöder 
Valideringsdelegationens bedömning ”att MYH:s stöd till branscherna behöver 
utvecklas för att tillgången till och kännedomen om validering mot arbetslivets 
kvalifikationer ska kunna öka” (sid 291). Region Jönköpings län skulle vilja 
rekommendera att man också kopplade samman Myndigheten för 
Yrkeshögskolans prognos- och analysarbete som man utvecklar inom sitt uppdrag 
med branschvalidering. 

Validering inom kommunernas vuxenutbildning
Utifrån dialog och kunskapsinhämtning från nätverk med länets vuxenrektorer i 
Jönköpings län, så delar Region Jönköpings län Valideringsdelegationens 
bedömningar gällande rådande bild, över hur kommunernas vuxenutbildning 
arbetar med validering idag. Validering inom komvux är ett utvecklingsområde. 
Mycket av problematiken idag ligger i att huvudmännen inte är skyldiga att 
erbjuda valideringar, något som Valideringsdelegationen tar upp i sitt 
slutbetänkande. ”I och med att huvudmännen inte är skyldiga att erbjuda 
validering är också förutsättningarna begränsade för statlig granskning och 
uppföljning av verksamheten” (sid 306).

Kartläggning, prövning och validering är viktiga verktyg för att matchningen på 
arbetsmarknaden ska fungera väl. Verktygen ger effekter på individnivå och 
skapar samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Verktygen har en nyckelroll 
för att stärka kompetensförsörjningen, något som är ett perspektiv som skulle 
kunna stärkas ytterligare inom kommunernas vuxenutbildning. 
Valideringsdelegationen lyfter att ”Skolinspektionen (2019) har konstaterat att 
många individuella studieplaner saknar viktiga uppgifter om elevens mål med 
utbildningen och tidigare studie- och yrkeserfarenhet. Detta indikerar att 
kartläggning inte alltid görs i dagsläget. Det pekar också på att en inledande 
kartläggning sannolikt är en viktig insats för att höja kvaliteten på elevens 
individuella studieplan” (sid 312). 
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Region Jönköpings län stöder Valideringsdelegationens förslag ”att 
hemkommunens skyldighet att tillhandahålla vägledning ska förtydligas genom att 
det anges i skollagen att hemkommunen är skyldig att erbjuda en inledande 
kartläggning av kunskaper och kompetens, inför utbildning eller prövning inom 
kommunal vuxenutbildning eller inför utbildning inom särskild utbildning för 
vuxna” (sid 311).

Region Jönköpings län delar Valideringsdelegationens uppfattning att den 
nuvarande regleringen som endast anger att validering kan genomföras, inte att 
huvudmännen är skyldiga att erbjuda validering ska ändras till skyldiga att 
erbjuda. Det är viktigt att en individs studieplanering blir så flexibel och effektiv 
som möjligt.  

Region Jönköpings län anser att det är viktigt att det finns ett enhetligt sätt att 
dokumentera validering och på det sättet också klargöra en kvalitetsstämpel som 
arbetsgivaren är trygg med. Region Jönköpings län stöder därför 
Valideringsdelegationens förslag ”att det vid validering inom vuxenutbildningen 
endast ska finnas möjlighet att utfärda intyg eller betyg. I skollagen och 
förordningen om vuxenutbildning är det tydligt angivet att det är rektor som 
ansvarar för att utfärda intyg och betyg. Detta innebär att dokumentationen efter 
en validering ges en formell status” (sid 326).

Sammanfattning
Region Jönköpings län skrev inledningsvis att regionen välkomnar många av de 
förslag och bedömningar som presenteras i Valideringsdelegationens 
slutbetänkande. Vi vill avslutningsvis sammanfatta våra viktigaste synpunkter 
enligt följande:

 Region Jönköpings län stöder Valideringsdelegationens förslag till 
strukturer för validering på regional och nationell nivå och inom 
utbildning och arbetsliv. Vi välkomnar ett nationellt, sammanhållet och 
kvalitetssäkrat valideringssystem.
 

 Valideringsdelegationens förslag till en enhetlig definition av validering är 
bra och välkomnas: ”Validering ska definieras som en strukturerad 
process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och ett 
erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur det 
förvärvats” (sid 183).

 Det är bra att Valideringsdelegationen föreslår att det införs en förordning 
med generella bestämmelser om validering, den så kallade 
valideringsförordningen.

 Vi ställer oss bakom Valideringsdelegationens förslag att ”den nationella 
politiken inom utbildnings-, arbetsmarknads- och näringspolitikens 
områden behöver samordnas bättre för att möta behoven på 
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kompetensförsörjningsområdet” (sid 221). 

 Region Jönköpings län välkomnar att Valideringsdelegationen föreslår en 
övergripande nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande, samt att valideringen sätts in i detta sammanhang. Detta 
strategiarbete ska ”drivas gemensamt av berörda departement med en bred 
medverkan från arbetslivets organisationer, skolhuvudmännen, regioner 
och andra berörda aktörer” (sid 221). 

 Vi stöder delegationens förslag om att det inrättas ett råd för validering 
som ska följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete på 
nationell och regional nivå. Här vill vi särskilt betona vikten av att detta 
nationella råds uppdrag relateras till ett tydligt mandat för de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörerna för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet.

 Region Jönköpings län bejakar Valideringsdelegationens uppfattning att 
de ”ser behov av ett mer långsiktigt uppdrag till regionerna att arbeta med 
kompetensförsörjning och validering för att en varaktig struktur ska kunna 
etableras” (sid 210). Vi anser att kompetensförsörjning är en grunduppgift 
för regionerna och att det ytterligare bör tydliggöras.

 Vi instämmer i Valideringsdelegationens förslag om att ”regioner ska 
enskilt eller gemensamt kunna ansöka om medel från Tillväxtverket för att 
bidra till att utveckla och etablera effektiva strukturer för validering på 
regional nivå” (sid 254).

 Vi delar Valideringsdelegationens bedömning att validering bör betonas 
såväl för kompetensförsörjning och livslångt lärande som för personer som 
står långt från arbetsmarknaden i den kommande programperioden för 
europeiska socialfonden.

 Region Jönköpings län är däremot tveksamma till att en större andel av 
medlen för kompetensförsörjning och livslångt lärande bör gå till 
nationella projekt i den kommande programperioden för europeiska 
socialfonden. Vi ser värdet av många regionala aktörer och som samverkar 
med regionerna.

 Vi understryker vikten av att fortsatt utveckla branschvalideringar och 
stöder Valideringsdelegationens förslag ”att ett statsbidrag för att utveckla 
validering av yrkeskompetens ska inrättas” (sid 282).

 Stöder Valideringsdelegationens förslag ”att hemkommunens skyldighet att 
tillhandahålla vägledning ska förtydligas genom att det anges i skollagen 
att hemkommunen är skyldig att erbjuda en inledande kartläggning av 
kunskaper och kompetens, inför utbildning eller prövning inom kommunal 

170



YTTRANDE 12(12)

RJL 2020/699

vuxenutbildning eller inför utbildning inom särskild utbildning för vuxna” 
(sid 311).

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Till statsrådet Anna Ekström 

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kom-
mitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, 
stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valide-
ringsområdet på nationell och regional nivå (dir. 2015:120). Den 
30 augusti 2018 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till dele-
gationen (dir. 2018:101).  

Jonas Milton förordnades som ordförande i delegationen (ent-
ledigad den 6 september 2017). Anders Ferbe förordnades som ord-
förande från och med den 18 januari 2018. Delegationen har antagit 
namnet Valideringsdelegationen 2015–2019. 

Ett första delbetänkande, En nationell strategi för validering 
(SOU 2017:18), överlämnades i mars 2017. I delegationens uppdrag 
ingår bland annat att lämna förslag som kan stärka valideringsarbetet 
inom utbildning och arbetsliv. I ett andra delbetänkande, Validering 
i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29), 
lämnade delegationen förslag för att fler personer ska kunna få sitt 
tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom 
högskolan. I detta slutbetänkande lämnar delegationen förslag och 
bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och permanent 
system för validering ska kunna införas så att fler personer ska kunna 
få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt. 

Ledamöter under utarbetandet av slutbetänkandet har varit Anders 
Barane, Sveriges Kommuner och Regioner, Chamilla Bohman, 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (från den 19 mars 2019), Tim 
Brooks, Tillväxtverket (från den 9 november 2017), Linda Daugaard, 
Arbetsförmedlingen (från den 14 februari 2019), Geoff Erici, Statens 
skolverk (från den 1 september 2019), Malin Jönsson, Universitets- 
och högskolerådet, Josefine Larsson, IF Metall, Maria Lindgren, 
Myndigheten för yrkeshögskolan (från den 15 augusti 2017), Jesper 
Lundholm, Unionen, Hans Millmark, Svenska ESF-rådet (från den 
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14 september 2018), Maria Rosendahl, Teknikföretagen (från den 
1 januari 2019), Peter Thomelius, Visita (från den 15 juni 2016), och 
Fredrik Voltaire, Almega.  

Tidigare ledamöter har varit Jeanette Azinovic, Arbetsförmed-
lingen (till den 14 februari 2019), Anna Bünger, Tillväxtverket (till 
den 9 november 2017), Johan Ingelskog, Svenska Kommunalarbe-
tareförbundet (till den 19 mars 2019), Lars Lööw, Svenska ESF-
rådet (till den 13 februari 2018), Marina Nilsson, Visita (till den 
15 juni 2016), Svante Sandell, Statens skolverk (till den 17 januari 
2017 och från den 1 april 2019 till den 1 september 2019), Erika 
Svanström, Myndigheten för yrkeshögskolan (till den 28 november 
2016), Charlotte Tarschys, Jusek (till den 1 november 2019), Amelie 
von Zweigbergk, Teknikföretagen (till den 4 september 2018), Anna 
Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan (från den 28 november 
2016 till den 1 juni 2017), David Lundgren, Statens skolverk (från 
den 17 januari 2017 till den 1 april 2019), Mats Andersson, Svenska 
ESF-rådet (från den 13 februari 2018 till den 1 augusti 2018) och 
Torgny Martinsson, Teknikföretagen (från den 4 september 2018 till 
den 1 januari 2019). 

Som experter i delegationen för arbetet med föreliggande slut-
betänkande förordnades från den 11 juni 2018 professor Kenneth 
Abrahamsson, professor Per Andersson, rådgivare Annika Berkland 
(till den 1 april 2019), verkställande direktör Maria Bernhardsen, verk-
ställande direktör Zenita Cider, verkställande direktör Björn Dufva 
Hellsten, verkställande direktör Ingegerd Green, handläggare Anna 
Kahlson, senior rådgivare Eva Nordlund och verkställande direktör 
Caroline Söder. Rådgivare Kersti Raustorp förordnades som expert 
från den 27 maj 2019. 

Sakkunniga under utarbetandet av slutbetänkandet har varit 
Christina Hassel, Utbildningsdepartementet (från den 9 februari 
2017), Drazenko Jozic, Utbildningsdepartementet (från den 28 feb-
ruari 2019), Carl Johan Klint, Näringsdepartementet, Jennie K 
Larsson, Arbetsmarknadsdepartementet (från den 23 september 2019), 
Carina Lindén, Utbildningsdepartementet (från den 30 oktober 2018 
och Malin Winbladh, Finansdepartementet (från den 30 november 
2018). 

Tidigare sakkunniga som har medverkat i slutbetänkandet har 
varit Maria Hansson, Arbetsmarknadsdepartementet (till den 
9 oktober 2018), Emil Plisch, Arbetsmarknadsdepartementet (till 
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den 2 september 2019), Emma Cars, Finansdepartementet (från den 
11 juni 2018 till den 30 november 2018), Lotta Bodelius, Utbild-
ningsdepartementet, (från den 11 juni 2018 till den 28 februari 
2019), Nina Gustafsson Åberg, Arbetsmarknadsdepartementet (från 
den 9 oktober 2018 till den 23 september 2019) och Anna Beijmo, 
Utbildningsdepartementet (från den 9 oktober 2018 till den 2 sep-
tember 2019). 

Elin Landell anställdes som kanslichef i delegationen från den 
1 februari 2016. Delegationens kansli har under utarbetandet av 
slutbetänkande bestått av kommunikatör Nadja Ben Ammar (från 
den 27 mars 2018), sekreterare Helena Asp (från den 1 april 2018) 
och sekreterare Karin Hagaeus (från den 1 oktober 2019). 

Delegationen överlämnar härmed sitt slutbetänkande Validering 
– för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69). 

 
Stockholm den 13 januari 2020 
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Begreppslista 

Bedömning  

Formell bedömning Kontrollerande process där tidigare 
förvärvat kunnande bedöms i relation 
till en etablerad och vedertagen kom-
petensstandard, t.ex. lärandemålen och 
kunskapskraven för en kurs eller kom-
petenskrav för en yrkesroll. Syftar till 
ett dokumenterat erkännande i form 
av ett formellt intyg eller beslut. 
Också benämnt kompetens-bedömning. 

Icke-formell bedömning Görs i organiserad form men utan att 
resultatet formaliseras, t.ex. vid en in-
ledande kartläggning av en persons 
kompetens eller för att sammanställa 
ett individuellt CV. 

Kartläggning  

Fördjupad kartläggning Utforskande process där individens 
tidigare förvärvade kunnande inom ett 
område identifieras och dokumenteras 
på ett sådant sätt att det går att be-
döma mot den kompetensstandard som 
valideringen avser. 

Inledande kartläggning Utforskande kartläggning av en per-
sons kunskaper och erfarenheter i 
samband med studie- och yrkesväg-
ledning. Kartläggningen görs över-
siktligt och inriktas inte mot en på 
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förhand fastställd kompetensstandard. 
Också benämnt kompetenskartlägg-
ning.  

Kompetens Förmåga att använda kunskaper och 
färdigheter för att utföra uppgifter 
och lösa problem. 

Formell kompetens Kompetens som en etablerad organi-
sation, t.ex. en utbildningsinstitution, 
en myndighet eller en branschorga-
nisation, har bedömt och dokumente-
rat i formella termer genom betyg, 
intyg, certifikat, legitimation etc.  

Informell kompetens Social kompetens, motivation och 
liknande. Ofta viktigt för anställnings-
barhet men svårt att bedöma och 
dokumentera på ett tillförlitligt och 
rättvist sätt. Också benämnt mjuka 
kompetenser. 

Reell kompetens Den samlade, faktiska, kompetens 
som en individ har oberoende av hur, 
när och var den har utvecklats.  

Reell kompetens utgör en egen be-
hörighetsgrund till utbildning inom 
högskolan och yrkeshögskolan vid 
sidan av formell behörighet genom 
betyg. Bedömning av reell kompetens 
avser i dessa sammanhang bedömning 
av den sökandes förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.  

Kompetensbevis Utlåtande om att individen uppfyller 
en specifik samling i förväg fastställda 
kompetenskrav eller lärandemål. 
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Kompetensstandard Specifik samling i förväg fastställda 
krav på kunskaper, färdigheter och 
kompetenser. Inom formell utbild-
ning behörighetskriterier resp. läran-
demål och kunskapskrav för en kurs 
eller examensmål för en utbildning. 
Också benämnt kompetenskriterier. 

Kompletteringsutlåtande Dokumentation av kompetensluckor i 
förhållande till en fastställd kompe-
tensstandard med information om 
vilka kompletterande insatser som be-
höver göras för att individen ska kunna 
nå ett fullt erkännande. 

Kunnande Samlingsbegrepp för det en person vet, 
förstår och kan göra. Också benämnt 
en persons läranderesultat.  

Kvalifikation Ett formellt resultat av en bedöm-
nings- och valideringsprocess som ges 
när ett behörigt organ fastställer att en 
person har uppnått resultat av lärande 
som motsvarar fastställda kriterier 
(Rådets rekommendation om valider-
ing 2012/C 398/01). 

Lärande  

Formellt lärande Ett lärande som äger rum inom det 
formella utbildningssystemet och som 
är tydligt utformat i termer av äm-
nen/områden, tid och resurser. Det 
formella lärandet regleras av lagar, för-
ordningar och andra föreskrifter och 
syftar till betyg, examensbevis, utbild-
ningsbevis eller motsvarande. Kvali-
tetssäkring i form av tillsyn och annan 
granskning genomförs av myndigheter. 
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Icke-formellt lärande Ett avsiktligt och organiserat lärande 
som inte regleras av lagar, förordningar 
eller föreskrifter. Icke-formellt lärande 
genomförs i t.ex. studiecirklar, arbets-
marknadsutbildning och personalut-
bildning. Kvalitetssäkringen av läran-
det varierar.  

Informellt lärande Ett ofta oavsiktligt lärande som inte är 
organiserat eller strukturerat och som 
kan pågå på arbetsplatsen, i hemmet, i 
föreningsverksamhet, i fritidsaktiviteter 
etc.  

Livslångt lärande Begreppet har två dimensioner. Den 
ena syftar på individens lärande under 
hela livet (den livslånga dimensionen). 
Den andra syftar på att lärandet är 
livsvitt, dvs. att individer utvecklar 
kunnande kontinuerligt i alla de olika 
sammanhang de vistas, såväl formellt, 
icke-formellt som informellt (den livs-
vida dimensionen).  

Resultat av lärande/ 
läranderesultat 
(learning outcomes) 

Kunskaper, färdigheter och kompe-
tenser som en individ har uppnått 
inom ett visst område. Det en individ 
vet, förstår och kan göra när en lärande-
process, t.ex. en utbildning, är avslutad. 
Också benämnt en persons kunnande. 

SeQF Den svenska referensramen för kvali-
fikationer för livslångt lärande (för-
ordning 2015:545). Referensramen har 
åtta olika nivåer som följer på varandra 
i en progression och som beskriver 
kunskaper, färdigheter och kompeten-
ser på respektive nivå.  
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Tillgodoräknande Beslut om att tidigare utbildning eller 
kunskaper och färdigheter som ut-
vecklats i t.ex. yrkesverksamhet får 
inräknas i kurs eller examen. Utgör ett 
erkännande av kunskaper och färdig-
heter som en individ redan besitter. 

Uppdragsutbildning Utbildning som företag, myndig-
heter eller organisationer köper av en 
utbildningsanordnare och som syftar 
till att tillgodose verksamhetens be-
hov av kompetensutveckling eller som 
behövs av arbetsmarknadsskäl. 

Prövning 
(inom skolväsendet) 

En kontrollerande bedömning av en 
persons kunskaper som görs i förhåll-
ande till såväl uppställda kunskapsmål 
i kurs- eller ämnesplaner som betygs-
kriterier respektive kunskapskrav. 

Validering En strukturerad process som inne-
håller fördjupad kartläggning, bedöm-
ning och ett erkännande av kunnande 
som en person besitter oberoende av 
hur det förvärvats.  

En validering ska kunna leda till 
att ett behörigt organ kan bekräfta 
att personen har förvärvat kunnande 
som motsvarar fastställda och rele-
vanta krav. (Valideringsdelegationens 
förslag, se kapitel 6) 

Valideringsmodell Omfattar en kompetensstandard som 
används som referens för bedöm-
ning, metoder för kartläggning och 
bedömning, intressentförankring, 
kvalitetssäkring och kompetenskrav 
för utförare. Valideringsmodell som 
utgår från kompetenskrav inom en 
bransch benämns branschmodell. 
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Sammanfattning 

Delegationens uppdrag 

Valideringsdelegationen 2015–2019 har haft regeringens uppdrag att 
följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom 
valideringsområdet på nationell och regional nivå (dir. 2015:120). 
I uppdraget har bland annat ingått att verka för att en samsyn om 
valideringens innebörd och funktion etableras inom utbildnings-
väsendet och arbetslivet. Det har även ingått att identifiera behov av 
utvecklingsinsatser och lämna förslag som kan stärka validerings-
arbetet inom utbildning och arbetsliv.  

Delegationen fick i augusti 2018 även i uppdrag att föreslå en 
övergripande definition av validering, som utgår från EU:s rekom-
mendation om validering, och att analysera och ta ställning till hur 
den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 
(SeQF) kan användas för att stärka samspelet mellan validering och 
utbildning (dir. 2018:101). 

I slutbetänkandet Validering – för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande (SOU 2019:69) lämnar delegationen förslag till 
åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för 
validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, 
bedömt och erkänt.  

Valideringsdelegationens arbete och utgångspunkter 

Det övergripande målet för delegationens arbete fastställdes i del-
betänkandet En nationell strategi för validering (SOU 2017:18). Där 
angavs att betydligt fler individer ska få sitt kunnande validerat och 
att validering ska vara tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i 
utbildningssystemet och mot en större bredd av kvalifikationer i 
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arbetslivet. Validering som en väg till en kvalifikation ska ha lika hög 
legitimitet som formell utbildning. 

Delegationens arbete med att ta fram förslag för att uppnå detta 
har genomförts i bred samverkan med berörda aktörer på nationell 
och regional nivå. Företrädare för nationella myndigheter, regioner, 
branscher, arbetsmarknadens parter, utbildningsaktörer med flera 
har medverkat i arbetet.  

Validering är viktigt 

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande 
och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i samman-
hang utanför formell utbildning. Validering tillför värde och nytta 
för såväl individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare som samhället 
i stort. 

Människor behöver kunna bygga på och bygga om sin kompetens 
genom hela yrkeslivet. Ett flexibelt och tillgängligt utbud av rele-
vanta utbildningar är därför nödvändigt. Men människor behöver 
också tillgång till validering så att utbildningsinsatserna kan bygga 
vidare på det kunnande som redan förvärvats. För vuxna spelar eko-
nomin en väsentlig roll för möjligheterna att vidareutbilda sig. Att 
kunna få sin befintliga kompetens bedömd och erkänd och utbild-
ningen förkortad är därför viktigt för att stimulera individens livs-
långa lärande.  

Validering är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden. Arbetskraft med rätt kompetens är avgörande 
för innovation, tillväxt och sysselsättning. På en alltmer föränderlig 
arbetsmarknad är validering en nyckel till en smidig omställning och 
kompetensutveckling för yrkesverksamma och ett verktyg som under-
lättar för arbetssökande att synliggöra sin kompetens och snabbare 
komma i arbete.  

Genom att validera individens kunnande kan efterföljande utbild-
ning inriktas mot att komplettera med de delar som saknas för att 
uppnå kraven för den kvalifikation som efterfrågas. Validering är 
därmed viktigt även för effektiviteten i resursanvändningen inom 
utbildningssektorn.  
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Ett sammanhållet och nationellt system för validering  

Sverige står bakom EU:s rekommendation om validering av icke-
formellt och informellt lärande. I den anges att medlemsstaterna 
senast 2018 ska ha infört arrangemang för validering.  

Regeringens mål för de senaste årens utveckling av strukturer för 
validering inom utbildning och arbetsliv är att ett sammanhållet, 
nationellt och permanent system för validering ska införas. Adekvat 
reglering, organisering och finansiering är viktiga institutionella för-
utsättningar för att möjliggöra ett sådant system. Vidare är kunskaps-
utveckling om validering av stor betydelse för att säkerställa kvali-
teten i den validering som utförs och för att nyttan av validering ska 
bli tydlig.  

Dessa institutionella förutsättningar är grundläggande även för 
att fler människor ska få tillgång till validering. Omfattningen av 
validering har ökat, från en låg nivå, under senare år. I detta slutbe-
tänkande lämnar delegationen förslag och bedömningar för att för-
bättra de övergripande förutsättningarna, samt förslag för att vali-
dering mot arbetslivets kvalifikationer och inom kommunernas 
vuxenutbildning ska kunna öka. I delbetänkandet Validering i hög-
skolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) har 
delegationen tidigare lämnat förslag för att fler individer ska kunna 
få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom 
högskolan.  

Valideringsdelegationens förslag och bedömningar 

En generell reglering av validering 

Validering genomförs av en mängd olika utförare inom respektive 
utbildningsform och i arbetslivet. Det finns i dag ingen samman-
hållen reglering om validering. Begreppet validering definieras också 
på olika sätt inom olika områden. Synen på vad validering syftar till 
och vilka moment en validering ska innehålla är därmed olika. Detta 
skapar osäkerhet om valideringens värde och denna osäkerhet riskerar 
att leda till att validering inte sker i tillräcklig och önskvärd omfattning. 
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En ny, gemensam, definition av validering 

En gemensam, övergripande definition av begreppet validering är en 
viktig förutsättning för att etablera ett sammanhållet system för 
validering. Med en gemensam definition skapas en samsyn och en 
ökad förståelse för vad validering är. Värdet och nyttan med valide-
ring för individer och arbetsgivare ökar därmed. 

Valideringsdelegationen föreslår att definitionen av validering i 
skollagen ska ändras. Validering ska definieras som en strukturerad 
process för fördjupad kartläggning, bedömning och erkännande av 
kunnande som en person besitter oberoende av hur det förvärvats. 
Förslaget utgår från beskrivningen av valideringsprocessen i EU:s 
rekommendations men har anpassats till ett, för svenska förhållan-
den, mer etablerat språkbruk.  

En ny förordning med generella bestämmelser om validering  

Definitionen av validering ska även fortsättningsvis finnas kvar i skol-
lagen. I skollagen finns även andra bestämmelser som tillsammans 
ger en struktur för hur validering inom kommunernas vuxenutbild-
ning ska gå till. Det finns dock ett behov av att definiera begreppet 
validering även för validering som utförs utanför kommunernas 
vuxenutbildning. Med definitionen behöver också följa en gemen-
sam begreppsapparat, som på ett övergripande plan tydliggör vad 
validering innebär.  

Delegationen föreslår därför att en förordning med generella 
bestämmelser om validering införs. Förordningen ska innehålla skol-
lagens definition av begreppet validering och ytterligare bestämmel-
ser som beskriver hur en validering ska gå till. Den nya förordningen 
ska avse valideringsinsatser inom samtliga utbildningsformer, i arbets-
livet och i övriga verksamheter som omfattas av SeQF, om inte annat 
föreskrivs i annan författning.  

En grundläggande förutsättning för att uppnå likvärdighet i vali-
deringen, oavsett var i landet den genomförs, är att det finns en 
nationellt fastställd kompetensstandard som valideringen genom-
förs mot. Den som utför valideringen behöver också ha ett tydligt 
mandat från relevant huvudman inom utbildningssektorn eller från 
branschens företrädare för att valideringens resultat ska ha legitimi-
tet. I valideringsförordningen ska därför även anges att en validering 
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ska kunna leda till att ett behörigt organ kan bekräfta att personen 
har förvärvat kunnande som motsvarar fastställda och relevanta krav.  

Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan  

För att öka tydligheten inom högskolan och yrkeshögskolan om vad 
validering avser och hur en validering bör genomföras föreslår dele-
gationen att en hänvisning till valideringsförordningen införs i be-
stämmelser som avser validering av reell kompetens för behörighet 
respektive tillgodoräknande i högskoleförordningen och i förord-
ningen om yrkeshögskolan.  

Gemensamma riktlinjer eller rekommendationer för validering 
inom högskolan behövs för att ge lärosätena stöd och förutsättningar 
att genomföra validering på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt. 
Delegationen föreslår därför att Universitetskanslersämbetet får i 
uppdrag att i samverkan med Universitets- och högskolerådet leda 
ett arbete med att ta fram rekommendationer för lärosätenas arbete 
med validering. Uppdraget bör genomföras i nära dialog med bland 
annat Sveriges universitets- och högskoleförbund. 

Tvärgående nationell funktion och tydligt mandat för regionerna  

En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

De pågående förändringarna på arbetsmarknaden kräver strategiska 
och samordnade insatser för lärande, omställning och utveckling. 
Teknikutvecklingen medför ändrade kompetensbehov och därmed 
ökade behov av livslångt lärande. Den nationella politiken inom ut-
bildnings-, arbetsmarknads- och näringspolitikens områden behöver 
samordnas bättre för att möta behoven på kompetensförsörjnings-
området.  

Valideringsdelegationen bedömer att det finns ett stort behov av 
en samlad strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
där validering utgör en viktig beståndsdel. Strategiarbetet bör drivas 
gemensamt av berörda departement och med en bred medverkan 
från arbetslivets organisationer, skolhuvudmännen, regioner och 
andra berörda aktörer. Med en övergripande strategi sätts valider-
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ingsfrågan i sitt sammanhang. Detta förbättrar förutsättningarna för 
att etablera långsiktigt hållbara strukturer för validering.  

Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd 

Med undantag för högskolan finns i dag ett långsiktigt och tydligt 
ansvar för validering inom det formella utbildningssystemet och i 
arbetslivet (branschvalidering). Valideringsdelegationen anser att ett 
tydligt ansvar i respektive del av systemet är en grundläggande för-
utsättning. Detta behöver dock kompletteras med en tvärgående 
funktion på nationell nivå. Kopplingen mellan validering som sker 
inom olika områden är fortfarande svag, vilket sammantaget ger ett 
splittrat valideringssystem. Med en nationell funktion kan synergier 
mellan den utveckling som görs i systemets olika delar tas till vara på 
ett bättre sätt. Arbetet med validering blir därmed mer likvärdigt, 
oberoende av var valideringen genomförs. 

Valideringsdelegationen anser att det är en myndighet eller orga-
nisation med ett sektorsövergripande ansvar för att främja och koor-
dinera insatser för kompetensförsörjning och livslångt lärande som 
borde ha det övergripande ansvaret för att samordna och stödja ut-
vecklingen av validering. I nuläget saknas dock ett sådant sektors-
övergripande ansvar.  

Valideringsdelegationen föreslår att ansvarigt statsråd tillkallar 
ett råd med övergripande ansvar för validering. Med ett råd under 
ledning av ansvarigt statsråd blir det politiska engagemanget tydli-
gare. Delegationen anser att regeringen behöver svara upp mot det 
engagemang för validering som finns i arbetslivet och inom olika 
delar av utbildningssystemet. Valideringsrådet bör på sikt ingå i den 
organisation som föreslås för genomförandet av den nationella stra-
tegin för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

Kompetensförsörjning en grunduppgift för regionerna  

En väl fungerande kompetensförsörjning är central för hållbar regi-
onal tillväxt genom att arbetsgivare i privat och offentlig sektor får 
tillgång till rätt kompetens. Validering kan bidra till att skapa nytta 
ur ett regionalt kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspek-
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tiv genom att synliggöra och bekräfta den kompetens som finns i 
regionen.  

Regionerna bör driva på, samordna, stödja och öka kunskapen 
bland regionala aktörer när det gäller validering. Regional samverkan 
om validering kan bidra till likvärdig tillgång till validering mellan 
kommuner och att systemet för validering hålls ihop. 

Valideringsdelegationen föreslår att kompetensförsörjning bör 
vara en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret och regleras 
i lag, vilket ger ett tydligt mandat till regionerna att arbeta med 
kompetensförsörjning och validering. Delegationen föreslår även att 
regioner, enskilt eller gemensamt med andra regioner, ska kunna 
ansöka om medel från Tillväxtverket för att bidra till att utveckla och 
etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

En långsiktig finansiering ökar möjligheterna till validering 

Långsiktig finansiering är en av grundförutsättningarna för att vali-
dering ska komma till stånd och för att strukturer för validering ska 
kunna utvecklas. I Sverige ingår finansiering av validering i den ordi-
narie ersättningen för utbildning. Validering av tidigare förvärvat 
kunnande är dock en resurskrävande verksamhet, särskilt om valide-
ringen syftar till tillgodoräknande inom formell utbildning. Valide-
ringsdelegationen har tidigare gjort bedömningen att en särskild 
ersättning bör utbetalas till universitet och högskolor för tillgodo-
räknanden (SOU 2018:29).  

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram ett förslag om en 
sökbar kurs inom yrkeshögskolan för validering för tillgodoräknande, 
som delegationen ställer sig bakom. Inom kommunal vuxenutbild-
ning finns möjlighet att genomföra validering inom en orienterings-
kurs, vilket innebär att individen kan få studiemedel och att kom-
munen har möjlighet till statlig medfinansiering genom statsbidraget 
för regionalt yrkesvux. 

Tillfälliga medel för att utveckla validering har satsats inom både 
utbildning och arbetsmarknad. En mer långsiktig tillgång till utveck-
lingsmedel finns däremot inom europeiska socialfonden, ESF. Enligt 
Valideringsdelegationen bör medel för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande utökas i nästa programperiod. För projekt avseende 
validering bör medfinansieringen lösas med nationellt avsatta medel. 
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Kunskapen om validering behöver utvecklas 

Valideringsutföraren behöver ha rätt kompetens för att kunna ge-
nomföra validering med hög kvalitet. Kompetensutveckling är där-
för centralt för att uppnå kvalitet i valideringsarbetet. Validerings-
delegationen föreslår att medel tillförs för att säkerställa fortsatt 
finansiering av den fortbildning inom högskolan om validering som 
Skolverket hittills har finansierat.  

Inom vissa områden saknas statistik över omfattningen av vali-
dering. Den behöver förbättras så att man kan följa utvecklingen och 
genomföra effektutvärderingar. Delegationen bedömer att forsk-
ningen om validering behöver utökas för att bidra med perspektiv 
och ökad förståelse så att valideringsverksamheten kan utvecklas.  

Stödet till branscherna behöver stärkas  

Branscherna äger sina valideringsmodeller och ansvarar för att ut-
veckla, kvalitetssäkra, finansiera och uppdatera dessa. Staten har 
dock ett intresse av att validering mot arbetslivets kvalifikationer 
utvecklas, så att tillgången till kvalitetssäkrad och likvärdig valider-
ing kan öka. När det gäller medfinansiering för att utveckla bransch-
modeller är statens prioritering i första hand att stötta individerna 
och deras möjligheter att få sitt kunnande synliggjort och erkänt för 
att få arbete eller komma vidare i utbildning. 

Valideringsdelegationen föreslår att ett statsbidrag inrättas för att 
utveckla validering av yrkeskompetens. Villkoren för statsbidraget 
bör regleras i förordning och utformas i enlighet med EU:s bestäm-
melser om statligt stöd. Statsbidrag lämnas enligt förslaget för in-
satser som syftar till att utveckla modeller för validering av yrkes-
kompetens. Statsbidrag får, efter särskild utlysning, även lämnas för 
att anpassa befintliga modeller för validering för olika målgrupper. 

Vid fördelning av statsbidrag ska Myndigheten för yrkeshög-
skolan särskilt prioritera ansökningar som avser utveckling av nya 
och revidering av befintliga kvalifikationer inom yrken som omfattar 
en relativt stor andel av de sysselsatta på arbetsmarknaden eller inom 
yrken eller kompetensområden där det råder brist på arbetskraft. 
Prioriteras ska även kvalifikationer som uttrycks så att de kan mot-
svara en nivå i SeQF och utformas så att validering kan genomföras 
i enlighet med valideringsförordningen.  
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En förutsättning för att statsbidrag ska lämnas är att branschens 
arbetsgivar- och arbetstagarparter står bakom ansökan. Parternas 
ägarskap är avgörande för att kvalifikationerna som utvecklas får 
legitimitet i arbetslivet.  

Ökad tillgång till validering i kommunal vuxenutbildning  

Skyldighet att erbjuda inledande kartläggning  

Individer behöver vägledning och samtidig kartläggning av tidigare 
utbildning och yrkeserfarenhet för att kunna göra medvetna val. 
Individen får då också en bättre förståelse för vad validering skulle 
kunna innebära i det egna fallet. För vissa personer kan den inled-
ande kartläggningen leda vidare till en validering som gör att utbild-
ningen kan förkortas. En inledande kartläggning kan även underlätta 
kommunernas organisering av utbildning och prövning genom att 
felaktiga val undviks och att eleverna gör en realistisk studieplane-
ring.  

Valideringsdelegationen föreslår att en skyldighet för hemkom-
munen att erbjuda en inledande kartläggning inför utbildning eller 
prövning skrivs in i skollagen. Redan i dag anges att såväl elever som 
den som avser att börja studera ska ha tillgång till vägledning. Huvud-
mannen behöver också redan i dag kartlägga tidigare utbildning och 
yrkeserfarenhet för att kunna avgöra om en sökande är behörig till 
utbildning. Delegationens förslag innebär därmed ett förtydligande 
av skyldigheten att tillgodose elevers och potentiella elevers behov 
av vägledning inför utbildning. 

Skyldighet att erbjuda elever inom komvux validering 

Vuxenutbildningen ska utgå från den enskildes behov och förutsätt-
ningar. Enligt delegationen bör detta innebära att en elev inte ska 
behöva gå igenom utbildning i de delar där personen redan besitter 
motsvarande kunskaper och kompetens. Elever behöver därför er-
bjudas validering så att utbildningen kan utformas efter individens 
behov och mål med utbildningen.  

Nuvarande reglering i skollagen anger dock endast att validering 
kan genomföras. Statistiken är bristfällig men indikerar att få elever 
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i dag får sitt tidigare kunnande validerat inom komvux. I våra nor-
diska grannländer finns sedan länge en individuell rätt till validering. 
Där är också validering betydligt vanligare än i Sverige.  

Valideringsdelegationen föreslår därför att kommunerna, som 
huvudmän för vuxenutbildningen, får en skyldighet att erbjuda elever 
validering. Skyldigheten avser samtliga kurser som ingår i huvud-
mannens kursutbud.  

Konsekvensberäkningen av förslaget visar en samhällsekonomisk 
vinst med drygt 3 miljarder kronor per år till följd av minskat pro-
duktionsbortfall. För kommunsektorn beräknas skatteintäkterna öka 
med drygt 300 miljoner kronor per år på grund av snabbare genom-
strömning för de elever som valideras.  

Kommunernas kostnader för utbildning inklusive validering be-
döms dock öka något, framför allt till följd av merkostnader för att 
åstadkomma flexibla utbildningsupplägg efter valideringen. Samtidigt 
bedöms statens utgifter för studiebidrag minska med cirka 115 mil-
joner kronor per år till följd av den snabbare genomströmningen. 
Delegationen anser att motsvarande belopp bör tillföras kommun-
sektorn.  

Efter en validering ska eleven ha rätt att få ett intyg 

De olika typerna av dokumentation som anges i nuvarande reglering 
bidrar till oklarheten om begreppet validering inom vuxenutbild-
ningen. Valideringsdelegationen föreslår därför att det vid validering 
inom vuxenutbildningen endast ska finnas möjlighet att utfärda intyg 
eller betyg. Detta innebär att dokumentationen efter en validering 
ges en formell status vilket bedöms leda till ökad rättssäkerhet, 
likvärdighet och tilltro till den dokumentation som utfärdas efter en 
validering.  

Elevens individuella studieplan är viktig. Där bör dokumenteras 
vilka kurser och delar av kurser som eleven har fått bedömda och 
erkända respektive vilka kurser och delar av kurser som eleven 
behöver komplettera med efter valideringen. 
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Rektor ska kunna ge betyget E efter validering utan prövning 

Valideringsdelegationen föreslår att en elev som vid en validering be-
döms ha tillräckliga kunskaper i en kurs för att nå upp till minst 
kunskapskraven för betyget E, ska kunna ges betyget E av rektor utan 
att genomgå prövning.  

Förslaget underlättar bedömningsarbetet i samband med valider-
ing. I stället för att lärarna ska beakta samtliga betygskriterier och 
kunskapskrav vid bedömningen blir kunskapskraven för betyget E 
den kompetensstandard som validering görs mot. Det blir också 
tydligt att valideringsprocessen resulterar i en likvärdig dokumen-
tation, ett betyg, som om eleven hade följt undervisningen i kursen. 
Ett betyg efter validering säkerställer dessutom valideringens legiti-
mitet i förhållande till arbetsgivare och utbildningsinstitutioner, och 
tydliggör att kunskaperna i båda fallen har bedömts utifrån samma 
kunskapsmål och kunskapskrav. 

Motsvarande möjlighet till betyget E utan prövning ska också 
gälla elever som har betyg eller intyg från studier vid folkhögskola 
eller i utlandet. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lag (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lag (2010:630) om regionalt ut-
vecklingsansvar 

dels att i lagen ska införas en ny paragraf, 7 a § av följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 7 a § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
  

Kompetensförsörjning 
 
7 a § 

En region ska: 
1. fastställa mål och priorite-

ringar för det regionala kom-
petensförsörjningsarbetet, 

2. följa upp, utvärdera och 
årligen till regeringen redovisa 
resultaten av det regionala kompe-
tensförsörjningsarbetet samt en be-
dömning av regionens kompetens-
behov inom offentlig och privat 
sektor på kort och lång sikt. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)  
dels att 20 kap. 1, 42–44 §§, och 21 kap. 1, 21–23 §§ ska ha följande 

lydelse,  
dels att i lagen ska införas fem nya paragrafer, 20 kap. 8 a, 39 a och 

44 a §§ samt 21 kap. 8 a och 23 a §§, och närmast före 20 kap. 8 a § 
och 21 kap. 8 a §, nya rubriker av följande lydelse, 

dels att rubrikerna närmast före 20 kap. 44 § och 21 kap. 23 § ska 
sättas närmast före 20 kap. 43 § respektive 21 kap. 22 §, 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

20 kap. 
1 §1 

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser (2–9 §§), 
– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på grundläg-

gande nivå (10–15 §§), 
– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå (16–23 §§), 
– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare (24–33 §§), 
– bestämmelser om betyg (34–41 §§), 
– bestämmelser om validering 

(42 och 43 §§), och 
– bestämmelser om intyg (44 

och 45 §§). 

– bestämmelse om validering 
(42 §), och 

– bestämmelser om intyg (43 
– 45 §§). 

 
 Inledande kartläggning 

 
8 a § 

Hemkommunen är skyldig att 
se till att den som vill få sina kun-
skaper och sin kompetens kartlagd 
inför utbildning eller prövning 

                                                                                                                                                               
1 Senaste lydelse 2015:482. 
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inom kommunal vuxenutbildning 
erbjuds en inledande kartläggning. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
inledande kartläggning. 

 
 39 a § 

Regeringen får meddela före-
skrifter om möjlighet för rektor att 
i vissa fall ge betyg utan prövning 
till en elev som inte följt under-
visningen. 

 
42 §2 

En elev i kommunal vuxen-
utbildning kan få sina kunskaper 
och sin kompetens validerade.  

Huvudmannen ska erbjuda 
elever i kommunal vuxenutbild-
ning att få sina kunskaper och sin 
kompetens validerade. Skyldig-
heten att erbjuda validering om-
fattar de kurser som huvudman-
nen anordnar. 

Med validering avses en pro-
cess som innebär en strukturerad 
bedömning, värdering och doku-
mentation samt ett erkännande av 
kunskaper och kompetens som en 
person besitter oberoende av hur 
de förvärvats. 

Med validering avses en struk-
turerad process som innehåller 
fördjupad kartläggning, bedöm-
ning och ett erkännande av kun-
nande som en person besitter obe-
roende av hur det förvärvats. 

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

 Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
validering. 

 
 

  
                                                                                                                                                               
2 Senaste lydelse 2015:482. 
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 Intyg 
 

43 §3 
Den som får sina kunskaper 

och sin kompetens bedömda vid 
en validering ska ha möjlighet att 
få dessa dokumenterade skriftligt. 
Vad som sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ 
om rättelse och ändring av betyg 
gäller även en slutförd validering. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer med-
delar ytterligare föreskrifter om 
validering. 

En elev som får sina kun-
skaper och sin kompetens be-
dömda vid en validering enligt 
42 § har rätt att få resultatet er-
känt genom ett intyg.  

 

 
Intyg  
 

44 §4 
Den som genomgått en kurs i 

kommunal vuxenutbildning och 
vill få sina kunskaper dokumen-
terade på annat sätt än genom 
betyg ska få ett intyg. 

Den som har genomgått en 
kurs i kommunal vuxenutbild-
ning och vill få sina kunskaper 
dokumenterade på annat sätt än 
genom betyg ska få ett intyg. 

Huvudmannen ansvarar för 
att eleverna informeras om möj-
ligheten att få ett intyg. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att intyg 
alltid ska utfärdas efter vissa kur-
ser eller viss utbildning. 

 

 
 44 a § 

Huvudmannen ansvarar för 
att eleverna informeras om möj-
ligheten att få ett intyg. 

                                                                                                                                                               
3 Senaste lydelse 2015:482. 
4 Senaste lydelse 2015:482. 
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Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att intyg 
alltid ska utfärdas efter vissa kur-
ser eller viss utbildning. 

21 kap. 
1 §5 

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser (2–9 §§), 
– bestämmelser om särskild utbildning för vuxna på grundläg-

gande nivå (10–12 §§), 
– bestämmelser om särskild utbildning för vuxna på gymnasial 

nivå (13–16 §§), 
– bestämmelser om betyg (17–20 b §§), 
– bestämmelser om validering 

(21 och 22 §§), och 
– bestämmelser om intyg (23 

och 24 §§) 

– bestämmelse om validering 
(21 §), och 

– bestämmelser om intyg 
(22–24 §§) 

  
Inledande kartläggning 
 
8 a § 

Hemkommunen är skyldig att 
se till att den som vill få sina 
kunskaper och sin kompetens kart-
lagd inför utbildning inom sär-
skild utbildning för vuxna erbjuds 
en inledande kartläggning. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
inledande kartläggning. 

 
  

                                                                                                                                                               
5 Senaste lydelse 2012:109. 
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21 § 
En elev i särskild utbildning 

för vuxna kan få sina kunskaper 
och sin kompetens validerade.  

Huvudmannen ska erbjuda 
elever i särskild utbildning för 
vuxna att få sina kunskaper och 
sin kompetens validerade. Skyl-
digheten att erbjuda validering 
omfattar de kurser som huvud-
mannen anordnar.  

Med validering avses en pro-
cess som innebär en strukturerad 
bedömning, värdering och doku-
mentation samt ett erkännande av 
kunskaper och kompetens som 
en person besitter oberoende av 
hur de förvärvats. 

 

Med validering avses en struk-
turerad process som innehåller för-
djupad kartläggning, bedömning 
och ett erkännande av kunnande 
som en person besitter oberoende 
av hur det förvärvats. 

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

 Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
validering. 

 
 Intyg 
 

22 § 
Den som får sina kunskaper 

och sin kompetens bedömda vid 
en validering ska ha möjlighet att 
få dessa dokumenterade skriftligt. 
Vad som sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ 
om rättelse och ändring av betyg 
gäller även en slutförd validering. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer med-
delar ytterligare föreskrifter om 
validering. 

En elev som får sina kunska-
per och sin kompetens bedömda 
vid en validering enligt 21 § har 
rätt att få resultatet erkänt genom 
ett intyg. 
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Intyg  
 

23 § 
Den som genomgått en kurs i 

särskild utbildning för vuxna och 
vill få sina kunskaper dokumen-
terade på annat sätt än genom be-
tyg ska få ett intyg. I 18 § andra 
stycket och 19 § finns bestäm-
melser om att intyg ska utfärdas 
i vissa andra fall. 

Huvudmannen ansvarar för 
att eleverna informeras om möj-
ligheten att få ett intyg. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att intyg 
alltid ska utfärdas efter vissa kurser. 

Den som har genomgått en 
kurs i särskild utbildning för 
vuxna och vill få sina kunskaper 
dokumenterade på annat sätt än 
genom betyg ska få ett intyg. I 
18 § andra stycket, 19 § och 22 § 
finns bestämmelser om att intyg 
ska utfärdas i vissa andra fall. 

 
 23 a § 

Huvudmannen ansvarar för 
att eleverna informeras om möj-
ligheten att få ett intyg. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att intyg 
alltid ska utfärdas efter vissa kur-
ser eller viss utbildning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.3 Förslag till valideringsförordning (2020:000) 

Härigenom föreskrivs följande. 
 

1 §    Denna förordning gäller validering av en persons förvärvade 
kunnande för att erhålla kvalifikationer eller delar av sådana kvalifi-
kationer som omfattas av förordning (2015:545) om referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) samt för behörighet till 
utbildning som kan leda till sådana kvalifikationer, om inte annat 
föreskrivs i annan författning. Med kunnande avses kunskaper, fär-
digheter och kompetenser. 

 
2 §    En validering ska kunna leda till att ett behörigt organ kan be-
kräfta att personen har förvärvat kunnande som motsvarar fast-
ställda krav. 

 
3 §    Av 20 kap. 42 § andra stycket och 21 kap. 20 § andra stycket 
skollagen (2010:800) framgår att med validering avses en strukture-
rad process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och 
ett erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av 
hur det förvärvats. 

 
4 §    Det är en persons tidigare förvärvade kunnande som inte tidi-
gare blivit formellt bedömt och dokumenterat som ska kartläggas 
och bedömas inom ramen för en validering. 

 
5 §    Valideringsprocessen omfattar följande moment  

1. fördjupad kartläggning av personens tidigare lärande för att 
synliggöra och dokumentera kunnandet på ett sådant sätt att det går 
att bedöma mot den kompetensstandard som valideringen avser, 

2. formell bedömning av om personens kunnande motsvarar den 
kompetensstandard som valideringen avser, och   

3. erkännande av kunnandet genom utfärdande av ett formellt in-
tyg som styrker att personen har kunnande som motsvarar den kom-
petensstandard som valideringen avser. 

 
6 §    Kompetensstandarden ska vara utformad i termer av lärande-
resultat och fastställd av ett behörigt organ. Med behörigt organ 
avses det organ som utformat kompetensstandarden och svarar för 
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kvalitetssäkring av kvalifikationen och det formella intyg som ut-
färdas. 

 
7 §    Bedömningsmomentet ska genomföras av en person som har 
ämnes– eller yrkeskompetens inom området för den kompetens som 
ska bedömas och utföras med relevanta och tillförlitliga metoder i 
förhållande till den aktuella kompetensen. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.4 Förslag till förordning (2020:00) om statsbidrag 
för att utveckla validering av yrkeskompetens 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för 
insatser som syftar till att utveckla validering av yrkeskompetens. 
Syftet med statsbidraget är att utveckla verktyg för kompetensför-
sörjning och kompetensutveckling i arbetslivet.  

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 
 

2 §    Med validering avses i denna förordning validering enligt 
valideringsförordningen (2020:000). 

Förutsättningar för statsbidrag 

3 §    Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma 
för arbetsgivare och arbetstagare samt partssammansatta organ. 

 
4 §    Statsbidrag får lämnas för insatser som syftar till att utveckla 
modeller för validering av yrkeskompetens. Statsbidrag får, efter sär-
skild utlysning, även lämnas för att anpassa befintliga modeller för 
validering för olika målgrupper. 

 
5 §    Mottagaren av statsbidrag för insatser som avses i 4 § ska hålla 
resultaten av insatserna tillgängliga för samtliga aktörer inom den 
bransch som insatserna avser. 

 
6 §    Statsbidrag för insatser som avses i 4 § lämnas i enlighet med 
kapitel I och kapitel III artikel 31 i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av 
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 
och 108 i fördraget. Myndigheten för yrkeshögskolan ska föra ett 
sådant register som avses i kapitel II artikel 12 i kommissionens för-
ordning. 

219



SOU 2019:69 Författningsförslag 

49 

Ansökan om statsbidrag 

7 §    Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myn-
digheten för yrkeshögskolan innan arbetet med insatsen inleds. 
Ansökan ska ges in senast det datum som myndigheten bestämmer. 
Om det finns tillgängliga medel efter prövningen av de ansökningar 
som kommit in i rätt tid, får dock en senare gjord ansökan tas upp 
till prövning.  

Ansökan kan avse medel för utvecklingsarbete under högst två år.  
Ansökan ska vara undertecknad av såväl arbetsgivar- som arbets-

tagarorganisation för aktuell bransch.  
I en ansökan om bidrag för insatser som avses i 4 § ska det anges 

på vilket sätt resultaten av insatserna kommer att hållas tillgängliga 
enligt 5 §. 

 
8 §    En ansökan om statsbidrag ska innehålla    

1. en uppgift om vilka organisationer som är sökande, 
2. en beskrivning av planerade insatser, 
3. uppgift om huruvida sökanden avser att uttrycka kvalifikatio-

nen på ett sätt så att den kan motsvara en nivå i referensramen enligt 
beslut i 4 § i förordning (2015:545) om referensram för kvalifika-
tioner för livslångt lärande (SeQF) eller om sökanden avser att kva-
litetssäkra och uttrycka kvalifikationen på annat sätt, och 

4. en kostnadsberäkning där graden av egen finansiering ska 
framgå. 

Beslut om statsbidrag 

9 §    Myndigheten för yrkeshögskolan prövar frågor om och betalar 
ut statsbidrag. 

Bidrag för insatser som avses i 4 § lämnas för högst 50 procent av 
de stödberättigade kostnaderna. 

I ett beslut att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 
15 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av 
beslutet. 

 
10 §    Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det 
finns tillgång på medel.  
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11 §   Myndigheten för yrkeshögskolan får besluta att bevilja stats-
bidrag med ett lägre belopp än det som ansökan avser, om det finns 
skäl för det. 
 
12 §    Statsbidrag får inte lämnas 

1. till organisationer som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller 
försatta i konkurs,  

2. till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett 
beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt 
och oförenligt med den inre marknaden, eller 

3. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som 
annan särskild ersättning lämnas för. 

Bidrag får inte lämnas till en ideell förening eller stiftelse som har 
skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndig-
heten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. 

Fördelning av statsbidrag 

13 §    Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av 
statsbidrag prioritera ansökningar som avser insatser som syftar till 
att utveckla nya eller revidera befintliga kvalifikationer som uttrycks 
på ett sätt så att de kan motsvara en nivå i referensramen enligt beslut 
i 4 § i förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande (SeQF)  

1. inom yrken som omfattar en relativt stor andel av de sysselsatta 
på arbetsmarknaden, eller  

2. inom yrken eller kompetensområden där det råder brist på 
arbetskraft. 

Uppföljning och redovisning 

14 §    Myndigheten för yrkeshögskolan ska följa upp hur statsbi-
draget har använts.  

Myndigheten ska i samband med sin årsredovisning lämna en 
redovisning till Regeringskansliet av hur bidraget har använts. 
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15 §    Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekono-
misk och annan redovisning till Myndigheten för yrkeshögskolan 
som myndigheten begär. 

Återbetalning och återkrav 

16 §    Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbe-
talningsskyldig, om  

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat 
att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har an-
vänts för det ändamål det har lämnats för, 

4. sådan redovisning som avses i 15 § inte har lämnats, eller 
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 

 
17 §    Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller 
delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyl-
dig enligt 16 §. 

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten helt eller 
delvis efterge återkrav. 

 
18 §    På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med 
den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har 
fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger sta-
tens utlåningsränta med två procentenheter. 

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för yrkes-
högskolan helt eller delvis efterge krav på ränta. 

Bemyndigande 

19 §    Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter 
som behövs för verkställighet av denna förordning. 
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Överklagande 

20 §    Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring 
i högskoleförordningen (1993:100) 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 7 § och 7 kap. 5, 8, 25, 28, 31 och 
39 §§ högskoleförordningen (1993:100) ska ha följande lydelse. 

 
Lydelse enligt förslag 
i SOU 2018:29  

Föreslagen lydelse 

6 kap. 
7 § 

En student har rätt att till-
godoräkna sig tidigare utveck-
lade kunskaper och färdigheter. 
Detta gäller dock inte, om det 
finns en väsentlig skillnad mellan 
de kunskaper och färdigheter som 
studenten åberopar och målen 
för den utbildning för vilken de 
är avsedda att tillgodoräknas.  

Detta gäller kunskaper och 
färdigheter som studenten har ut-
vecklat  

1. genom att ha gått igenom 
en högskoleutbildning med god-
känt resultat vid en svensk hög-
skola,  

2. genom att ha gått igenom 
en högskoleutbildning med god-
känt resultat vid en utländsk hög-
skola, 

3. på annat sätt än som avses i 
1 eller 2 och som har dokumen-
terats i en kvalifikation som an-
ges i bilagan till förordningen 
(2015:545) om referensram för 
kvalifikationer för livslångt lär-
ande eller som enligt beslut en-
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ligt den förordningen motsvarar 
en nivå i referensramen, eller  

4. i yrkesverksamhet eller på 
annat sätt.  

 
 
 

 

Studenten kan inför tillgodo-
räknande erbjudas validering en-
ligt valideringsförordningen 
(2020:000). 

 
Nuvarande lydelse 

 
Föreslagen lydelse 

7 kap. 
5 §6 

Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grund-
nivå och vänder sig till nybörjare har den som 

1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller 
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kur-
ser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs 
för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan, 

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 
1 eller 2, 

4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är 
behörig till högre utbildning, eller 

5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet 
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter 
om kraven i första stycket 3. 

 Sökande enligt första stycket 5 
kan erbjudas validering enligt 
valideringsförordningen 
(2020:000). 

 
  

                                                                                                                                                               
6 Senaste lydelse 2012:712. 
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8 §7 
De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga 

för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får 
avse 

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller mot-
svarande kunskaper,  

2. godkänt resultat på ett konstnärligt prov för en utbildning som 
leder till en konstnärlig examen, och 

3. andra villkor enligt vad som anges i 11 § första stycket 2. 
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller ut-

ländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 Sökande enligt andra stycket 
kan erbjudas validering enligt 
valideringsförordningen 
(2020:000). 

 
25 §8 

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får 
avse 

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller mot-
svarande kunskaper, 

2. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 
3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse 

för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. 
Högskolan får bestämma vilka krav enligt första stycket som ska 

ställas. 
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller ut-

ländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 Sökande enligt andra stycket 
kan erbjudas validering enligt 
valideringsförordningen 
(2020:000). 

 
  

                                                                                                                                                               
7 Senaste lydelse 2018:1503. 
8 Senaste lydelse 2011:1020. 
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28 §9 
Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder 

till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den 
som 

1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hög-
skolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 

2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet 
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Undantag får göras från kravet på en examen i första stycket 1, 
om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan 
examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter 
inte har hunnit utfärdas. 

 Sökande enligt första stycket 2 
kan erbjudas validering enligt 
valideringsförordningen 
(2020:000). 

 
31 § 

De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nöd-
vändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
Kraven får avse 

1. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 
2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse 

för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. 
Högskolan får bestämma vilka krav enligt första stycket som skall 

ställas. 
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller ut-

ländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 Sökande enligt andra stycket 
kan erbjudas validering enligt 
valideringsförordningen 
(2020:000). 

 
  

                                                                                                                                                               
9 Senaste lydelse 2006:1053. 
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39 §10 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den 

som har 
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav 

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak 

motsvarande kunskaper. 
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet 

på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 
 Sökande enligt första stycket 3 

kan erbjudas validering enligt 
valideringsförordningen 
(2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
  

                                                                                                                                                               
10 Senaste lydelse 2010:1064. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska 
program 

Härigenom föreskrivs att 13 § förordning (2000:634) om arbets-
marknadspolitiska program ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
13 §11 

Validering får ske av en arbets-
sökandes kunskaper och kompe-
tens. Med validering avses en pro-
cess som innebär en strukturerad 
bedömning, värdering och doku-
mentation samt ett erkännande av 
kunskaper och kompetens som en 
person besitter oberoende av hur 
de förvärvats. 

Validering enligt validerings-
förordningen (2020:000) får ske 
av en arbetssökandes kunskaper 
och kompetens.  

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
  

                                                                                                                                                               
11 Senaste lydelse 2015:947. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2002:760) om uppdragsutbildning vid 
universitet och högskolor 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2002:760) om upp-
dragsutbildning vid universitet och högskolor  

dels att i lagen ska införas en ny paragraf, 5 a § av följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 5 a § ska ha följande lydelse. 
 

Lydelse enligt förslag 
i SOU 2018:29 

Föreslagen lydelse 

 
Tillgodoräknande inom 
uppdragsutbildning 

 

 
5 a §  

Uppdragsutbildning får inne-
fatta tillgodoräknande inom ut-
bildningen. 

Med tillgodoräknande avses i 
första stycket att den som deltar i 
uppdragsutbildningen får tillgodo-
räkna sig kunskaper och färdig-
heter som deltagaren har utvecklat 
genom tidigare utbildning, i yrkes-
verksamhet eller på annat sätt, om 
det inte finns en väsentlig skillnad 
mellan de kunskaper och färdig-
heter som deltagaren åberopar och 
målen för den uppdragsutbildning 
för vilken de är avsedda att till-
godoräknas. 

 

 Inför tillgodoräknandet kan 
deltagaren erbjudas validering 
enligt valideringsförordningen 
(2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.8 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2009:130) om yrkeshögskolan 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 § och 3 kap. 1 § förordning 
(2009:130) om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
12 § 

En studerande ska för en del av utbildningen kunna få tillgodo-
räkna sig annan genomgången utbildning, om de kunskaper, färdig-
heter och kompetenser som den studerande åberopar är av sådan 
beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar 
mot den aktuella utbildningen. En studerande ska även kunna få till-
godoräkna sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser 
som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. 

 Den studerande kan inför till-
godoräknande erbjudas validering 
enligt valideringsförordningen 
(2020:000). 

3 kap. 
1 §12 

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som 
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom 

kommunal vuxenutbildning, 
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är be-

hörig till motsvarande utbildning, eller 
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfaren-

het eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen.  

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om 
kraven i första stycket 2. 
  

                                                                                                                                                               
12 Senaste lydelse 2016:1000. 
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 Sökande enligt första stycket 4 
kan erbjudas validering enligt 
valideringsförordningen 
(2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.9 Förslag till förordning om ändring av förordning 
(2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ i förordning (2009:145) med 
instruktion för Tillväxtverket ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §13 

Tillväxtverket ska 
1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av 

landet, 
2. verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential som 

finns i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt 
storstadsområden nyttjas och vidareutvecklas, 

3. verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och klimat-
perspektiv stöder utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv 
i alla delar av landet, 

4. främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service 
för företag och medborgare i serviceglesa områden, 

5. främja och vara samord-
nande i frågor som rör entrepre-
nörskap vid universitet och hög-
skolor, och 

5. främja och vara samord-
nande i frågor som rör entrepre-
nörskap vid universitet och hög-
skolor,  

6. främja goda förutsättningar 
för företagande inom såväl befint-
liga näringar som nya och poten-
tiella tillväxtområden. 

6. främja goda förutsättningar 
för företagande inom såväl befint-
liga näringar som nya och poten-
tiella tillväxtområden, och 

 7. främja, stödja och vara sam-
ordnande i frågor som rör regio-
nalt kompetensförsörjningsarbete. 

 
  

                                                                                                                                                               
13 Senaste lydelse 2015:191. 
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3 §14 
Tillväxtverket ska 
1. på ett enkelt, behovsanpassat och samordnat sätt erbjuda myn-

dighetsinformation som är relevant för företagen och även vägleda 
blivande och redan etablerade företagare till information hos andra 
offentliga aktörer som främjar företagsutveckling, 

2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för in-
formation till företag om regionala företagsstöd samt ansvara för att 
samordna, förmedla kunskap till och stödja aktörer som beviljar 
regionala företagsstöd, 

3. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom 
det regionala tillväxtarbetet, 

4. förmedla kunskap till andra 
myndigheter, regionalt utveck-
lingsansvariga och andra relevanta 
aktörer om näringslivsutveckling, 
hållbar regional tillväxt samt håll-
bart nationellt och regionalt till-
växtarbete inklusive tillgänglighet 
till kommersiell och offentlig 
service,  

4. förmedla kunskap till andra 
myndigheter, regionalt utveck-
lingsansvariga och andra relevanta 
aktörer om näringslivsutveckling, 
hållbar regional tillväxt, regionalt 
kompetensförsörjningsarbete, 
samt hållbart nationellt och regi-
onalt tillväxtarbete inklusive till-
gänglighet till kommersiell och 
offentlig service, 

5. ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företa-
gens tillgång till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund 
för regionala kartläggningar och för beslut enligt förordningen 
(2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande 
betaltjänster, 

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken, i fråga om inkvarteringsstatistik, 

7. ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, 
inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regio-
nala analys- och prognossystem, 

8. ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan 
och samordning inom turism, 

9. vara huvudansvarigt i Sverige för EU:s program för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag och samordna det 
svenska nätverket inom Enterprise Europe Network samt vara 
kontaktpunkt enligt Small Business Act, 
                                                                                                                                                               
14 Senaste lydelse 2016:1047. 
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10. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och 
nationell nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när 
Europeiska kommissionen gör kontrollbesök som gäller statligt 
stöd, 

11. främja svenskt deltagande och bistå Regeringskansliet i inter-
nationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, 

12. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem 
som uppfyller nationella krav och kraven i enlighet med EU:s-regel-
verk, 

13. för företag tillgängliggöra information inom miljöteknikom-
rådet och ansvara för förvaltningen av den databas över svenska 
miljöteknikföretag och den karta över svenska referensanläggningar 
som tagits fram inom ramen för Sveriges miljöteknikråds kommitté-
uppdrag, och 

14. vara ansvarig myndighet för att vidareutveckla och förvalta 
den elektroniska kontaktpunkten för tjänsteleverantörer enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 
2006 om tjänster på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen, 
och, tillsammans med berörda myndigheter, säkerställa att kontakt-
punkten fungerar enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre 
marknaden. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.10 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2011:183) om befattningsutbildning 
och fortbildning för rektorer och annan personal 
med motsvarande ledningsfunktion i skola, 
förskola och fritidshem 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) 
om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan 
personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och 
fritidshem ska ha följande lydelse. 

 
Lydelse enligt förslag 
i SOU 2018:29 

Föreslagen lydelse 

2 kap. 
8 § 

En deltagare i befattningsut-
bildningen får tillgodoräkna sig 
kunskaper och färdigheter som 
deltagaren har utvecklat genom 
tidigare utbildning, i yrkesverk-
samhet eller på annat sätt, om det 
inte finns en väsentlig skillnad 
mellan de kunskaper och färdig-
heter som deltagaren åberopar 
och målen för den kurs för vilken 
de är avsedda att tillgodoräknas.  

En deltagare i befattningsut-
bildningen får tillgodoräkna sig 
kunskaper och färdigheter mot-
svarande en eller två av de kurser 
som anges i 3 §. 

 

 Inför tillgodoräknandet kan 
deltagaren erbjudas validering en-
ligt valideringsförordningen 
(2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2011:1108) om vuxenutbildning 

Härigenom föreskrivs om förordningen (2011:1108) om vuxenut-
bildning  

dels att 4 kap. 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse 
dels att i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 

17 b §, 4 kap. 24 a och 24 b §§, och närmast före 2 kap. 17 b § och 
4 kap. 24 b §, nya rubriker av följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 4 kap. 25 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
 Inledande kartläggning 
 
 17 b § 

I 20 kap. 8 a § och 21 kap. 8 a § 
skollagen (2010:800) anges att 
hemkommunen är skyldig att er-
bjuda en inledande kartläggning. 
Statens skolverk får meddela 
ytterligare föreskrifter om inled-
ande kartläggning. 

4 kap. 
24 §15 

Betygssättning efter en valide-
ring sker inom kommunal vuxen-
utbildning genom prövning.  

Betygssättning efter en valide-
ring kan inom kommunal vuxen-
utbildning ske genom prövning. 

Bestämmelserna om betygssättning samt utfärdande av betyg och 
examensbevis i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid pröv-
ning. 

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om pröv-
ning. 

 
  

                                                                                                                                                               
15Senaste lydelse 2016:458.  
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 24 a § 
En elev som inte följt under-

visningen i en kurs får av rektorn 
ges betyget E utan att genomgå 
prövning om 

1. det av betyg, intyg enligt 
20 kap. 43 § eller 21 kap. 22 §, 
annat intyg eller liknande framgår 
att eleven genom studier vid folk-
högskola, studier i utlandet eller på 
annat sätt förvärvat sådana kun-
skaper som behövs för betyget E, 
och 

2. kursen erbjuds av huvud-
mannen. 

 
 
 Validering 

 
24 b § 

I 20 kap. 42 och 43 §§ samt 
21 kap. 21 och 22 §§ skollagen 
(2010:800) finns bestämmelser 
om validering av elevers kunska-
per och kompetens samt om intyg 
efter validering. I 2 kap. 1, 2, 6 och 
8 §§ och i 4 kap. 24 § finns ytterli-
gare bestämmelser om validering. 

I valideringsförordningen 
(2020:000) finns bestämmelser om 
validering. 

Statens skolverk får meddela 
ytterligare föreskrifter om validering. 
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Intyg och validering Intyg  
 

25 § 
Den som har genomgått en 

orienteringskurs eller en indivi-
duell kurs ska få ett intyg. Även 
den som har genomgått en valide-
ring ska kunna få ett intyg. 

Statens skolverk får meddela 
ytterligare föreskrifter om valide-
ring. 

Den som har genomgått en 
orienteringskurs eller en indivi-
duell kurs ska få ett intyg.  

 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.12 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2011:1162) med instruktion för Myndigheten 
för yrkeshögskolan 

Härigenom föreskrivs att 6 § förordning (2011:1162) med instruk-
tion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
6 §16 

Myndigheten ska 
1. främja användningen och ut-

vecklingen av validering inom de 
utbildningar som myndigheten 
ansvarar för, och 

 

1. främja användningen och ut-
vecklingen av validering i enlighet 
med valideringsförordningen 
(2020:000) inom de utbildningar 
som myndigheten ansvarar för, 
och 

2. stödja branscherna i deras 
arbete med att utveckla och 
kvalitetssäkra samt informera om 
modeller för validering. 

2. stödja branscherna i deras 
arbete med att utveckla och kva-
litetssäkra samt informera om 
modeller för validering i enlighet 
med valideringsförordningen 
(2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
  

                                                                                                                                                               
16 Senaste lydelse 2017:1113. 
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1.13 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2012:140) om statsbidrag för viss utbildning 
som rör tolkning och teckenspråk 

Härigenom föreskrivs att i förordning (2012:140) om statsbidrag för 
viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk ska införas en ny 
paragraf, 1 a §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 1 a § 

Med validering avses i denna 
förordning validering enligt vali-
deringsförordningen (2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.14 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2012:811) med instruktion för Universitets- 
och högskolerådet 

Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (2012:811) med in-
struktion för Universitets- och högskolerådet ska ha följande lydelse. 

 
Lydelse enligt förslag 
i SOU 2018:29 

Föreslagen lydelse 
 

 
14 § 

Myndigheten ska 
1. stimulera intresset för hög-

skoleutbildning, 
1. stimulera intresset för hög-

skoleutbildning,  
2. främja breddad rekrytering 

till högskolan, och 
2. främja breddad rekrytering 

till högskolan, och 
3. främja universitetens och 

högskolornas arbete med erkän-
nande av tidigare lärande. 

3. främja universitetens och 
högskolornas arbete med valide-
ring av tidigare förvärvat kun-
nande enligt valideringsförord-
ningen (2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.15 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2014:375) om statsbidrag för utveckling av 
lärande på arbetsplatser och regionala 
stödfunktioner för yrkesutbildning 

Härigenom föreskrivs att 4 § förordning (2014:375) om statsbidrag 
för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunk-
tioner för yrkesutbildning ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4 § 

Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorgani-
sationer och till organisationer som är gemensamma för arbetsgivare 
och arbetstagare för insatser som avser yrkesintroduktionsavtal och 
som syftar till att utveckla 

1. kompetensprofiler och vali-
deringsmodeller för anställnings-
barhet i branscher och yrken,  

 

2. system för certifiering av 
aktörer som kan bistå arbetsplat-
ser med att upprätta utbildnings-
planer och följa upp lärande på 
arbetsplatsen, 

1. system för certifiering av 
aktörer som kan bistå arbetsplat-
ser med att upprätta utbildnings-
planer och följa upp lärande på 
arbetsplatsen, 

3. branschkriterier för hand-
ledarutbildningar och upprätta 
certifiering av handledarutbild-
ningar som motsvarar branschens 
kriterier, eller 

2. branschkriterier för hand-
ledarutbildningar och upprätta 
certifiering av handledarutbild-
ningar som motsvarar branschens 
kriterier, eller 

4. regional samverkan för att 
stödja lärande på arbetsplatser. 

3. regional samverkan för att 
stödja lärande på arbetsplatser. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.16 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2016:937) om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning 

Härigenom föreskrivs att 20 och 33 §§ förordningen (2016:937) om 
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
20 §17 

Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag 
enligt denna förordning är följande: 

1. Minst tre kommuner ska samverka om planering och genom-
förande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för en-
skilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samver-
kande kommunerna. 

2. De samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera ut-
bildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst 
samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bi-
draget lämnas för. 

3. Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd 
med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra samman-
slutningar som är verksamma inom de branscher som finns före-
trädda i de samverkande kommunerna. 

4. Utbudet ska planeras efter samråd med 
a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller 

länen enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, och 
b) Arbetsförmedlingen. 
5. De samverkande kommunerna ska 
a) visa på ett behov av utbild-

ningen, 
a) visa på ett behov av utbild-

ningen, och 
b) erbjuda en möjlighet till 

validering, och 
 

  

                                                                                                                                                               
17 Senaste lydelse 2018:1966. 
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c) erbjuda studie- och yrkes-
vägledning samt vid planeringen 
och genomförandet av utbild-
ningen ta till vara elevens tidigare 
förvärvade kunskaper och kom-
petens. 

b) erbjuda studie- och yrkes-
vägledning samt vid planeringen 
och genomförandet av utbild-
ningen ta till vara elevens tidigare 
förvärvade kunskaper och kom-
petens. 

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kom-
muner i första stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl. 

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller 
sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontranspor-
ter eller godstransporter.  

 
33 §18 

Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. 
Av ansökan ska det framgå  

1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser, 
2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbild-

ningen sammanlagt ska omfatta, 
3. att kommunerna sammantaget finansierar utbildning som mot-

svarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfatt-
ning i årsstudieplatser som ansökan avser, 

4. att utbildningen inbegriper 
en möjlighet till validering om det 
finns elever som behöver det, 

 

5. en analys av kompetensbe-
hovet hos den privata och offent-
liga arbetsmarknaden inom de 
samverkande kommunerna, 

4. en analys av kompetensbe-
hovet hos den privata och offent-
liga arbetsmarknaden inom de 
samverkande kommunerna, 

6. hur utbildningen har plane-
rats och på vilket sätt den pla-
nerade utbildningen svarar mot 
kompetensbehovet hos arbets-
marknaden inom de samverkande 
kommunerna, 

5. hur utbildningen har plane-
rats och på vilket sätt den pla-
nerade utbildningen svarar mot 
kompetensbehovet hos arbets-
marknaden inom de samverkande 
kommunerna, 

7. skälen till att kommunerna 
gemensamt har prioriterat det 
eller de yrkesområden som ansö-
kan avser, och 

6. skälen till att kommunerna 
gemensamt har prioriterat det 
eller de yrkesområden som ansö-
kan avser, och 

                                                                                                                                                               
18 Senaste lydelse 2016:1371. 
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8. övriga uppgifter som följer 
av föreskrifter som meddelats 
med stöd av 40 §. 

7. övriga uppgifter som följer 
av föreskrifter som meddelats 
med stöd av 40 §. 

Av ansökan ska det också framgå hur arbetslivet i de samverkande 
kommunerna har medverkat i planeringen av utbildningen samt hur 
den regionalt utvecklingsansvariga aktören i det eller de län som kom-
munerna tillhör och Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen 
av utbildningsutbudet. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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1.17 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2018:1503) om ändring i högskoleförordningen 
(1993:100) 

 
Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 b § i förordning (2018:1503) om 
ändring i högskoleförordningen (1993:100) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
5 b § 

Utöver vad som följer av 5 a § 
kan en sökande visa att han eller 
hon har sådana nödvändiga kom-
petenser som anges i 5 § genom 
svensk eller utländsk utbildning, 
praktisk erfarenhet eller på grund 
av någon annan omständighet. 

Utöver vad som följer av 5 a § 
kan en sökande visa att han eller 
hon har sådana nödvändiga kom-
petenser som anges i 5 § genom 
svensk eller utländsk utbildning, 
praktisk erfarenhet eller på grund 
av någon annan omständighet. 
Sökande som vill visa detta kan 
erbjudas validering enligt vali-
deringsförordningen (2020:000). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 
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2 Inledning 

2.1 Uppdragets bakgrund och syfte 

Valideringsdelegationen har haft regeringens uppdrag att till och 
med 2019 följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete 
för effektiva strukturer för validering inom utbildning och arbetsliv 
(dir. 2015:120). Regeringen har aviserat att ett sammanhållet, natio-
nellt och permanent system för validering ska införas.1 I delegationens 
uppdrag ingår därför att identifiera behov av utvecklingsinsatser och 
förändringar som stärker valideringsarbetet samt lämna förslag som 
gynnar utvecklingen av hållbara och generella strukturer för valider-
ing på nationell och regional nivå.  

I augusti 2018 fick Valideringsdelegationen tilläggsdirektiv 
(dir. 2018:101) med en utvidgning av uppdraget. Delegationen ska 
även föreslå en övergripande definition av validering, se över författ-
ningar där begreppet validering ingår samt analysera och ta ställning 
till hur den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande (SeQF) kan användas för att stärka kopplingen mellan valider-
ing och utbildning. 

2.1.1 Ett internationellt åtagande 

Både EU och OECD har sedan mitten av 1990-talet identifierat 
validering som ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, för ökad 
anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. 
Under senare år har validering lyfts fram i bland annat EU-kom-
missionens New Skills Agenda for Europe som ett strategiskt viktigt 
område för att säkra kompetensförsörjningen inom EU.2  
                                                                                                                                                               
1 Prop. 2014/15:1 och prop. 2014/15:100. 
2 Europeiska kommissionen KOM (2016) 381. 
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I december 2012 beslutade Europeiska unionens råd om en rekom-
mendation om validering av icke-formellt och informellt lärande.3 
Sverige har tillstyrkt rekommendationen, som anger att medlems-
staterna senast 2018 ska ha infört arrangemang för validering som 
gör det möjligt för enskilda att:  

• få kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats via 
icke-formellt och informellt lärande validerade, och 

• erhålla en fullständig eller, i tillämpliga fall, en partiell kvalifika-
tion på grundval av det validerade icke-formella och informella 
lärandet. 

Sverige har även ställt sig bakom rekommendationen om en europeisk 
referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF), som be-
slutades av Europaparlamentet och rådet i april 2008.4 Rekommen-
dationen om EQF har implementerats i Sverige genom förordningen 
(2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 
(SeQF).  

Inom EU-samarbetet kopplas utvecklingen av validering ihop 
med införandet och utvecklingen av referensramar för kvalifikatio-
ner för livslångt lärande. Både utveckling av system för validering 
och referensramar för kvalifikationer syftar till att öka mobiliteten 
inom EU, främja livslångt lärande och förbättra anställningsbarheten 
genom att synliggöra och erkänna kompetens som utvecklats på 
olika sätt och i olika sammanhang. Ett kompetensbaserat synsätt är 
utgångspunkten i båda fallen. Detta innebär att fokus sätts på vad 
människor vet, förstår och kan göra oavsett hur och var de har till-
ägnat sig sitt kunnande. 

2.1.2 Behov av långsiktigt hållbara strukturer 

I Valideringsdelegationens första delbetänkande En nationell strategi 
för validering (SOU 2017:18) formulerades den övergripande mål-
sättningen med utvecklingsarbetet inom valideringsområdet: 

                                                                                                                                                               
3 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och infor-
mellt lärande (2012/C 398/01). 
4 EUT C 111, 6.5.2008. Rekommendationen upphävdes den 22 maj 2017 i samband med att 
Europeiska unionens råd antog en ny rekommendation om den europeiska referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande, 2017/C 189/03. 
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Betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad. Validering ska 
vara tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssystemet och 
mot en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. Validering som väg 
till en kvalifikation ska ha lika hög legitimitet som formell utbildning.  

Ett brett utvecklingsarbete har bedrivits under de senaste fyra åren, 
både på nationell och regional nivå. Fokus har legat på utveckling av 
långsiktiga strukturer som kan säkra kvalitet och legitimitet i valider-
ingsarbetet och därigenom bidra till att öka tillgången till validering 
inom utbildning och arbetsliv.  

Utvecklingen har följts upp i delegationens årliga redovisningar 
2018 och 2019. Uppföljningarna visar på en positiv utveckling av 
valideringsarbetet, både inom utbildningssystemet och i arbetslivet. 
Omfattningen av validering har ökat, från en låg nivå, under senare 
år. Uppföljningarna visar dock även att det finns påtagliga luckor i 
systemet och att det återstår arbete för att strukturerna för valider-
ing ska bli överblickbara, effektiva och långsiktigt hållbara. 

2.1.3 Betänkandets syfte 

Målsättningen för de senaste årens utveckling av strukturer för vali-
dering inom utbildning och arbetsliv är att ett sammanhållet, natio-
nellt och permanent system för validering ska införas.5 Tillgången 
till validering behöver säkerställas inom såväl utbildningssystemet 
som mot arbetslivets kvalifikationer.  

Systemperspektivet står i fokus i delegationens slutbetänkande. 
Adekvat reglering, organisering och finansiering är viktiga institutio-
nella förutsättningar för att möjliggöra ett sammanhållet och perma-
nent system för validering. För att fler personer ska kunna få sitt 
kunnande synliggjort, bedömt och erkänt behöver kvalitet och lik-
värdighet i genomförandet av validering stärkas, liksom även tilliten 
till valideringens resultat. 

I betänkandet ges också särskild uppmärksamhet åt vidareutveck-
ling av två delar av systemet för validering. Det är dels validering mot 
arbetslivets kvalifikationer (så kallad branschvalidering), dels vali-
dering inom kommunal vuxenutbildning.  

                                                                                                                                                               
5 Prop. 2014/15:1 s. 41. 
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2.1.4 Avgränsningar 

Med systemperspektivet följer också vissa avgränsningar. Delega-
tionen har fokuserat arbetet till den mer formella formen av vali-
dering, det vill säga validering som kan leda till att individen kan få 
ett formellt intyg som har ett värde för fortsatt utbildning och på 
arbetsmarknaden. Det förekommer även verksamheter som ligger 
inom en mer allmän beskrivning av validering som ett sätt att syn-
liggöra och ge erkännande åt det människor kan. Delegationen anser 
att också sådana verksamheter har ett värde för att stärka människors 
självförtroende och motivera till fortsatt lärande. De omfattas dock 
inte av detta betänkande.  

Valideringsdelegationen har också avgränsat sitt arbete till vali-
dering för vuxna som har förvärvat kunnande i arbetslivet eller i 
andra sammanhang utanför en formell utbildningskontext. Även ung-
domar tillägnar sig naturligtvis kunskaper och kompetens i en mängd 
olika sammanhang. Enligt delegationens mening bör dock validering 
framför allt ses som ett verktyg som kompletterar formell utbild-
ning för vuxna.  

Delegationens uppdrag har även omfattat valideringsfrågor som 
berör utfärdandet av kvalifikationer som särskilda organisationer an-
svarar för. I denna del ingår bland annat valideringsprocesser för 
olika legitimationsyrken. Hur dessa processer kan och bör utformas 
omfattas inte i detta betänkande. Validering för reglerade yrken har 
dock belysts tidigare, bland annat i delbetänkandet En nationell stra-
tegi för validering (SOU 2017:18) och i en skrivelse till regeringen om 
effektivare valideringsprocess mot svensk behörighet för personer 
med utländsk lärarexamen.6   

I delbetänkandet Validering i högskolan (SOU 2018:29) har dele-
gationen lämnat förslag för att fler individer ska få sitt tidigare 
lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. 
Arbetet med validering inom högskolan behandlas därför endast på 
en övergripande nivå i detta betänkande.  

                                                                                                                                                               
6 Valideringsprocessen för lärare med utländsk examen, skrivelse till Utbildningsdepartementet 
2018-11-20, dnr. Komm2018/00177/U2015:10.  
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2.2 Valideringsdelegationens utgångspunkter 

Fungerande validering är centralt för att realisera människors möj-
ligheter till livslångt lärande. Det är också av stor betydelse för kom-
petensförsörjningen på arbetsmarknaden Det är dessutom viktigt 
för effektiviteten i resursanvändningen inom utbildningssektorn. 
Validering tillför värde och nytta för såväl individer, arbetsgivare, 
utbildningsanordnare som samhället i stort.  

Nytta för individen 

För individen kan en väl fungerande validering  

• öppna nya vägar inom formell utbildning och på arbetsmarknaden, 

• vara motivationshöjande och inspirera till vidare utbildning då 
tidigare förvärvat kunnande synliggörs och ges ett värde, 

• innebära en förkortad utbildningstid och snabbare inträde på 
arbetsmarknaden, 

• stimulera till ett livslångt lärande, och 

• bidra till att individen gör välgrundade val om fortsatta studier 
och karriärvägar. 

Nytta för arbetsgivare 

För arbetsgivare är validering av nytta för  

• möjligheterna till kompetensförsörjning och kompetensutveck-
ling inom företaget eller organisationen,  

• att effektivisera och förkorta verksamhetsnära kompetensutveck-
lingsinsatser, 

• att motivera anställda till ytterligare kompetensutveckling,  

• att underlätta omställning och omstrukturering, och 

• att synliggöra och ta tillvara på kompetensen hos nyanlända som 
saknar dokumentation över sin utbildning och yrkesverksamhet. 
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Nytta för utbildningsanordnare 

En utvecklad struktur för validering är till nytta också för utbild-
ningsanordnare. Validering är 

• ett verktyg för att bredda rekryteringen till utbildning, 

• ett medel för ökad mobilitet mellan utbildningsanordnare, utbild-
ningsformer och länder, 

• kvalitetshöjande genom att valideringen sätter fokus på lärande-
målen för utbildningen,  

• av betydelse för utveckling av nya former för lärande och flexib-
lare studiegångar, 

• ett sätt att ta tillvara tidigare lärande i heterogena grupper av 
studerande, och 

• en möjlighet till nya arenor för samverkan med arbetslivet om 
utbud och utformning av utbildning som möter behoven på dagens 
och morgondagens arbetsmarknad.  

Nytta för samhället 

För samhället finns betydande vinster med en väl utvecklad struktur 
för validering genom 

• bättre kompetensförsörjning i arbetslivet och matchning på arbets-
marknaden, 

• effektivare resursanvändning inom utbildningssystemet, och 

• att samarbetet mellan utbildning och arbetsliv stimuleras, vilket 
bidrar till ökad relevans och kvalitet i utbildning och forskning. 

2.3 Begreppsdiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion om några centrala begrepp på 
valideringsområdet. Den följande diskussionen kompletteras av en 
begreppslista i inledningen av betänkandet som förklarar vad utred-
ningen avser med de begrepp som används.  
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2.3.1 Människor lär sig i olika sammanhang 

Sedan mitten av 1990-talet har både EU och OECD livslångt lärande 
som ett sektorsövergripande mål. Begreppet livslångt lärande i dess 
nutida uttolkning rymmer i dessa sammanhang två dimensioner. 
Den ena syftar på lärande under hela livsförloppet. Den andra syftar 
på att lärandet är livsvitt och sker i olika sammanhang, såväl formella, 
icke-formella som informella.  

Validering breddar perspektivet från utbildning och undervisning 
till att i stället fokusera på det lärande som sker i många olika sam-
manhang. Det centrala är vad en person kan, inte hur kunnandet har 
förvärvats. Eftersom en persons kunnande utvecklas genom lärande 
i många olika sammanhang behöver formell utbildning kompletteras 
med validering av kunnande som människor utvecklat i andra sam-
manhang för att individens hela kompetens ska synliggöras.  

Validering vilar på den grundläggande värderingen att lärande 
från olika sammanhang kan resultera i likvärdig kompetens. Kun-
nande som utvecklats informellt i arbetslivet eller på fritiden eller 
genom icke-formell utbildning ska därför efter en validering kunna 
intygas till samma värde som om kunnandet hade utvecklats genom 
formell utbildning. 

2.3.2 Kompetensbegreppets olika former och uttryck 

Individens lärande sker således i många olika sammanhang och på 
flera olika sätt – genom formell utbildning, informellt i arbetet och 
på fritiden samt i olika icke-formella utbildningssituationer som till 
exempel studiecirklar och personalutbildning. Ibland används ut-
trycket kompetens för att beskriva resultatet av det samlade lärandet, 
det vill säga det en individ vet, förstår och kan göra.  

Begreppet validering är inte enhetligt definierat i Sverige i dag. 
Detta diskuteras vidare i kapitel 6 där delegationen också lämnar för-
slag om en ny, gemensam definition av validering. Inte heller begrep-
pen kompetens och kunskap är enhetligt definierade, varken i Sverige 
eller inom EU.  

Behovet av en konsistent vokabulär som kan underlätta jämförel-
ser av utbildningar och kvalifikationer mellan och inom länder har 
lett till internationella överenskommelser om läranderesultat (learning 
outcomes) som en gemensam utgångspunkt. Med läranderesultat 
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sätts fokus på vad en individ ska kunna när en lärprocess, till exempel 
en utbildning, är avslutad, i stället för att beskriva längd, innehåll och 
form för själva lärprocessen.  

Trots den gemensamma utgångspunkten ser dock beskrivning-
arna olika ut inom olika områden. Några av de olika kategorisering-
arna av kunskaper och kompetens som används i Sverige i dag redo-
visas i tabell 2.1.  

 
 

Inom skolväsendet talar man sedan 1990-talet om det utvidgade 
kunskapsbegreppet, där kunskap kommer till uttryck i olika former: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket 1997). Dessa 
olika former av kunskap förutsätter och samspelar med varandra.  

Inom högskolan har ett kompetensbaserat synsätt etablerats inom 
ramen för Bolognaprocessen, med syftet att skapa tydlighet och jäm-
förbarhet internationellt och nationellt.7 Examensmål och kursmål 
beskrivs i termer av förväntade studieresultat. Dessa indelas i kun-
skap och förståelse, färdighet och förmåga, samt värderingsförmåga 
och förhållningssätt.  

Även referensramar för kvalifikationer för livslångt lärande utgår 
från principen om läranderesultat. Kvalifikationer ska i referensra-
marna beskrivas som läranderesultat vilka ska anges i tre kategorier: 
kunskaper, färdigheter och kompetenser. Utgångspunkten är såle-
des densamma som vid beskrivning av de förväntade utbildningsre-

                                                                                                                                                               
7 Prop. 2004/05:162. 
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sultaten, eller lärandemålen, inom högskolan. Kategorierna är dock 
delvis olika. 

Ett fjärde exempel är EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande.8 
Där används begreppet kompetens som en motsvarighet till lärande-
resultat. De åtta nyckelkompetenserna som en individ anses behöva 
för att kunna nyttja sin fulla potential och aktivt delta i samhälls- och 
arbetsliv uttrycks i sin tur som en kombination av kunskaper, färdig-
heter och förhållningssätt.  

2.3.3 Kunnande uttrycker resultatet av ett tidigare lärande  

Som framgått ovan saknas en konsistent vokabulär för att tala om 
kunskaper och kompetens. Exempelvis används begreppen kunskap 
och kompetens i vissa sammanhang för att beskriva målen för, eller 
resultatet av, ett lärande. I andra sammanhang utgör samma begrepp 
i stället en beståndsdel som tillsammans med andra komponenter 
som färdigheter, attityder etcetera ska beskriva målet eller resultatet.  

Carlgren m.fl. (2009) menar att en del av bristen på konsistens i 
de existerande typologierna kan förklaras av att kunskaper, kunnande 
och kunnighet blandas samman. De framhåller att när man formu-
lerar mål så är det det eftersträvade kunnandet som formuleras. När 
man i stället ska beskriva innehållet i till exempel en kurs så är det 
kunskaperna det handlar om. Formulering av kunskapsnivåer eller 
kravnivåer gäller kunnigheten.  

Valideringsdelegationen har tagit fasta på ovan resonemang om 
kunskap, kunnande och kunnighet i förslaget till ny, gemensam defi-
nition av validering i avsnitt 6.5.1. Eftersom de ingående kompo-
nenterna uttrycks på olika sätt i olika sammanhang så behövs ett 
samlande begrepp som fungerar i alla de olika sammanhang där vali-
dering används.  

I detta betänkande, och i Valideringsdelegationens förslag till ny 
definition av begreppet validering, används kunnande som samlings-
begrepp för det en person vet, förstår och kan göra. Enligt delegatio-
nens bedömning är kunnande betydligt enklare att förstå och använda 
än termen läranderesultat, eller resultat av lärande. När det handlar 

                                                                                                                                                               
8 Europaparlamentets och Rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompe-
tenser för livslångt lärande (2006/962/EG). 
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om vad människor vet, förstår och kan göra fungerar det engelska 
uttrycket learning outcomes mindre bra i svensk översättning.  

Vid en validering är det således individens kunnande som ska kart-
läggas och bedömas för att kunna erkännas. 

2.3.4 Andra processer som syftar till erkännande 
av individens kunnande 

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och 
värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i (främst) sam-
manhang utanför formell utbildning. Processen ska kunna leda till 
ett formellt erkännande av individens tidigare förvärvade kunnande. 
Det finns emellertid också andra processer som syftar till att erkänna 
människors kunnande, som inte utgör en validering i denna bemär-
kelse.  

Universitets- och högskolerådet (UHR) har ansvaret för bedöm-
ning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial 
nivå.9 I detta fall handlar det om en bedömning av individens for-
mellt dokumenterade kunnande. Det är den formella dokumenta-
tionen, oftast diplom och ämnesförteckning från en slutförd och 
avslutad utländsk utbildning, som utgör underlag för bedömningen. 
UHR kontrollerar att examen är utfärdad från ett erkänt lärosäte 
som omfattas av landets kvalitetskontroll. Därefter bedöms den ge-
nomgångna utbildningens syfte, nivå, omfattning och inriktning för 
att kunna utfärda ett utlåtande om vilken examen som utbildningen 
motsvarar i Sverige.  

Utlåtandet från UHR innebär ett erkännande av individens tidi-
gare utbildning i den svenska utbildningskontexten. Den bedömning 
som görs avser dock enbart de tidigare utfärdade dokumenten. Pro-
cessen omfattar inte någon kartläggning eller bedömning av det kun-
nande som individen kan ha förvärvat i arbetslivet eller på annat sätt. 
I detta fall är det alltså inte fråga om validering. 

Ett erkännande av yrkeskvalifikationer enligt lagen (2016:145) 
om erkännande av yrkeskvalifikationer som genomför EU:s yrkes-
kvalifikationsdirektiv10 är följaktligen inte heller att betrakta som 

                                                                                                                                                               
9 4 § förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet. 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkänn-
ande av yrkeskvalifikationer, i lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU 
av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG. 
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validering. Yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller bestämmelser om 
hur yrkeskvalifikationer för ett yrke som förvärvats i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz ska 
erkännas i en annan medlemsstat där yrket är reglerat. Exempel på 
sådana yrken är läkare, sjuksköterska och tandläkare. I detta samman-
hang förutsätter ett erkännande att den sökande redan har erhållit 
formella bevis för de kvalifikationer som krävs för att få utöva yrket 
i en annan medlemsstat. Bedömningen som görs av den myndighet 
eller organisation som är ansvarig för att utfärda behörighet för det 
specifika yrket är också i detta fall en bedömning av dokument, inte 
en kartläggning och bedömning av individens kunnande från olika 
sammanhang.  

För personer med utländsk utbildning från tredjeland, det vill 
säga ett land utanför EES och Schweiz, som vill utöva ett reglerat 
yrke i Sverige är bedömningen av utbildningen däremot en av flera 
delar i valideringsprocessen för behörighet att utöva yrket i Sverige. 
Det varierar vilken kompetens, utöver den formella utbildningen och 
kunskaperna i svenska, som bedöms och på vilket sätt bedömningen 
sker. Den kompetensbedömning som görs i prövningen för legiti-
mation och behörighet är således mer mångfacetterad och har fokus 
på individens reella kompetens för att arbeta i Sverige i respektive 
yrke. Eventuella avvikelser vad gäller den formella utbildningen kan 
kompenseras genom de andra stegen i bedömningen. I detta sam-
manhang passar begreppet validering som benämning för processen 
som helhet. 

2.4 Genomförande  

Utredningsarbetet har genomförts med stöd av en expertgrupp med 
en bred medverkan av forskare, företrädare för utbildning och 
arbetsliv, omställningsaktörer, regionala aktörer och nationella myn-
digheter. Till arbetet har även knutits en arbetsgrupp bestående av 
branschföreträdare samt en referensgrupp med företrädare för regio-
nerna. Vidare har myndigheterna som ingår i Valideringsdelegationen 
sedan 2017 bedrivit ett myndighetsövergripande samarbete om kom-
munikation om validering. 

Delegationens kansli har medverkat i styrgruppen för Myndigheten 
för yrkeshögskolans BOSS-projekt (Branschvalidering – operativ 
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och strategisk och samverkan), Sveriges universitets- och högskole-
förbunds arbetsgrupp för flyktingfrågor och Region Gävleborgs 
projekt ValidX, som syftar till att utveckla en valideringsmodell för 
yrkesrollen personlig assistent.  

Dialoger har förts med verksamma inom valideringsområdet i 
kommuner, regioner och branscher. Delegationen har både genom-
fört egna dialogkonferenser, seminarier och workshops och med-
verkat i konferenser, seminarier och workshops som anordnats av 
bland annat myndigheter, regioner, samverkansorganisationer och 
arbetsmarknadens parter för att lyfta frågor om validering.  

Med syftet att inhämta erfarenheter från andra länder har dele-
gationen genomfört ett antal internationella studiebesök. Inom 
ramen för arbetet med slutbetänkandet har delegationen besökt 
Norge, Danmark och Island. Under arbetets gång har studiebesök 
även gjorts till Finland, Frankrike och Skottland. Delegationens 
kansli har därutöver deltagit vid VPL (Validation of Prior Learning) 
Biennalen i Århus 2017 och i Berlin 2019.  

Underlag för delegationens förslag utgörs därutöver av egna upp-
följningar av valideringsarbetet inom utbildning och arbetsliv som 
presenterats i de årliga rapporterna. En enkät riktad till kommuner 
avseende validering inom kommunal vuxenutbildning genomfördes 
2018. En enkät riktad till deltagare i kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare (sfi) genomfördes samma år. Delegationen 
har även genomfört en uppföljning av högskolekursen Validering i 
praktiken. Vidare har delegationen tagit del av forskningsrapporter 
samt svenska och internationella studier och uppföljningar med mera. 

Delegationen har under arbetets gång samrått med utredningar 
med närliggande uppdrag, bland annat Arbetsmarknadsutredningen 
(A 2016:03), Utredningen om planering och dimensionering av kom-
vux och gymnasieskola (U 2018:01), Utredningen Reglering av yrket 
undersköterska (S 2017:07) och Utredningen för hållbart arbetsliv 
över tid (A 2017:02). 

2.5 Betänkandets disposition 

Slutbetänkandets efterföljande kapitel är disponerade som följer. 
Kapitel 3–5 är bakgrundskapitel och kapitel 6–11 innehåller Valider-
ingsdelegationens förslag och bedömningar.  
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I kapitel 3 görs en beskrivning av behov och nytta av validering. 
I kapitel 4 redogörs för utvecklingen av validering sedan slutet av 
1990-talet i EU och i Sverige. I kapitel 5 presenteras en internationell 
utblick över validering i bland annat de nordiska länderna.  

I kapitel 6 beskrivs nuvarande reglering av validering, olika typer 
av valideringsprocesser samt vilken betydelse referensramen för kva-
lifikationer (SeQF) kan få för arbetet med validering. Validerings-
delegationens lämnar här förslag och bedömningar om en generell 
reglering på valideringsområdet som knyter ihop strukturerna för 
validering.  

I kapitel 7 diskuteras hur validering bör organiseras på nationell 
och regional nivå och delegationens förslag om tvärgående funktion 
på nationell nivå och tydligt mandat för regionerna presenteras. 

Kapitel 8 ägnas åt finansiering av validering medan kapitel 9 redo-
gör för behovet av kunskapsutveckling på valideringsområdet.  

I kapitel 10 behandlas behov och förutsättningar för vidareut-
veckling av validering av yrkeskompetens enligt de modeller som 
branscherna har utvecklat. Förslag presenteras om hur staten kan 
stödja branscherna i deras arbete med att utveckla validering.  

Kapitel 11 omfattar en beskrivning av validering inom kommunal 
vuxenutbildning (komvux) samt delegationens förslag för att öka 
tillgången till validering inom komvux och underlätta utbildnings-
anordnarnas arbete med validering.  

I kapitel 12 redovisas ekonomiska och andra konsekvenser av 
delegationens förslag och bedömningar.  

Det avslutande kapitel 13 innehåller författningskommentarer.  
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3 Behov och nytta av validering 

Arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för innovation, till-
växt och sysselsättning. På en alltmer föränderlig arbetsmarknad är 
validering en nyckel till en smidig omställning och kompetensut-
veckling för yrkesverksamma och ett verktyg som underlättar för 
arbetssökande att synliggöra sin kompetens och snabbare komma i 
arbete. I detta kapitel diskuteras validering i samband med insatser 
för kompetensförsörjning och livslångt lärande, i syfte att visa på 
behov och nytta av validering.  

Det råder brist på arbetskraft inom ett stort antal yrkesområden 
(avsnitt 3.1). Samtidigt har vissa svårt att ta sig in eller ta sig vidare 
på arbetsmarknaden. Matchningen på den svenska arbetsmarknaden 
har försämrats de senaste åren.1 Problemen handlar om en obalans 
både mellan de arbetslösas kompetens och den kompetens som arbets-
givarna efterfrågar och mellan anställdas utbildning och kompetens 
och kraven för deras arbete. Dessutom förändras kompetenskraven 
till följd av bland annat digitalisering och automatisering, vilket ökar 
individers och arbetsgivares behov av flexibla möjligheter till kom-
plettering av kompetensen.  

Dessa utmaningar behöver mötas med utvecklade möjligheter till 
livslångt lärande (avsnitt 3.2). Människor behöver kunna bygga på 
och bygga om sin kompetens genom hela yrkeslivet. Ett flexibelt och 
tillgängligt utbud av relevanta utbildningar är en del i lösningen. En 
annan del är tillgång till validering för att synliggöra och erkänna 
människors befintliga kompetens.  

I avsnitt 3.3 konstateras att det finns ett begränsat antal studier 
som kan visa på effekter av validering. Det finns dock statistik som 
visar att studietiden kan förkortas med hjälp av validering. Efterföl-
jande utbildningsinsatser kan då inriktas mot komplettering i de 
delar som individen saknar för att uppnå den kvalifikation som 
                                                                                                                                                               
1 Se bland annat Arbetsförmedlingen (2019a), s. 20–22 och Konjunkturinstitutet (2019), s. 35–36.  
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efterfrågas. Effektivare utbildningsinsatser är till nytta för såväl indi-
vid och arbetsgivare som samhället i stort.  

3.1 Brist på arbetskraft med rätt kompetens 

3.1.1 Fortfarande svårt att hitta personal med rätt kompetens 

Ett flertal studier visar att det råder brist på efterfrågad kompetens 
inom ett stort antal yrkesområden. Enligt Arbetsförmedlingens senaste 
prognos låg bristen på efterfrågad arbetskraft våren 2019 fortfarande 
på historiskt höga nivåer i både privat och offentlig sektor, trots en 
något dämpad konjunktur (Arbetsförmedlingen 2019b). Rekryterings-
problemen kommer enligt prognosen att vara stora även framöver.  

Kompetensbristen förklaras till viss del av en ökad efterfrågan av 
arbetskraft till följd av högkonjunkturen, men även av den demo-
grafiska utvecklingen med allt fler äldre och yngre i befolkningen 
och ett lågt tillskott av nyutbildad arbetskraft.  

Arbetsförmedlingen framhåller att ökad tillgång på utbildad arbets-
kraft med efterfrågade kompetenser är en angelägen fråga på både 
kort och lång sikt. Den är avgörande, inte bara för möjligheten att 
förbättra matchningen, utan även som en grundläggande förutsätt-
ning för ekonomisk tillväxt.  

Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer från okto-
ber 2019 visar att bristen på arbetskraft i näringslivet som helhet har 
minskat och nu närmar sig det normala.  

I offentlig sektor fortsätter däremot bristen på arbetskraft att 
vara hög även framöver. Välfärdssektorn kommer att behöva öka 
antalet anställda med nära 200 000 personer fram till 2026. Behoven 
är störst inom äldreomsorgen och gymnasieskolan. Därutöver för-
väntas cirka 300 000 personer, eller var tredje medarbetare, gå i pen-
sion under perioden (SKL 2018). 

Brist på arbetskraft åtgärdas i första hand genom att befintlig 
personal får jobba mer. Det gäller både i näringslivet och i offentlig 
sektor. I näringslivet är en relativt vanlig konsekvens också att man 
tackar nej till ordrar, medan konsekvensen i offentlig sektor blir att 
kvaliteten i servicen försämras (se figur 3.1).  
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Rekryteringssvårigheterna kan i viss mån även bero på hur arbets-
givare uttrycker sina kompetenskrav. Arbetsgivare har inte alltid en 
klar bild över vilka kompetenser det är som de behöver. Rekryteringen 
kan underlättas av att olika branscher tar fram kompetensstandarder 
som beskriver de kritiska kompetenserna för att jobba inom ett 
yrkesområde (se vidare kapitel 10).  

3.1.2 Många arbetslösa saknar efterfrågad kompetens  

Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är stor har många svårt att 
ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst 
dem som nyligen kommit till Sverige. Enligt Arbetsförmedlingen 
saknar de arbetssökande i många fall den kompetens som arbets-
givarna efterfrågar. En tredjedel av de inskrivna arbetslösa saknar 
gymnasieutbildning. Personer som saknar gymnasieutbildning har i 
många fall svårt att hitta en varaktig anknytning till arbetsmarknaden 
(Arbetsförmedlingen 2019a). 

Rörligheten på arbetsmarknaden fyller en viktig funktion för 
matchningen. In- och utflödet på arbetsmarknaden är självklart vik-
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tiga för matchningsdynamiken. Det är dock de som byter jobb som 
står för den största andelen av flödena på arbetsmarknaden. Under 
perioden 1988–2012 var den genomsnittliga andelen jobbytare 
10,3 procent av samtliga förvärvsarbetande i åldrarna 30–39 och 50–
59 (SCB 2014a). Motsvarande andelar för utflöde ur och inflöde in 
på arbetsmarknaden var 4,7 respektive 4,4 procent av de förvärvs-
arbetande. I siffrorna ingår bara de individer som bytt arbetsgivare 
mellan två år, inte de som bytt jobb inom en organisation.2 

Med ökad rörlighet kan kompetensen fördelas mer optimalt så att 
anställdas utbildning och kompetens stämmer bättre överens med 
kraven för deras arbete. Statistik från OECD visar emellertid att 
andelen felmatchade på den svenska arbetsmarknaden är hög. År 2016 
var 37 procent av samtliga anställda i åldern 15–64 år felmatchade, 
vilket är en något högre andel än genomsnittet i OECD.3 Andelen 
underkvalificerade var högre (22 procent) än andelen överkvalifice-
rade (15 procent).  

Felmatchningen är större bland utrikes födda än bland inrikes 
födda. Skillnaden mellan inrikes födda och utrikes födda är betydligt 
större i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Felmatchningen är 
särskilt tydlig vad gäller andelen utrikes födda som är överkvalifi-
cerade för sina nuvarande jobb (OECD 2018, s. 77–78).  

Rörlighet, både internt inom en arbetsplats och externt mellan 
arbetsgivare, främjas av att yrkesverksammas kompetens synliggörs 
och intygas på ett formaliserat sätt. Validering som verktyg för att 
kartlägga och bekräfta kompetens förbättrar förutsättningarna både 
för arbetsgivares arbete med strategisk kompetensförsörjning och 
för individens möjligheter till karriärutveckling inom eller utanför 
nuvarande arbetsplats.  
  

                                                                                                                                                               
2 Jobbytare definieras i studien som en individ som varit sysselsatt vid två efterföljande år en-
ligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) samt att individen har bytt arbets-
givare mellan åren. 
3 OECD:s statistikdatabas, OECD.Stat/Labour/Skills for Jobs/Mismatch – National statistics. 
Data är bland annat hämtade från EU:s Labour Force Survey. 
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3.1.3 Teknikutvecklingen förändrar kompetenskraven 

Det finns många studier, både svenska och internationella, som 
undersökt hur teknikutvecklingen har påverkat efterfrågan på arbets-
kraft under de senaste decennierna.4 Forskningen visar att ökad 
datorisering och automatisering har lett till en ökad efterfrågan på 
utbildad arbetskraft och en minskad andel sysselsatta bland medel-
inkomsttagare. Automatiseringen har främst slagit mot arbetskraft 
som huvudsakligen utför rutinmässiga arbetsuppgifter, exempelvis 
enklare kontorsarbeten.  

Högutbildade har utfört rutinuppgifter i mindre utsträckning 
och har kunnat använda ny teknik för att bli mer produktiva, vilket 
lett till ökad efterfrågan och ökade löner för denna grupp. Genom 
ökade inkomster hos de grupper som gynnats av utvecklingen har 
automatiseringen indirekt ökat efterfrågan på arbetskraft även i ser-
viceyrken som ställer lägre krav på kompetens.  

I Sverige är andelen jobb utan krav på särskild yrkesutbildning 
dock låg och har varit så under en längre tid. Enligt statistik från SCB 
har 95 procent av samtliga anställda (16–64 år) arbeten som ställer 
krav på särskild yrkesutbildning.5 Andelen jobb utan krav på utbild-
ning har legat på samma nivå, cirka 5 procent, sedan början av 2000-
talet.6 

Polariseringstesen – att jobb i arbetslivets mellanskikt är på väg 
att försvinna och ersättas av lågkvalificerade jobb – har ifrågasatts av 
vissa forskare under senare år.7 Dessa menar att jobbstrukturens för-
ändring karaktäriseras av en omfattande uppgradering snarare än en 
polarisering.  

Tåhlin (2019) har utgått ifrån utbildningskrav i stället för löne-
nivå när han studerat förändringen av jobbens kvalifikationsnivå. 

                                                                                                                                                               
4 Se bland annat Arbetsförmedlingen (2018a). Rapporten bygger på en översiktlig genomgång 
av den nationalekonomiska forskningen om hur arbetsmarknaden påverkas av den tekniska 
utvecklingen som lett fram till en ökad automatisering av arbetsuppgifter. 
5 SCB:s statistikdatabas, Yrkesregistret, Anställda 16–64 år i riket efter yrke (SSYK 2012) 
2014–2016. Arbeten utan krav på utbildning avser yrken med SSYK-koder som börjar med 
siffran 9. Arbeten med krav på utbildning avser övriga yrken, dvs. SSYK-koder som börjar 
med siffrorna 0–8. 
6 En ny standard för yrkesklassificering infördes 2014 (SSYK 2012). Enligt den tidigare yrkes-
klassificeringen (SSYK 96) var andelen jobb utan krav på yrkesutbildning 6 procent under peri-
oden 2001–2013. 
7 Se bland annat Tåhlin, M. (2019). Analysen bygger främst på data från de svenska levnads-
nivåundersökningarna (LNU) 1974–2010 men även Statistiska centralbyråns yrkesregister. Se 
även Berglund, T. m.fl. (2019).  
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Studien visar på samma sätt som de flesta andra studier att andelen 
högt kvalificerade jobb har ökat.  

Andelen lågkvalificerade jobb har däremot inte ökat, i stället visar 
studien att en omgruppering har skett. Minskningen av antalet per-
soner verksamma inom tillverkning och distribution är koncentrerad 
till de minst kvalificerade och lägst avlönade jobben, medan ökningen 
av antalet personer verksamma inom omsorg och service är koncen-
trerad till de mest kvalificerade (om än inte högavlönade) jobben.  

Jobbstrukturen har enligt Tåhlin alltså uppgraderats i vertikal 
riktning genom en stigande andel akademikerjobb. Samtidigt har det 
skett en förskjutning i horisontell riktning från manligt till kvinnligt 
dominerade arbetarjobb. Detta illustreras i figur 3.2. 

Akademiker, könsintegrerade jobb

Arbetare, könsuppdelade jobb

A

BManligt Kvinnligt

Källa: Tåhlin, M (2019) s. 39. 
Anmärkning: Pil A=Stigande andel akademikerjobb, Pil B=Förskjutning från manligt till kvinnligt 
dominerade arbetarjobb. 

 
 

I Arbetsförmedlingens (2018a) forskningssammanställning framkom-
mer att forskningen är delad också när det gäller i vilken utsträckning 
och på vilket sätt teknikutvecklingen kommer att påverka arbets-
marknaden i framtiden. Vissa forskare menar att automatiseringen 
framöver kommer att ersätta mänsklig arbetskraft även för mer avan-
cerade arbetsuppgifter, och att teknikutvecklingen de senaste tio åren 
har gått snabbare än förväntat. De negativa effekterna antas därför 
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bli mer omfattande än tidigare, med stora grupper på arbetsmarkna-
den som kan komma att bli arbetslösa.  

Andra forskare som refereras i Arbetsförmedlingens samman-
ställning är mer positiva och hävdar att det är för ensidigt att bara 
fokusera på att jobb kommer att försvinna. Att vissa arbetsuppgifter 
automatiseras innebär inte att hela yrken försvinner. Nya innovatio-
ner förväntas i stället skapa många nya typer av arbetsuppgifter och 
yrken. Ny teknik tenderar generellt sett att höja värdet på det arbete 
som människor utför, vilket totalt sett ökar efterfrågan på mänsklig 
arbetskraft. Individer kan utveckla kompletterande färdigheter till 
den nya tekniken, snarare än att bli ersatta av den.  

OECD (2019) uppskattar att cirka 14 procent av de befintliga 
jobben riskerar att försvinna de kommande femton till tjugo åren till 
följd av automatisering, medan 32 procent av jobben kommer att 
förändras radikalt. Variationen är dock stor mellan olika länder. I de 
nordiska länderna, där det är vanligt med mer utvecklade arbetsorga-
nisationer, bedömer OECD att det är färre jobb som kan automati-
seras jämfört med situationen i länder med mer tayloristisk arbets-
organisation och större andel enkla jobb.  

Oavsett vad forskarna tror om framtiden är de dock överens om 
att framtida automatiseringar förväntas ha störst negativ effekt på 
sysselsättningen för arbetskraft med lägre kvalifikationer (Arbets-
förmedlingen 2018a). Forskarna understryker också vikten av att 
agera i tid och inte underskatta de problem som kan uppstå.  

I det mer optimistiska scenariot är utbildning och kompetensut-
veckling av central betydelse för att kunna hantera den omställning 
som kan komma att uppstå på framtidens arbetsmarknad. Forskarna 
föreslår förändringar som gör utbildningssystemen mer flexibla och 
som inte nödvändigtvis går ut på att individer ska gå långa akademiska 
utbildningar (Arbetsförmedlingen 2018a).8 Kontinuerlig påfyllnad 
av kunskap och kompetens kommer att behövas under hela arbets-
livet. Detta förutsätter att det finns möjlighet att kombinera arbete 
och utbildning.  

För att underlätta det livslånga lärandet behöver också lärande 
som sker utanför formell utbildning synliggöras och erkännas. Till-
gång till validering och kompetensutveckling för yrkesverksamma 
kan även bidra till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för 
dem som i dag står utanför.  
                                                                                                                                                               
8 Se även Frey, C. B. (2019), s. 353–354 och OECD (2019), kapitel 6. 
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3.2 Möjligheterna till kompetensutveckling 
och lärande behöver stärkas 

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande 
genom hela arbetslivet behöver stärkas för att få en ökad rörlighet 
på arbetsmarknad och därmed bättre matchning mellan utbud och 
efterfrågan på arbetskraft. Det är nödvändigt för att minska risken 
för arbetslöshet och ohälsa men även för att både företag och 
människor ska kunna utvecklas och växa.  

Lärande sker inte bara i formell utbildning utan även i arbetet och 
på fritiden. I avsnitt 3.2.2 redovisas hur vuxnas deltagande i formell 
och icke-formell utbildning i Sverige ser ut.9 När det gäller lärande 
som sker informellt i exempelvis det dagliga arbetet, i förenings-
verksamhet eller genom självstudier är det svårt att både uppskatta 
omfattningen och att fastställa kvaliteten. Statistik om informellt 
lärande är därför begränsad. 

3.2.1 Ansvaret för det livslånga lärande är delat 

Det offentliga, arbetsgivare och den enskilde har alla ett ansvar för 
att det livslånga lärandet kommer till stånd. Det offentliga ansvarar 
för att det finns tillräckligt med utbildningsmöjligheter i form av ett 
relevant och flexibelt utbud av utbildning och möjligheter till studie-
finansiering. Individer som behöver stärka sin ställning i arbetslivet 
har ett ansvar att använda och förvalta dessa möjligheter.  

Finansieringen av kompetensutveckling som är direkt kopplad 
till verksamheten är arbetsgivarens ansvar. Behoven av kompetens-
utveckling är dock större än så och många gånger finns behov av 
bredare kompetenshöjande insatser. Även sådan generell kompe-
tensutveckling är av värde för den nuvarande arbetsgivaren men den 
kan vara svår att få ekonomisk avkastning för med tillräcklig säker-
het eftersom den anställde kan ta med sig den nya kunskapen till 
andra arbetsgivare.  

Detta leder till att mindre generell vidareutbildning kommer till 
stånd än vad som vore samhällsekonomiskt önskvärt (Ericson 2004). 
                                                                                                                                                               
9 Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån (2018). Uppgifterna är baserade på två 
undersökningar som genomförts i samtliga medlemsländer i Europeiska Unionen: Undersök-
ningen om vuxnas deltagande i utbildning (Adult Education Survey, AES), som genomfördes 
2016, och Undersökningen om personalutbildning i företagen (Continuing Vocational Training 
Survey, CVTS), som genomfördes 2015.  
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Detta så kallade marknadsmisslyckande är särskilt allvarligt vid större 
och mer allmänna teknikskiften då många behöver tillägna sig den 
nya tekniken. Den enskilda arbetsgivaren kan inte heller förväntas ta 
ansvar för vidareutbildning som syftar till ett byte av yrke eller bransch.  

Oavsett om utbildningsinsatserna avser företagsspecifik eller 
generell kompetensutveckling behöver de utgå från det individen 
redan kan, det vill säga ta hänsyn till sådant kunnande som individen 
redan har men saknar formella intyg på. Annars skapas återvänds-
gränder och kompetensutvecklingen blir mer omfattande än nöd-
vändigt. Validering leder till att fort- och vidareutbildningen kan 
individanpassas och därmed effektiviseras (se vidare avsnitt 3.3.1). 

3.2.2 Många vuxna deltar i utbildning men främst 
i icke-formell utbildning  

Utbildning riktad till unga utgör basen för det livslånga lärandet och 
är viktig både för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden 
och för delaktighet i samhället i stort. Men det är även viktigt att 
som vuxen kunna fylla på med ny kunskap för att kunna upprätthålla 
och utveckla den kompetens som behövs på en föränderlig arbets-
marknad. Det behöver inte alltid handla om att gå en hel utbildning 
utan ofta räcker det med en kortare kurs och ibland endast en del av 
en kurs.  

I Sverige deltog två av tre vuxna i åldern 25–64 år i formell eller 
icke-formell utbildning 2016.10 Deltagande i icke-formell utbildning 
är vanligare (56 procent) än deltagande i formell utbildning (14 pro-
cent). Kvinnor och yngre (25–34 år) deltar i större utsträckning i 
formell utbildning medan köns- och åldersfördelningen är mera jämn 
inom icke-formell utbildning. Personer födda i Sverige deltar i betyd-
ligt större utsträckning än utrikes födda i icke-formell utbildning, 
medan det omvända gäller för formell utbildning. Ju högre utbild-
ning individen har, desto vanligare är det att delta i ytterligare utbild-
ning, såväl formell som icke-formell.  

Högskoleutbildning är den vanligaste utbildningsformen bland 
dem som deltar i formell utbildning efter 25 års ålder, följt av kom-

                                                                                                                                                               
10 Med formell utbildning avses organiserad utbildning inom ramen för det reguljära utbildnings-
väsendet. Med icke-formell utbildning avses organiserad utbildning utanför det formella utbild-
ningsväsendet, till exempel folkhögskoleutbildning, personalutbildning på arbetstid, kortare 
kurser, seminarier och studiecirklar på fritiden samt arbetsmarknadsutbildning.  
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munal vuxenutbildning. Andelen studerande över 25 år är relativt hög 
i Sverige, eftersom många unga både påbörjar och avslutar sina stu-
dier sent. Ökad allmänbildning är det främsta skälet till att delta i 
formell utbildning. Skäl som har med yrke och arbetsliv är också av 
stor betydelse.  

Huvuddelen av den icke-formella utbildning som genomförs ut-
görs av personalutbildning, totalt sett är fyra av fem icke-formella 
utbildningsaktiviteter arbetsrelaterade. Med personalutbildning avses 
utbildning som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren och bedrivs 
helt eller delvis på betald arbetstid. Personalutbildning kan även om-
fatta formell utbildning, men domineras av icke-formell utbildning 
som till exempel kurser, workshops, seminarier och handledning i 
arbetet. Sex av tio sysselsatta deltog i personalutbildning under en 
tolvmånadersperiod. Personer med eftergymnasial utbildning deltog 
i större utsträckning än personer med lägre utbildning. Vanligaste 
skälet till att delta i personalutbildning är för att kunna göra sitt jobb 
bättre, nio av tio angav detta som skäl.  

Personalutbildningskurser är relativt korta jämfört med formella 
utbildningar eller kurser som genomförs på fritiden. Anställda som 
deltagit i sådana kurser ägnade 2016 i genomsnitt 20 timmar eller en 
halv arbetsvecka åt deltagandet. 

I en undersökning som genomförts av Svenskt Näringsliv (2019) 
framkommer att företagen är engagerade i kompetensutveckling för 
sina anställda. Drygt 90 procent av företagen i undersökningen svarade 
att de tillämpar en eller flera aktiviteter för att kompetensutveckla 
sina medarbetare. Den vanligaste formen av kompetensutveckling 
var bransch- och yrkesrelaterade kurser, tätt följt av interna utbild-
ningar, kunskapsutbyte eller kunskapsöverföring. 

3.2.3 Avsaknaden av formella intyg bidrar till låg rörlighet 
på arbetsmarknaden 

En viktig skillnad mellan formell och icke-formell utbildning är att 
den som deltagit i en formell utbildning får ett utbildningsbevis som 
har ett erkänt värde även utanför den egna arbetsplatsen. Värdet för 
individen blir då större, eftersom utbildningen resulterar i en kvalifi-
kation som kan underlätta jobbyten. Nuvarande arbetsgivare känner 
oftast till den anställdes kompetens även utan formella intyg, men 
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när den anställde av olika skäl vill eller måste söka nytt jobb kan en 
erkänd kvalifikation underlätta rörligheten (Landell 2015).  

Personalutbildning som arbetsgivaren ansvarar för är viktig, inte 
minst för den verksamhetsnära fort- och vidareutbildningen. Även 
om personalutbildning är vanligt bland yrkesverksamma är det dock 
sällan som den resulterar i att den anställde får en formell dokumen-
tation om det kunnande som har utvecklats. Ungefär två tredjedelar 
av de icke-formella personalutbildningsaktiviteterna leder inte till 
något utbildningsbevis (SCB 2018). Detta är vanligare bland personer 
med hög utbildningsnivå jämfört med personer med lägre utbildnings-
nivå.  

Personalutbildning ökar individens möjligheter på den externa ar-
betsmarknaden om utbildningen resulterar i ett formellt intyg. Vil-
ken personalutbildning som arbetsgivaren köper har därför stor bety-
delse. Utbildning som motsvarar högskoleutbildning, yrkeshögskole-
utbildning och kommunal vuxenutbildning kan anordnas på uppdrag 
av arbetsgivare för kompetensutveckling av anställda. Omfattning av 
sådan uppdragsutbildning är emellertid begränsad (UKÄ 2016; 
MYH 2019a; Skolinspektionen 2016).  

Ett formellt intyg kan också erhållas genom att individen ges 
möjlighet att validera sitt odokumenterade kunnande. En studie från 
Nederländerna visar på ett positivt samband mellan formella intyg 
och karriärutveckling. Individer som erhållit ett certifikat efter en 
validering eller som har ett examensbevis hade större möjlighet att 
ta ett steg framåt i sin karriär, förutsatt att de arbetat aktivt med sin 
karriärplanering. Om individen inte hade något formellt intyg fanns 
det däremot inget sådant samband (Stoël & Wentzel 2011). 

En målgruppsundersökning som genomförts inom ramen för 
Valideringsdelegationens myndighetssamverkan visar att tre av tio 
låter bli att söka jobb de är intresserade av på grund av att de saknar 
dokumentation på kompetens eller kunskaper (se bilaga 3). Var fjärde 
svarade att avsaknaden av papper eller intyg har gjort att de inte sökt 
en utbildning de velat gå. Undersökningens resultat tyder således på 
att avsaknaden av formella betyg och intyg bidrar till en minskad 
rörlighet på arbetsmarknaden och riskerar att låsa in människor i 
jobb de inte trivs med. 
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3.2.4 Behov av flexibla utbildningsmöjligheter inom formell 
utbildning 

Omvandlingen av arbetsmarknaden medför att vuxna behöver få 
möjlighet att bygga vidare på sin kompetens för att kunna växla yrke. 
Därutöver är det i många fall önskvärt att individen själv söker sig 
till relevanta utbildningar inom det reguljära utbildningsväsendet för 
att bredda eller fördjupa sin kompetens inom önskat område. Detta 
förutsätter att det finns utbildningar som går att kombinera med 
arbete.  

Utbildningens längd, studietakt och distributionsform utgör vik-
tiga förutsättningar för att utbildningen ska vara tillgänglig för yrkes-
verksamma. Det behöver också vara möjligt att komplettera med en 
eller flera kurser eller en del av en kurs, exempelvis efter en valider-
ing. Vilka delar av en utbildning som en individ har behov av att 
komplettera med beror på vilka kunskaper, färdigheter och förmågor 
som hen redan har tillägnat sig, genom tidigare utbildning, i arbetet 
eller på annat sätt. Tillgången till sådana hela eller delar av kurser är 
avgörande för att tillgodose behoven av kompetens på arbetsmark-
naden i dag och i framtiden. 

Satsningen Kunskapslyftet har inneburit att antalet statligt finan-
sierade utbildningsplatser har utökats under de senaste åren inom 
såväl regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) 
som yrkeshögskola och högskola (prop. 2019/20:1, utgiftsområde 16). 
Fristående kurser utgör dock en allt mindre andel av utbildnings-
volymen inom högskolan. Andelen har minskat med 10 procent-
enheter under de senaste tio åren, från 32 procent 2007/08 till 
22 procent 2017/18 (UKÄ 2019a).  

Inom yrkeshögskolan är det än så länge endast möjligt att gå en 
enstaka kurs om det finns lediga platser på en utbildning. Regeringen 
har i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) föreslagit att 
medel tillförs yrkeshögskolan för ett mer flexibelt utbildningsutbud, 
till exempel genom fler enstaka kurser.  

Det blir allt vanligare att studera på distans, både inom högskolan 
och yrkeshögskolan. Av samtliga studenter på högskolan hösten 2018 
studerade 62 490 personer eller 18 procent enbart på distans 
(UKÄ 2019a). Majoriteten av distansstudenterna är kvinnor. I bud-
getpropositionen för 2020 föreslår regeringen en satsning för att 
utveckla och förbättra distansutbildningarna.  
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Inom yrkeshögskolan har andelen distansstuderande ökat från 
12 procent 2011 till 22 procent 2018. Även inom yrkeshögskolan är 
distansstudier vanligare bland kvinnor än bland män.11 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är uppbyggt kring kurser 
och ska utgå från individens behov och förutsättningar.12 Utbildning 
ska kunna erbjudas flexibelt, bland annat när det gäller tid, plats och 
studieform. Andelen som läser på distans är högre inom komvux än 
inom högskola och yrkeshögskola, 30 procent av kursdeltagarna 
inom komvux på gymnasial nivå läste på distans 2018.  

Komvux på grundläggande nivå är en rättighet för personer som 
är 20 år eller äldre och som saknar motsvarande kunskaper. Det-
samma gäller för utbildning i svenska för invandrare (sfi). Sedan den 
1 januari 2017 finns även en rätt till komvux på gymnasial nivå för 
studier som ger behörighet till högskolan och yrkeshögskolan. Det 
gäller såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet till 
högskolan och de särskilda kunskaper som krävs för en utbildning 
inom yrkeshögskolan.13  

Komvux på gymnasial nivå är dock inte tillgängligt för alla. Urval 
tillämpas när en person söker till en kurs som inte omfattas av rätten 
till behörighetsgivande utbildning och om det är fler sökande till en 
utbildning än det finns platser. Enligt skollagen (20 kap. 2 §) ska de 
som fått minst utbildning prioriteras. Det leder till att personer som 
vill byta utbildnings- eller yrkesbana riskerar att inte få tillgång till 
yrkesutbildningar inom komvux, även om de har stora behov av ut-
bildning.  

Komvuxutredningen har i sitt slutbetänkande (SOU 2018:71) före-
slagit att prioritetsregeln i skollagen ändras till att den med störst 
behov av utbildning ska prioriteras. Vid urval ska hänsyn tas till den 
sökandes behov av utbildningen för att etablera sig på arbetsmark-
naden, för pågående yrkesverksamhet och för planerat yrkesval.  

3.2.5 Ekonomiska förutsättningar att studera i vuxen ålder  

Ett mer flexibelt utbud av utbildning är dock inte tillräckligt för att 
förbättra möjligheterna till kompetensutveckling för vuxna. Det måste 
även finnas möjligheter att finansiera sina studier i vuxen ålder. 

                                                                                                                                                               
11 Statistiska centralbyrån, statistikdatabasen. 
12 20 kap. 2 § och 5 § skollagen (2000:800). 
13 20 kap. 19 § skollagen (2010:800). 
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Statistik över andelen personer som studerar med studiemedel mitt 
i livet visar att denna finansiering ofta inte är ett alternativ (CSN 2019). 
Studerande som är 25 år eller äldre upplever också i större utsträck-
ning än yngre att studiemedlen inte täcker levnadsomkostnaderna 
(CSN 2018). Det beror sannolikt på att äldre har högre utgifter, efter-
som äldre oftare har barn och högre boendekostnader. Faktorer som 
har med privatlivet och privatekonomin att göra utgör betydande hin-
der för yrkesverksammas möjligheter att vidareutbilda sig (Bender 
& Mörtvik 2018).  

Alternativa finansieringsmöjligheter behöver därför finnas för att 
täcka det inkomstbortfall som uppstår när någon väljer att studera 
mitt i livet. Flera olika förslag till lösningar har lämnats under de 
senaste tjugo åren, bland annat en modell med individuellt kompe-
tenssparande, olika former av kollektivavtalsgrundade eller obligato-
riska kompetensförsäkringar och kompetensavdrag för arbetsgivare 
som vill investera i personalutbildning (Bender & Mörtvik 2018).  

Det senaste är förslaget om utvecklingstid (SOU 2018:24). I bud-
getpropositionen för 2020 aviserade regeringen att en möjlighet till 
utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att 
utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens för att stärka 
sin fortsatta anställningsbarhet. Utbildning föreslås vara i fokus under 
utvecklingstiden. Den som deltar i utvecklingstid ska, enligt utred-
ningens förslag, få aktivitetsersättning som ska vara inkomstrelate-
rad för den som uppfyller kraven för inkomstrelaterad arbetslöshets-
ersättning. Arbetet med att utforma en modell för utvecklingstid 
pågår inom Regeringskansliet och en utgångspunkt i detta arbete är 
att en ersättare anställs för den som får ta del av utvecklingstid.  

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel är 56 år. Rätten 
till lån begränsas dock successivt från och med det år den studerande 
fyller 47 år. En intern utredning på Utbildningsdepartementet har 
haft i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder inom studiemedels-
systemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp 
i åldrarna.14  

                                                                                                                                                               
14 Regeringsbeslut U2019/01742/UH. Uppdraget redovisades i oktober 2019. 
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3.3 Nyttan av validering 

Det finns begränsat med studier som kan bekräfta värdet av valider-
ing, i synnerhet vad gäller utfallet på arbetsmarknaden. I detta avsnitt 
lyfter vi fram några sammanhang där validering bidrar till ökad nytta. 
I vissa fall kan nyttan styrkas av forskning eller andra studier, i andra 
fall saknas studier både i Sverige och utomlands.  

3.3.1 Mer effektiv komplettering efter validering 

Utbildning brukar betraktas som en investering i humankapital, det 
vill säga att utbildning leder till en ökning av individens kunskaper, 
förmågor och färdigheter (Becker 1964). Om en individ förbättrar 
sitt humankapital genom till exempel fortbildning förväntas indivi-
dens produktivitet i arbetslivet öka, vilket i sin tur påverkar den eko-
nomiska tillväxten i landet.  

Om individen däremot redan har förvärvat de färdigheter och 
kompetenser som utbildningen ska ge så blir utbildningen enbart en 
kostnad. Med validering kan individens kunnande kartläggas och 
erkännas, vilket gör att efterföljande utbildning kan inriktas mot att 
komplettera i de delar där individens befintliga kompetens inte fullt 
ut motsvarar kraven för den kvalifikation som efterfrågas. Validering 
ger därmed förutsättningar för effektivare utbildningsinsatser. 
Validering leder också till att individen snabbare kan använda sin 
kompetens på arbetsmarknaden. För att belysa att validering kan 
leda till förkortade och samhällsekonomiskt mer effektiva utbildningar 
kan uppföljningar från Island och Norge användas.  

Island har heltäckande statistik över validering inom vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå (se avsnitt 5.3). Enligt uppgifter från Arbets-
livets utbildningscenter (ETSC) kan utbildningstiden i genomsnitt 
förkortas med 1,5 år efter en validering. Utbildningarna är normalt 
3–4 år, inklusive arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att valider-
ing förkortar studietiden med i genomsnitt 40–50 procent. Den efter-
följande kompletterande utbildningen kan dessutom oftast genom-
föras på kortare tid än motsvarande utbildning för heltidsstuderande. 

Kostnaden för validering och kompletterande utbildning är enligt 
uppgifter från ETSC ungefär en tredjedel lägre än kostnaden för en 
hel utbildning. I denna beräkning ingår inte den betydligt större 
kostnaden för produktionsbortfall som hade uppstått om deltagarna 

276



Behov och nytta av validering SOU 2019:69 

106 

genomgått hela utbildningen i stället för att med validering få sin 
utbildning anpassad efter sina individuella behov av komplettering. 

Även norska uppgifter om resultat av validering inom gymnasial 
vuxenutbildning visar att valideringen ofta ger betydande förkort-
ningar av utbildningstiden (se avsnitt 5.2). Från Norge saknas upp-
gifter om de direkta kostnaderna för validering jämfört med de 
direkta kostnaderna för motsvarande utbildning. Vid utbildning för 
vuxna är det dock som tidigare framgått produktionsbortfallet för 
tiden i utbildning som utgör den stora kostnaden, både för individ 
och samhälle.  

Det finns även viss svensk statistik att tillgå. En enkätundersök-
ning som Valideringsdelegationen genomfört i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting visar att validering ledde till förkortad 
studietid för drygt 60 procent av de individer som fick sin kompetens 
validerad i någon form inom den kommunala vuxenutbildningen läs-
året 2016/17 (Valideringsdelegationen 2018).  

Validering som leder till att utbildningsinsatser kan förkortas och 
individanpassas innebär därmed en tydlig samhällsekonomisk vinst. 
Det är också av stort direkt värde för arbetsgivare vid kompetens-
utveckling av anställda. Intervjuer med arbetsgivare i USA visar att 
dessa ser ett högt värde i möjligheten att använda validering i sam-
band med kompetensutveckling för sina anställda. Detta beror både 
på att valideringen kan minska den totala kostnaden för utbildnings-
insatsen och att de anställdas tid i utbildning kan kortas. Arbets-
givarna bedömde samtidigt att tidsvinsten sannolikt var ännu mer 
värdefull för de anställda (CAEL 2012). 

Problem kan uppstå om utbildningar förkortas utan 
kvalitetssäkrad individuell bedömning av kompetensen 

Vid utformning av individuella studieplaner efter en validering är det 
viktigt att utgå ifrån individens förutsättningar och behov. Det är 
inte givet att alla studerande vill att utbildningen förkortas så att den 
enbart omfattar de delar där personen behöver komplettera sin 
befintliga kompetens. Hur möjligheten att förkorta utbildningen vär-
deras kan variera mellan olika individer. För vissa personer kan del-
tagandet i en utbildning vara värdefullt för möjligheten att bekräfta, 
uppdatera och få perspektiv på sitt tidigare förvärvade kunnande.  
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Tillgodoräknandet efter en validering kan i vissa fall medföra ökade 
svårigheter för den studerande att tillgodogöra sig resterande delar 
av utbildningen. I den danska reformen av yrkesutbildning för vuxna 
2015 blev validering obligatoriskt för vuxna över 25 år i syfte att effek-
tivisera utbildningen (se avsnitt 5.4). Reformen har också resulterat 
i en signifikant ökning av andelen elever som får en förkortad utbild-
ning.  

Förkortningarna baseras dock huvudsakligen på standardmeriter, 
det vill säga standardiserade och schabloniserade bedömningar av 
tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Mycket få elever har fått 
individuellt avpassade förkortningar, så kallad skønsmæssig merit.  

I en enkätundersökning framkommer att andelen lärare som upp-
lever att elever med förkortade utbildningsupplägg har svårigheter 
att nå utbildningsmålen har ökat påtagligt efter reformen. Danmarks 
Evalueringsinstitut rekommenderar därför att den generella 10 pro-
centiga förkortningen av yrkesutbildningar för vuxna med yrkeser-
farenhet avskaffas. De uppmanar också skolorna att i ökad utsträck-
ning använda individuella bedömningar av elevernas kunnande för 
att fastställa hur utbildningen kan förkortas (EVA 2017).  

De formella betyg, poäng eller intyg som utfärdas efter en vali-
dering behöver således grundas på individuella prövningar som på ett 
kvalitetssäkrat sätt säkerställer att deltagarnas kunskaper och färdig-
heter motsvarar målen för utbildningen. Liknande problem som upp-
märksammats i Danmark skulle också kunna uppstå om utbildnings-
anordnare av ekonomiska skäl gör schabloniserade och förenklade 
bedömningar av deltagarnas tidigare förvärvade kunnande.  

Mot detta resonemang kan man invända att tillämpningen av 
bestämmelserna om tillgodoräknande omfattas av tillsyn inom såväl 
yrkeshögskolan som universitet och högskolor. Inom den kommu-
nala vuxenutbildningen är däremot tillsynen begränsad eftersom det 
inte är en skyldighet för huvudmännen att erbjuda validering. 

3.3.2 Bidrar till kompetensförsörjning och bättre matchning  

Validering är ett verktyg som kan bidra till att lösa de akuta kompe-
tensförsörjningsproblemen, underlätta rörligheten på arbetsmarkna-
den, bidra i omställning och förbättra matchningen på arbetsmark-
naden. Den strukturomvandling som sker på arbetsmarknaden till 

278



Behov och nytta av validering SOU 2019:69 

108 

följd av bland annat den pågående tekniska utvecklingen och den 
demografiska utvecklingen ökar behoven av att synliggöra och ta till-
vara hela arbetskraftens kompetens. Det gäller såväl yrkesverksamma 
som personer som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet.  

Matchningen på arbetsmarknaden underlättas om arbetsgivare 
bättre kan beskriva vilken kompetens som faktiskt krävs för att ut-
föra ett visst jobb. Likaså underlättas matchningen om individens 
kompetens kan bli synliggjord och erkänd, oavsett om kompetensen 
utvecklats i ett annat land, genom utbildning, på jobbet eller på 
fritiden.  

Det är dock inte alltid som en arbetssökande kan matchas direkt 
till ett jobb efter en validering. Ibland krävs kompletterande utbild-
ningsinsatser efter en validering för att individen ska kunna matchas 
till ett arbete. Det gäller inte sällan för personer som nyligen kommit 
till Sverige. I några branscher krävs därefter arbete på en arbetsplats 
under en viss period för att få branschens certifikat. 

Många arbetsgivare behöver förstärka sitt arbete med strategisk 
kompetensförsörjning. Kompetensutveckling av medarbetare är nöd-
vändigt ur flera perspektiv: för att vara attraktiv som arbetsgivare, 
för att höja produktiviteten och för att säkra konkurrenskraft och 
kvalitet i verksamheten. Validering blir i dessa sammanhang ett vik-
tigt verktyg för att kartlägga kompetensen inom företaget så att 
kompetensutvecklingsinsatser kan inriktas mot kunskapsområden 
där de anställda har behov att komplettera.  

Valideringen möjliggör också en bättre karriärutveckling för de 
anställda. Ett intyg från validering kan bli en katalysator för att arbeta 
aktivt med sin fortsatta karriärutveckling (Stoël & Wentzel 2011). 
Anställda som har fått ett intyg från validering har en tydligt mer 
positiv karriärutveckling jämfört med kollegor som inte deltagit i 
validering.  

Validering är ett verktyg som kan användas oavsett om det råder 
högkonjunktur eller lågkonjunktur. I högkonjunktur med hög efter-
frågan på arbetskraft bidrar validering till att arbetskraft med rätt 
kompetens blir tillgänglig snabbare. Eventuella utbildningsinsatser 
kan avgränsas till de specifika delar där individen behöver komplet-
tera för att kompetensen ska motsvara kraven. Snabb tillgång till 
arbetskraft med rätt kompetens är viktigt, inte minst för att företag 
ska kunna utveckla verksamheten och klara omställningen till följd 
av den globala konkurrensen.  
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I lågkonjunktur med svag efterfrågan på arbetskraft är det gene-
rellt mer lönsamt, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, med både 
validering och kompletterande utbildningsinsatser för arbetslösa 
eller personer som riskerar arbetslöshet som behöver vidareutbilda 
sig så att de kan ta de jobb som uppstår när konjunkturen vänder.  

Den högre avkastningen i lågkonjunktur beror på att risken för 
arbetslöshet är högre än i högkonjunktur. Kostnaden för minskad 
produktion (individens nettolön plus minskade skatteintäkter) utgör 
den största delen av de samhällsekonomiska kostnaderna för utbild-
ning (Sonnerby 2012, s. 92). Kostnaden för samhället i form av pro-
duktionsbortfall blir därmed lägre i lågkonjunktur än i högkonjunktur. 

I Sverige saknas kvalitetssäkrad statistik om omfattningen av vali-
dering på de flesta områden. Svenska studier av arbetsmarknadseffek-
ter av validering saknas därför i nuläget. Institutet för arbetsmark-
nads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har dock påbörjat 
en studie av arbetsmarknadsutfallet av att ha validerats enligt bransch-
modell, där effekter på bland annat sysselsättning, inkomster och rör-
lighet kommer att studeras. Det saknas även internationella studier 
av effekter på arbetsmarknadsutfallet. 

Det går emellertid att föra ett teoretiskt resonemang om hur 
validering kan förväntas bidra till en bättre användning av samhällets 
resurser. På kort sikt uppstår samhällsekonomiska vinster genom att 
en individ går från arbetslöshet till arbete eller att en individ får ett 
arbete som bättre överensstämmer med sin kompetens. Samhälls-
ekonomiska vinster kan också uppstå genom att enklare jobb frigörs 
för personer med lägre kompetens och att konkurrenskraften stärks 
när kompetens tas tillvara på ett bättre sätt. På längre sikt kan sam-
hällsekonomiska vinster uppstå genom att sysselsatta personer till 
följd av bättre utbildning och ökat självförtroende stannar kvar 
längre på arbetsmarknaden.  

Risk för inlåsning med för specifika kompetenskrav  

Ökad användning av validering kan också medföra vissa risker. Om 
kompetenskraven för anställningsbarhet ställs för högt eller är för 
specifikt utformade för en smal yrkesroll finns risk att många ute-
stängs och att individer låses fast i ett visst yrke eller en viss bransch. 
Validering kvalitetssäkrar i dessa fall kompetensen i den egna bran-
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schen eller yrket men utestänger samtidigt arbetskraft från andra 
branscher genom de specificerade kompetenskraven. Validering av-
hjälper då inte kompetensbrist utan riskerar att förvärra den 
(Panican 2016).  

Valideringsmodeller med breda kompetenskrav kan däremot skapa 
breda vägar in i en bransch och underlättar därigenom för individer 
att röra sig mellan olika yrkesroller och branscher.  

3.3.3 Underlättar etablering och matchning för utrikes födda 

Validering är ett viktigt verktyg för att personer som kommer till 
Sverige ska kunna synliggöra sin kompetens och vid behov få tillgång 
till den komplettering som krävs för att kompetensen ska motsvara 
kraven på svensk arbetsmarknad. Validering kan både bidra till att 
nyanlända personer snabbare får ett jobb och att de får ett jobb som 
motsvarar deras kompetens.  

Eftersom det i Sverige har saknats kvalitetssäkrad individstatistik 
på valideringsområdet finns det heller inga tillförlitliga svenska ut-
värderingar av arbetsmarknadsutfallet av validering för nyanlända (se 
bilaga 3).  

Däremot finns studier från Riksrevisionen (2011), Jusek (2011; 
2017), Saco (2015) och Svenskt Näringsliv (2017) som på olika sätt 
försökt beräkna kostnader och intäkter för samhället för bedömning 
av tidigare utbildning och kompletterande utbildning i syfte att under-
lätta för utländska akademiker att snabbare få ett jobb där deras kun-
skaper och kompetenser tas tillvara. Beräkningarna visar genom-
gående på betydande vinster för såväl individen som samhället. 
Enligt Juseks senaste beräkningar skulle de offentliga finanserna 
förstärkas med nära 13 miljarder kronor per år genom ökade skatte-
intäkter och minskad ersättning för arbetslöshet om utrikes födda 
skulle nå samma ställning på arbetsmarknaden som inrikes födda 
(Jusek 2018).  

I en tysk studie analyseras arbetsmarknadsutfallet för personer 
som fått sin utrikes förvärvade yrkeskompetens formellt erkänd 
(Brückner m.fl. 2016). Studien visar att personer som fått sina ut-
ländska yrkeskvalifikationer formellt erkända efter fyra år har 
45 procentenheters större sannolikhet att vara sysselsatta och tjänar 
cirka 40 procent mer per timme än personer som inte fått sina kvali-
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fikationer formellt erkända. Den ökade sysselsättningen drivs nästan 
helt av erkännande av kompetens för reglerade yrken.15 Studien visar 
även att erkännande av yrkeskvalifikationer leder till att utrikes 
föddas inkomster påtagligt snabbare närmar sig inkomsterna för in-
rikes födda med likvärdiga kvalifikationer. 

Att synliggöra och erkänna kunskaper och kompetenser som för-
värvats i andra länder kan också bidra till att minska fördomar mot 
vissa invandrare på arbetsmarknaden. I en kanadensisk studie analy-
serades varför invandrares (immigrants) formella meriter, till exem-
pel utbildning, värderades lägre än inrikes föddas formella meriter 
(Dietz m.fl. 2009). En av hypoteserna var att den lägre värderingen 
av invandrares meriter är ett uttryck för arbetsgivares fördomar mot 
synliga minoriteter. Om värdet av utländska meriter är osäkert skulle 
det kunna användas som ett legitimt skäl till varför vissa sökande 
väljs bort i rekryteringsprocessen.  

I studien visas att om utländska meriter får ett formellt erkän-
nande så värderas dessa inte längre lägre än kanadensiska meriter på 
samma nivå och med motsvarande inriktning. Studien visar också att 
om meriterna erkänns formellt så värderar arbetsgivare vita och svarta 
invandrares meriter från samma land (i detta fall Sydafrika) på sam-
ma sätt. Om meriterna inte var formellt erkända påverkade subtila 
fördomar värderingen av svarta sydafrikaners meriter i förhållande 
till vita sydafrikaners. Enligt studien är formellt erkännande av ut-
ländska kvalifikationer alltså inte bara ett medel för att meriter från 
olika länder ska bedömas likvärdigt på arbetsmarknaden. Ett for-
mellt erkännande utgör också en ”fördomsdämpare”. 

Risk för att svaga kunskaper i svenska påverkar bedömningen 
av yrkeskompetens 

Kunskaper och färdigheter som förvärvats i ett annat land kan ofta 
vara svårare att kartlägga och bedöma än kompetenser som utveck-
lats i Sverige. Kompetenskraven som personens kunnande bedöms 
mot är nära kopplade till det svenska sammanhanget. Skillnaderna 
kan ibland vara stora jämfört med hur yrket utövas i hemlandet vad 

                                                                                                                                                               
15 Exempel på reglerade yrken i Tyskland är läkare, psykoterapeut, sjuksköterska, jurist, lärare, 
förskollärare och ingenjör. Möjlighet finns även att ansöka om formellt erkännande inom icke-
reglerade yrken, till exempel mekaniker och elektriker. Formellt erkännande av yrkeskompe-
tens är dock inget krav för att få utöva icke-reglerade yrken.  
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gäller bland annat arbetskultur, arbetssätt och teknik. De största 
svårigheterna handlar dock vanligen om att svaga kunskaper i svenska 
påverkar bedömningen också av personens yrkeskompetens (Stats-
kontoret 2013). Valideringsmetoderna kan därför behöva anpassas 
så att bedömningen inte påverkas av individens förmåga att uttrycka 
sig och förstå instruktioner på svenska. 

Utvärderingar av svenska försöksverksamheter med validering av 
invandrares yrkeskompetens har visat på flera svårigheter: bristande 
kunskaper i svenska språket hos individen som ska valideras, att det 
har saknats tillgång till kompletterande utbildningsinsatser för dem 
som inte fullt ut uppfyller branschens kompetenskrav och att del-
tagare i vissa fall validerats på en lägre nivå än vad som motsvarat 
deras utländska yrkeskompetens (Andersson m.fl. 2006; Diedrich 2011). 

I vissa yrken är tillräckligt goda kunskaper i svenska en grund-
förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifterna med kvalitet 
och säkerhet. Äldreomsorgen är ett exempel på detta. Bristande 
språkkunskaper hos personalen skapar risk för kommunikations-
missar, brister i dokumentationen samt påverkar känslan av trygghet 
och sammanhang för patienter och brukare (Kommunal 2019).  

Svaga kunskaper i svenska behöver dock inte i sig vara ett hinder 
för att genomgå en validering. Däremot bör det säkerställas att den 
kompletterande utbildningen efter valideringen ger möjligheter att 
vidareutveckla språkkunskaperna. Att få sin yrkeskompetens bedömd 
och erkänd kan öka motivationen att snabbare tillägna sig tillräckliga 
kunskaper i svenska språket. 

3.3.4 Ger smidigare övergångar och breddar rekryteringen 
till utbildning 

Utbildningar inom yrkeshögskolan och högskolan ska bygga på den 
grund som gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå eller motsvarande ger. Men det avgörande för att vara behörig 
är att den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen. Utbildningsanordnare och lärosäten ska därför bedöma reell 
kompetens hos sökande som saknar de formella meriterna i form av 
betyg.  

Validering av reell kompetens för behörighet till eftergymnasial 
utbildning är en rättighet för sökande till såväl yrkeshögskolan som 
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högskolan. Med validering kan återvändsgränder undvikas och över-
gångarna mellan olika utbildningsformer kan bli smidigare. 

Validering kan också användas som ett verktyg för lärosäten och 
utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan att bredda rekryteringen 
till utbildning. Universitets- och högskolerådet (UHR) har kartlagt 
och analyserat lärosätenas arbete med breddad rekrytering till hög-
skolan (UHR 2016). UHR:s kartläggning visade att det finns en kon-
sensus bland tillfrågade lärosäten om att bedömning av reell kompe-
tens bidrar till breddad rekrytering. En övervägande majoritet av 
lärosätena ansåg att så var fallet, bland annat eftersom bedömning av 
reell kompetens är ett sätt att nå exempelvis äldre personer utan 
formell grundläggande behörighet men med lång arbetslivserfarenhet. 

Flera lärosäten underströk också att breddad rekrytering på olika 
sätt kan bidra till ökad kvalitet i utbildningen. En aspekt som lyftes 
fram var att det skapar mer heterogena studentgrupper, vilket med-
för nya perspektiv och bredare erfarenheter.  

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en pilotstudie med 
riktat statsbidrag för validering inom yrkeshögskolan (MYH 2016). 
Bakgrunden till studien var dels en enkätstudie från 2014 som indi-
kerade ett informations- och kompetensutvecklingsbehov när det 
gäller validering inom yrkeshögskolan, dels det uppdrag om breddad 
rekrytering som myndigheten fick 2015.16  

I en enkätundersökning bland de 38 utbildningsanordnare som 
deltog i pilotstudien uppgav drygt var tredje att det fanns skillnader 
i attityder, engagemang och studieresultat till fördel för studerande 
som antagits på reell kompetens jämfört med studerande som anta-
gits på formella meriter. Endast 4 procent angav att det fanns skill-
nader till fördel för studerande som antagits på formella meriter. 

Studerande som antagits på reell kompetens uppfattades som mer 
engagerade och presterade bättre studieresultat. Enligt utbildnings-
anordnarna upplevdes dessa studerande som mer intresserade och 
motiverade, att de hade ett större driv och var tacksamma för att de 
hade fått chansen att studera vidare. 

Liknande resultat framkom också i en norsk uppföljning av stu-
denter som antagits till högskolestudier på reell kompetens. Dessa 
studenter fick arbeta hårdare för att klara det första studieåret, men 
studieavbrotten var trots detta lägre i denna grupp än bland övriga 
studenter. Sammantaget konstateras att studenter som antogs på 
                                                                                                                                                               
16 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan.  
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reell kompetens presterade något bättre än de som antogs på gym-
nasiebetyg, både i termer av studieresultat och mätt som andel av 
studenterna som hade ett arbete ett år efter avslutad utbildning 
VOX 2011, s. 20).  

3.3.5 Ökar individens självförtroende, självkänsla 
och motivation 

Validering kan också bidra till att öka individens självförtroende, 
självkänsla och motivation. Detta kan i sin tur motivera deltagarna 
att vidareutveckla sin kompetens och kan inverka positivt på indivi-
dens identitet, lärande och självförverkligande.  

Individer som genomgår en validering får ofta en ökad självkän-
nedom, de får en djupare insikt om de kunskaper och kompetenser 
som de besitter. Genom att få sina kunskaper och erfarenheter syn-
liggjorda och erkända så förändras individens egen subjektivitet i 
relation till sig själv och andra, man blir bekräftad som en person 
som vet saker (Fejes & Andersson 2008).  

I början av en valideringsprocess kan vissa individer känna en 
osäkerhet om vad validering innebär och känna ett obehag över att 
bli granskad och bedömd. Tidig och fördjupad information och 
vägledning om syftet med valideringen är här central för att minska 
oron. I slutet av valideringsprocessen är individen dock ofta positiv 
till att ha fått möjlighet att reflektera över och analysera sina erfar-
enheter och tidigare lärande. Genom valideringsprocessen blir indi-
viden medveten om sin egen kapacitet för lärande, vilket i sin tur 
stärker motivation och självförtroende. Detta styrker valideringens 
betydelse för processer för livslångt lärande (Cleary m.fl. 2002).  

Motivationen bland yrkesverksamma att påbörja formella studier 
kan öka med validering. En studie som genomförts på uppdrag av 
den nederländska regeringen visar på en 150 procentig ökning i över-
gång till akademiska studier bland anställda som genomgått valider-
ing jämfört med anställda som inte deltagit i validering (Stoël & 
Wentzel 2011). Bland dem som påbörjade högskolestudier var det 
40 procent som nådde en full examen.  

Danmarks Evalueringsinstitut framhåller att de i intervjuer med 
elever, lärare, rektorer och vägledare i uppföljningen av den danska 
yrkesutbildningsreformen har fått många exempel på att validering 
inverkar positivt på elevernas motivation och fortsatta lärprocess. 
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För det första handlar det om att eleverna får en ökad tillit till sin 
förmåga att lära när de upplever att det de har lärt sig i andra sam-
manhang värderas. För det andra ökar motivationen av att utbild-
ningen blir mer målinriktad när den inriktas på de delar där eleven 
har behov att komplettera. För det tredje ger mötet i valideringspro-
cessen eleverna en tydligare bild av vad utbildningen syftar till och 
hur den läggs upp (EVA 2017, s. 23–24). 

I den danska uppföljningen betonas också att ekonomin spelar en 
väsentlig roll för vuxna elever. Möjligheten att få utbildningen för-
kortad är därför viktig för att motivera vuxna till att ta steget att 
skaffa sig en yrkesutbildning.  
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4 Tjugo år av utveckling i EU 
och Sverige 

På internationell nivå har såväl Unesco och OECD som EU allt 
sedan början av 1970-talet lyft fram validering som en hörnsten i det 
livslånga lärandet.1 Perspektivet på det livslånga lärandet, och även 
på validering, har dock skiftat över decennierna. Policyutvecklingen 
beskrivs av Duvekot (2014) som en ideologiskt betonad dragkamp 
mellan å ena sidan livslångt lärande som en drivkraft för social för-
ändring och delaktighet i samhällslivet och å andra sidan som ett 
medel för att främja ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och syssel-
sättning.  

I detta kapitel beskrivs utvecklingen av validering sedan slutet av 
1990-talet i EU och i Sverige. Inom EU (avsnitt 4.1) har validering 
och erkännande av tidigare lärande framhållits som ett viktigt verk-
tyg för att främja rörlighet och anställningsbarhet och för att moder-
nisera utbildningssystemen. Med EU:s rekommendation om valider-
ing av icke-formellt och informellt lärande har validering också 
etablerats som ett självständigt policyområde. Vidare har införandet 
av referensramar för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF/NQF) 
påverkat valideringsarbetet.  

I Sverige (avsnitt 4.2) har utvecklingen av validering dominerats 
av projekt och tillfälliga satsningar. Perioder av utvecklingsarbete har 
avlösts av perioder när valideringsfrågan kommit mer i skymundan. 
Denna ryckighet har medfört att Sverige, till skillnad från många 
andra länder, fortfarande delvis saknar grundläggande institutionella 
förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för valider-
ing. Kapitlet avslutas med en summering av nuläget för arbetet med 
validering i Sverige (avsnitt 4.3). 

                                                                                                                                                               
1 Se t.ex. Faure m.fl. (1972), Delors (1996) och OECD (1996). 
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4.1 Utvecklingen av validering inom EU 

4.1.1 Validering en del i strategier för livslångt lärande  

Inom EU ses validering som ett centralt verktyg för att stärka män-
niskors möjligheter till ett livslångt lärande och deras ställning på 
arbetsmarknaden. Ambitionerna att främja validering på europeisk 
nivå lyftes första gången 1995 i den så kallade vitboken om utbild-
ning och lärande (EU-kommissionen 1995). Där framhölls betydel-
sen av att erkänna kunnande som förvärvats utanför formell utbild-
ning, vilket banade väg för ett brett utvecklingsarbete inom ramen 
för olika EU-program. Frankrike var ett föregångsland, som redan 
1985 hade lagstiftat om möjlighet till validering för olika yrkeskvali-
fikationer (bilan de compétance). Också Norge var tidiga med att 
utveckla validering. Med kompetensreformen 1998 testades valider-
ing i större skala i syfte att få på plats ett nationellt system för vali-
dering (avsnitt 5.2).  

I Lissabonstrategin 2001 fastslogs att EU skulle vara världens mest 
avancerade kunskapsekonomi senast 2010. Inom ramen för strategin 
ansågs det livslånga lärandet – som även omfattar erkännande av 
icke-formellt och informellt lärande – vara ett viktigt verktyg för att 
främja anställningsbarhet, anpassningsförmåga och mobilitet hos 
EU:s medborgare.  

I juni 2010 ersattes Lissabonstrategin med en ny strategi, Europa 
2020. Det livslånga lärandet beskrivs i denna strategi som en hörn-
sten för ökad anställningsbarhet på en arbetsmarknad som känne-
tecknas av allt högre kompetenskrav.  

4.1.2 Initiativ för ökad rörlighet, jämförbarhet och kvalitet  

I början av 2000-talet lanserades flera initiativ i syfte att underlätta 
rörligheten inom EU och ta till vara den kompetens som en person 
utvecklat i olika sammanhang. Sedan utbildningsministrarnas möte i 
Prag 2001 har livslångt lärande utgjort en av utgångspunkterna för 
Bolognaprocessens samarbete inom högre utbildning. Viktiga steg 
som länderna tagit för att främja rörlighet och inkludera det livslånga 
lärandet är införandet av ett gemensamt poängsystem för högre ut-
bildning (ECTS), ett kompetensbaserat synsätt där ländernas utbild-
ningar beskrivs i termer av förväntade läranderesultat (learning out-

289



SOU 2019:69 Tjugo år av utveckling i EU och Sverige 

119 

comes) och utveckling av nationella referensramar för kvalifikatio-
ner. Utbildningsministrarna har också vid flera tillfällen betonat vik-
ten av att utveckla metoder och tillvägagångssätt för värdering av 
kunnande som förvärvats utanför formell utbildning, att undanröja 
hinder för tillträde till högre utbildning och att underlätta utfärdan-
det av kvalifikationer baserade på tidigare lärande (SOU 2018:19, 
s. 144–147).  

Med Köpenhamnsdeklarationen, som antogs i november 2002, 
sjösattes en motsvarande strategi för ett utvidgat samarbete mellan 
medlemsstaterna på yrkesutbildningsområdet. Med utgångspunkt 
från Köpenhamnsprocessen har EU utvecklat ett antal principer och 
verktyg för att främja kvalitet, mobilitet och rörlighet. Bland dessa 
finns strukturer för validering och referensramar för kvalifikationer, 
men även meritöverföringssystemet Ecvet, ramverk för kvalitetssäk-
ring av yrkesutbildning (Eqavet) och Europass. Europeiska centru-
met för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, har uppdraget att 
stödja medlemsländernas utveckling och användning av dessa olika 
rörlighetsverktyg.  

Principer om validering 

Europeiska unionens råd antog i maj 2004 fyra principer som med-
lemsstaterna bör utgå ifrån vid validering av icke-formellt och infor-
mellt lärande.2  

• Validering av icke-formellt och informellt lärande bör vara fri-
villig och lika tillgänglig och rättvis för alla sökande.  

• Respektive aktör bör inom sitt område fastställa lämpliga system 
och metoder för validering som också bör omfatta kvalitetssäk-
ring. Även vägledning och information om hur individen kan 
nyttja och använda validering inom respektive område bör till-
handahållas.  

• Valideringsprocessen ska vara kvalitetssäkrad, rättvis och tran-
sparent. 

• För trovärdighet och legitimitet ska system och metoder för vali-
dering respektera de berörda aktörernas rättmätiga intressen och 
säkerställa deras balanserade deltagande.  

                                                                                                                                                               
2 Europeiska unionens råd (2004) EDUC 101 SOC 220, No 9175/04. 
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Referensramar för kvalifikationer för livslångt lärande 

I april 2008 antog Europaparlamentet och rådet en rekommendation 
om en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande (EQF).3 Referensramen består av åtta nivåer som 
beskriver det resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som är av betydelse för respektive nivå. Införandet av 
den europeiska referensramen, och i förlängningen nationella refe-
rensramar, har varit av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen 
av validering.  

Med EQF introducerades en gemensam princip om hur kvalifi-
kationer ska utformas. Kompetenskriterierna som ska vara uppfyllda 
för att en individ ska kunna få en viss kvalifikation ska definieras i 
termer av läranderesultat (learning outcomes) i stället för till exempel 
längden på en utbildning. Detta ger möjligheter att få en kvalifika-
tion genom såväl formell utbildning som genom validering av kun-
nande som förvärvats i arbetslivet eller på annat sätt. Kvalifikationer 
ska med andra ord vara frikopplade från lärandeväg. En kvalifikation 
definieras i rekommendationen som ett formellt resultat av en be-
dömnings- och valideringsprocess som erhålls när ett behörigt organ 
fastställer att en person har uppnått resultat av lärande som mot-
svarar fastställda kriterier. Exempel på kvalifikationer är bland annat 
utbildningsbevis, examina, certifikat och diplom.  

Enligt rekommendationen ska EQF bidra till att modernisera ut-
bildningssystemen i Europa och stärka kopplingarna mellan utbild-
ning och arbetsliv. Syftet med referensramen är att främja livslångt 
lärande och förbättra anställningsbarhet, rörlighet och social integ-
ration för arbetstagare och studerande inom EU.  

Den europeiska referensramen är avsedd att fungera som ett 
översättningsverktyg som ska göra det lättare att förstå och jämföra 
kvalifikationer från olika länder och system och därmed underlätta 
arbetstagares och studenters rörlighet inom EU. Den ska bidra till 
att underlätta övergångar av olika slag: mellan olika former av utbild-
ning, mellan skilda branscher, mellan utbildning och arbetsliv och 
mellan länder. I rekommendationen om EQF anges att de nationella 
referensramarna bör utformas så att de omfattar alla typer av kvali-
fikationer från såväl utbildningssystemet som från arbetslivet. 
                                                                                                                                                               
3 EUT C 111, 6.5.2008. Rekommendationen upphävdes den 22 maj 2017 i samband med att 
Europeiska unionens råd antog en ny rekommendation om den europeiska referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande, 2017/C 189/03. 
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4.1.3 EU:s rekommendation om validering av icke-formellt 
och informellt lärande 

Europeiska unionens råd beslutade i december 2012 om rekommen-
dationen om validering av icke-formellt och informellt lärande.4 Syf-
tet var att främja utvecklingen av system för validering i medlems-
staterna. Med rekommendationen förtydligas begreppet validering. 
Rekommendationen ger också förutsättningar för en ökad legitimitet 
och likvärdighet i medlemsstaternas valideringsarrangemang genom 
att framhålla att validering ska ge möjlighet för människor att erhålla 
en erkänd kvalifikation.  

EU-rekommendationer är inte bindande, men samtliga länder in-
klusive Sverige har ställt sig bakom rekommendationen om valider-
ing och har därmed åtagit sig att arbeta i enlighet med denna. Arran-
gemangen för validering kan dock anpassas efter medlemsstaternas 
olika förutsättningar och egna prioriteringar. Rekommendationen 
anger att medlemsstaterna senast 2018 bör ha inrättat arrangemang 
för validering som gör det möjligt för enskilda att: 

• få kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats via icke- 
formellt och informellt lärande validerade, och 

• erhålla en fullständig eller, i tillämpliga fall, en partiell kvalifika-
tion på grundval av det validerade icke-formella och informella 
lärandet.  

Målet med validering uttrycks som att öka anställningsbarheten och 
rörligheten på arbetsmarknaden samt att främja det livslånga läran-
det. Tillgång till validering bör särskilt prioriteras för personer med 
kortare formell utbildning och från socioekonomiskt missgynnade 
grupper. I rekommendationen definieras validering som  

en process där ett behörigt organ bekräftar att en person har uppnått 
läranderesultat som mätts mot en relevant standard.  

Med denna definition pekar EU:s rekommendation på betydelsen av 
att medlemsstaterna etablerar tydliga strukturer för validering. Vali-
dering förutsätter, enligt definitionen: 
  

                                                                                                                                                               
4 Europeiska unionens råd 2012/C 398/01. 
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• en fastställd och relevant kompetensstandard som individens 
kunnande kan bedömas mot, och 

• att det är tydligt vilken aktör som har mandat och befogenhet att 
bekräfta att en person har ett kunnande som motsvarar de fast-
ställda kompetenskraven.  

I rekommendationen anges vidare tio principer som ska tillämpas 
när så är lämpligt och med beaktande av nationella, regionala och 
lokala samt sektorsspecifika behov och särdrag. En av dessa principer 
är att valideringsarrangemangen kopplas till de nationella referens-
ramarna för kvalifikationer för livslångt lärande.  

Vägledande riktlinjer och stödmaterial 

Som hjälp för medlemsstaternas implementering av validering tog 
Cedefop 2009 fram praktiskt orienterade riktlinjer. År 2015 publi-
cerades reviderade riktlinjer som utgår från de olika områden som i 
rekommendationen om validering identifierats som kritiska för etable-
ringen av strukturer för validering.  

Riktlinjerna vänder sig till individer och institutioner som ansva-
rar för att initiera, utveckla, införa och genomföra validering på olika 
nivåer (nationellt, lokalt, olika sektorer) och i olika sammanhang 
(inom utbildning, i arbetslivet, för arbetssökande etc.). De syftar till 
att tydliggöra förutsättningarna för att genomföra validering och be-
lyser frågor som olika aktörer behöver ta ställning till i olika delar av 
processen. Riktlinjerna förespråkar därmed inte någon enskild lös-
ning utan är avsedda att ge vägledning och stöd för utformning av 
hållbara arrangemang i varierande sammanhang.  

Handbok om läranderesultat 

Cedefop har också tagit fram en handbok för individer och institu-
tioner som arbetar med att definiera läranderesultat (learning out-
comes) inom till exempel utbildning eller för kvalifikationer i arbets-
livet. Handboken syftar till att främja utvecklingen av ett kompe-
tensbaserat synsätt och att öka transparens och överförbarhet mellan 
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utbildning och arbetsliv genom att kompetens beskrivs på ett likvär-
digt sätt i olika sammanhang (Cedefop 2017a). 

Läranderesultat är ett centralt begrepp som återkommer i EU:s 
rekommendation om validering, i Bologna- och Köpenhamnspro-
cessen och i EU:s rekommendation om referensram för kvalifika-
tioner. Begreppet avser vad en individ förväntas veta, förstå och kan 
göra när en lärandeprocess, till exempel en utbildning, är avslutad. Det 
är också individens läranderesultat (kunskaper, färdigheter och kom-
petenser) som vid en validering bedöms mot en fastställd relevant 
standard.  

När målen för en utbildning, eller kraven för att uppnå en kvali-
fikation, uttrycks i termer av läranderesultat i stället för att beskriva 
längd, innehåll och former för själva lärprocessen, öppnas möjligheter 
för individen att uppnå kvalifikationen på olika sätt. Det intressanta 
blir inte längre hur och var en individ har utvecklat sitt kunnande 
utan vad hen faktiskt kan. 

4.1.4 Nuläge och trender inom EU 

Uppsplittrade och fragmenterade system för validering utgör fort-
farande en utmaning för valideringsarbetet i många länder (Villalba 
& Bjørnåvold 2017, s. 77). Cedefop har uppdraget att återkommande 
följa upp hur de 36 länder som ställt sig bakom rekommendationen 
om validering arbetar med genomförandet. Den senaste samman-
ställningen avser 2016 och visar att cirka 60 procent av länderna har 
infört, eller strävar efter att införa, ett sammanhållet system för vali-
dering.5 I denna grupp har bland annat Frankrike och Flandern 
ytterligare stärkt de övergripande institutionella förutsättningarna 
för validering genom tydligare regelverk. De övriga länderna har 
fokuserat på att utveckla sektorsvisa strategier, regelverk och åtgär-
der (Cedefop 2017b).  

Oavsett vilken inriktning länderna har valt för att genomföra 
rekommendationen så framhålls betydelsen av att få på plats struk-
turer för samverkan och samordning mellan olika delar av validerings-
systemet. I de 20 länder som rapporterat att de har en organisation 
för samordning av valideringsarbetet är denna vanligen placerad på 

                                                                                                                                                               
5 Cedefop genomförde en ny uppföljning under 2018 men resultaten från denna har ännu inte 
(december 2019) publicerats. Under 2019 har också EU-kommissionen låtit genomföra en 
utvärdering av rekommendationen, men inte heller denna finns tillgänglig i dagsläget. 
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övergripande nivå inom ett departement eller en nationell myndighet 
med uppgift att följa upp och samordna verksamheter inom olika 
områden.  

I det pågående arbetet att införa nationella referensramar för kvali-
fikationer för livslångt lärande (NQF) har de flesta länderna för-
flyttat sig till en operativ fas. Detta har också underlättat arbetet med 
att etablera strukturer för validering (Villalba & Bjørnåvold 2017). 
När valideringen kan resultera i en kvalifikation som ingår i en natio-
nell referensram blir värdet av valideringen tydligare för individ, 
arbetsgivare och utbildningsanordnare. Införandet av referensramar 
för kvalifikationer har dels medfört en ökad grad av standardisering 
och formalisering av valideringsarbetet, dels en starkare inriktning 
mot anställningsbarhet, kompetensförsörjning och tillväxt (Harris, 
Wihak & Van Kleef 2014, s. 14). År 2016 fanns kopplingar mellan 
validering och nationella kvalifikationsramverk i 31 av de 36 länder 
som ställt sig bakom rekommendationen om validering.  

Vad gäller finansiering finns det en obalans i många länder mellan 
ambitionerna att etablera strukturer för validering och de resurser 
som avsätts för ändamålet. Europeiska socialfonden är fortfarande 
en huvudsaklig finansieringskälla. Finansieringen med tillfälliga medel 
leder till ett fortsatt projektinriktat arbete även för utveckling av 
grundläggande förutsättningar. Det är också vanligt förekommande 
att ländernas finansiering av validering inom formell utbildning ingår 
som en integrerad del i ersättningen för utbildningen. Detta skapar 
svaga incitament för utbildningsanordnarna att erbjuda validering 
(Cedefop 2016a).  

En annan utmaning som är gemensam för de flesta länderna är 
den bristande tillgången till data för uppföljning av valideringsinsatser. 
Uppföljningar behövs bland annat av utfallet på arbetsmarknaden i 
termer av inkomster, arbetslöshetsrisker och rörlighet för personer 
som validerats. Det finns stor uppslutning bakom förståelsen av 
validering som ett effektivt verktyg för att minska kompetensbristen 
och sänka kostnaderna för uppgradering av den befintliga kompe-
tensen, och för omskolning till nya yrkesområden. Brist på data gör 
det emellertid svårt att presentera evidensbaserade förslag till åtgär-
der. Det försvårar också jämförelser mellan länder (Villalba-Garcia 
& Chakroun 2019).  
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4.2 Utvecklingen av validering i Sverige 

Sedan början av 2000-talet har utvecklingen av strukturer för vali-
dering gått framåt i Sverige. Möjlighet till validering eller bedömning 
av reell kompetens finns numera infört i regelverken för vuxenut-
bildningen och de eftergymnasiala utbildningarna. Ett flertal bran-
scher har tagit fram nationella branschmodeller för validering av yrkes-
kompetens mot arbetslivets kompetenskrav.  

Utvecklingen har emellertid varit ryckig. Mellan perioder med 
tillfälliga utvecklingsprojekt och tidsbegränsade satsningar har vali-
deringsarbetet stannat av. En återkommande fråga har varit hur en 
nationell och långsiktigt hållbar struktur för validering kan etableras.  

4.2.1 Validering inom utbildning för effektiv komplettering 
och breddad rekrytering 

Företeelsen att erkänna tidigare lärande har rötter långt tillbaka i 
tiden.6 Begreppet validering introducerades dock i Sverige i mitten 
av 1990-talet av Kunskapslyftskommittén, som tidigt förde fram vik-
ten av att studerandes reella kompetens värderas och formaliseras i 
betyg eller genom inplacering i kurs (SOU 1996:27). Kommittén 
betonade möjligheten att förkorta utbildningstiden och nyttja resur-
serna bättre genom att validera det som människor redan kan och 
låta dem gå vidare med studier på lämplig nivå. Genom att ta vara på 
kunskap och kompetens kan enskilda snabbare ta sig igenom sina 
studier, vilket kommittén framhöll som både individekonomiskt och 
samhällsekonomiskt fördelaktigt. Dessutom utgör valideringsarbetet 
i sig en motivationsstärkande kraft, såväl vid planering av studierna 
som i själva genomförandet (SOU 2000:28, s. 711). 

Utvecklingen av validering tog fart inom den kommunala vuxen-
utbildningen under de år som Kunskapslyftet pågick. Under samma 
period tillsattes också två utredningar om validering. Den första av-
såg validering av utländsk yrkeskompetens på gymnasial nivå 
(SOU 1998:165). Den andra utredningen hade i uppdrag att organi-
sera pilotprojekt och försöksverksamheter, men även att utreda be-
hovet av ett nationellt system för validering (SOU 2001:78).  

                                                                                                                                                               
6 Se t.ex. Abrahamssons historiska tillbakablick i Validering av vuxnas kunskap och kompetens 
(SOU 2001:78). 
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Under samma period lyfte regeringen också frågan om validering 
för att främja livslångt lärande och breddad rekrytering till hög-
skolan. I propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) an-
gav regeringen inriktningen för hur högskolan i ökad utsträckning 
skulle bedöma den reella kompetensen hos sökande och studenter. 
Möjligheten att bli behörig till grundläggande högskoleutbildning 
genom reell kompetens infördes i högskoleförordningen 2003. Bestäm-
melser fanns sedan tidigare om att studenter har rätt att få kunskaper 
och färdigheter som förvärvats genom yrkesverksamhet prövade för 
tillgodoräknande i en utbildning. Det gjordes även en särskild sats-
ning för att utveckla arbetet med validering i högskolan, vilken skulle 
komplettera det utvecklingsarbete som redan pågick på gymnasial 
nivå och i förhållande till arbetslivets krav.7  

Några år senare ersatte bedömning av reell kompetens för behörig-
het det tidigare så kallade 25:4-systemet. I motiveringen till föränd-
ringen framhöll regeringen att åldersgränsen 25 år var godtyckligt 
satt och att kravet på fyra års arbetslivserfarenhet var schablonmäs-
sigt. Bedömning av reell kompetens ansågs som ett rättvisare system 
eftersom det utgick ifrån individens faktiska kompetenser och inte 
från schabloner (prop. 2006/07:107, s. 16).  

När Högskoleverket (2009) följde upp lärosätenas arbete med 
bedömning av reell kompetens pekade de dock på ett antal problem. 
De nya bestämmelserna hade inte medfört några större förändringar 
i praktiken. Utvecklingen inom högskolan beskrivs närmare i dele-
gationens delbetänkande Validering i högskolan (SOU 2018:29).  

4.2.2 Ökat fokus mot validering för arbetsmarknaden 

Utbildningsdepartementet återkom till valideringsfrågan i departe-
mentspromemorian Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas 
lärande (Ds 2003:23) där validering beskrevs som en naturlig del av 
det livslånga lärandet. Validering definierades som en process som 
innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och 
ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter 
oberoende av hur de förvärvats. Denna definition infördes sedan i 
2010 års skollag. Till skillnad mot högskolan infördes däremot ingen 
skyldighet för kommunerna att erbjuda validering inom kommunal 

                                                                                                                                                               
7 Lärosätena tillfördes sammantaget drygt 70 miljoner kronor för detta utvecklingsarbete. 
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vuxenutbildning. Se vidare kapitel 11 där Valideringsdelegationen 
lämnar förslag för att öka tillgången till validering inom kommunal 
vuxenutbildning. 

I departementspromemorian framhölls också att ansvaret för 
validering är delat mellan utbildningsväsendet och arbetslivet. För 
att intyg som utfärdas efter en validering ska ha legitimitet såväl på 
arbetsmarknaden som inom utbildningssystemet ansågs det krävas 
ett nära samarbete mellan utbildningsväsendets företrädare, parterna 
på arbetsmarknaden och företrädare för branscherna.  

Staten tog ett ansvar för att främja och utveckla arbetet med vali-
dering genom att inrätta en Valideringsdelegation, som verkade 
mellan 2004 och 2007. Ett viktigt fokus var att främja utvecklingen 
av validering mot arbetslivets krav på kompetens för anställnings-
barhet. I samverkan med olika branscher utvecklade delegationen 
bland annat modeller och metoder för validering av yrkeskompetens. 
Sammantaget utvecklades valideringsmodeller inom 24 branscher 
som omfattade över 100 yrkesroller (Valideringsdelegationen 2008, 
s. 123–124). 

4.2.3 Ett decentraliserat system med svag institutionell bas 

Den tidigare Valideringsdelegationen återkom i sin slutrapport till 
frågan om hur ansvaret för den långsiktiga utvecklingen av validering 
bör fördelas. Delegationen föreslog att en myndighet skulle åläggas 
det övergripande ansvaret för att utveckla och implementera valider-
ingsmetoder, valideringsstöd och kvalitetssäkra insatser avseende 
validering (Valideringsdelegationen 2008, s. 20–22). Kompetensut-
veckling av utförare och att främja legitimitet, kvalitet och likvär-
dighet framhölls som särskilt viktigt. Delegationen presenterade 
också ett övergripande ramverk för validering där man skiljde mellan 
fyra delprocesser: översiktlig kompetenskartläggning, fördjupad kom-
petenskartläggning, kompetensbedömning för intyg samt kompetens-
bedömning för betyg, certifikat, licens m.m. 

När Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) inrättades den 
1 juli 2009 fick myndigheten bland annat i uppgift att samordna och 
stödja en nationell struktur för validering samt att främja utbild-
ningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder 
och information inom valideringsområdet utvecklas. Regeringen 
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betonade att avsikten inte var att inskränka andra myndigheters 
ansvar för olika valideringsinsatser som hör till deras sakområden. 
Syftet var i stället att skapa de förutsättningar för samordning och 
utveckling som tidigare saknats samt en mer effektiv och entydig 
hantering av övergripande och gemensamma frågor rörande validering 
inom en decentraliserad, nationell struktur (prop. 2008/09:68, s. 52).  

Myndigheten för yrkeshögskolans övergripande uppdrag kom 
emellertid att inverka på särskilt Skolverkets uppgift att stödja, främja 
och följa upp validering inom vuxenutbildningen. Kommunerna 
uppfattade att MYH:s uppdrag att samordna och främja validering 
överlappade denna uppgift för Skolverket. De dubbla främjarupp-
dragen bidrog till förvirring och otydlighet om vem kommunernas 
ansvariga skulle vända sig till när det gällde frågor om validering och 
vem som egentligen hade ansvaret för detta område (Ds 2016:24, 
s. 65–66). Uppdraget att samordna och främja validering på nationell 
nivå övergick 2016 till Valideringsdelegationen.  

4.2.4 Utvecklingsarbete i form av projekt och tillfälliga 
satsningar 

De tillfälliga satsningarna fortsatte även efter att den tidigare Vali-
deringsdelegationen avslutat sitt uppdrag. Ett flertal utvecklingspro-
jekt har bedrivits som särskilt fokuserat på validering av kompetens 
hos utrikes födda. Valideringsdelegationen fick 2007 i tilläggsupp-
drag att initiera och leda en pilotverksamhet avseende validering av 
utländska personers yrkeskompetens. Pilotverksamheten skulle be-
drivas enligt de metoder och modeller som utarbetats i samarbete 
med branscher och branschorganisationer.8 Under 2009–2011 hade 
Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att i samråd med Arbets-
förmedlingen leda en verksamhet med validering av nyanlända in-
vandrares yrkeskompetens (VINN-projektet).9 Ett av målen med 
VINN-projektet var att testa branschmodellerna i skarpt läge. 
Under 2014 hade Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla meto-
derna för och öka omfattningen av validering av nyanlända invand-
rares kompetens.10 Valideringarna skulle enligt uppdraget genom-
föras enligt branschmodell.  

                                                                                                                                                               
8 Regeringsbeslut U2007/3491/SV. 
9 Regleringsbrev avseende budgetåret 2009 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan. 
10 Regeringsbeslut A2013/4879/IU. 
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På senare år har regeringen också avsatt medel som har bidragit 
till finansieringen av utveckling och vidareutveckling av bransch-
modeller. Främjandemedlen inom ramen för snabbspåren för nyan-
lända invandrare11 och statsbidrag för utveckling av stödstrukturer 
för lärande på arbetsplatsen inom ramen för yrkesintroduktionsav-
tal12 är sådana satsningar. Båda insatserna har riktat sig till arbets-
marknadens parter som ansöker om medlen gemensamt eller genom 
partssammansatta organ. Dessa statsbidrag har dock inte primärt 
syftat till utveckling av branschernas valideringsmodeller. Utveck-
lingsmedlen har i stället varit en del av statsbidrag med andra syften 
och riktade till avgränsade målgrupper som staten har prioriterat.  

Även inom Europeiska socialfonden, ESF, har det funnits möj-
lighet att söka projektmedel för utveckling av validering. En varierad 
flora har vuxit fram av lokala och regionala ESF-projekt som syftat 
till validering eller att utveckla modeller för att arbeta med valider-
ing. För att projekten ska få långsiktiga effekter är det dock av-
görande att de nationella aktörerna har samma bild som de regionala 
projektägarna av vad som behöver göras och hur detta ska åstad-
kommas. Det är också viktigt att metoder och arbetssätt som ut-
vecklas i projekten implementeras i ordinarie verksamhet. Dessa 
båda förutsättningar har dock inte alltid varit uppfyllda.  

Inriktningen mot projekt och tillfälliga satsningar har medfört 
oförutsägbara förutsättningar vad gäller tillgång till finansiering och 
även risk för en mindre ändamålsenlig utveckling. Målgruppen för 
flertalet satsningar har under senare år varit nyanlända invandrare. 
Branscherna anger att utvecklingsmedlen har syftat till ökad anpass-
ning av valideringsmodellerna till de målgrupper som staten velat 
stödja, vilket inte alltid matchat de utvecklingsbehov som de själva 
ser som högst prioriterade (Bättra Konsult 2018). Ett ytterligare 
problem är att resultat som uppnåtts i de olika projekten sällan har 
implementerats i den ordinarie verksamheten.  

                                                                                                                                                               
11 Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i 
syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. 
12 Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regio-
nala stödfunktioner för yrkesutbildning. 
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4.2.5 Utveckling av långsiktiga strukturer i fokus 
de senaste åren 

De senaste fem åren har utveckling av långsiktiga strukturer för vali-
dering stått i fokus. Utbildningsdepartementet gav i april 2014 en 
särskild utredare i uppdrag att utreda överblickbara system för vali-
dering.13 Utgångspunkten för uppdraget var EU:s rekommendation 
om validering, men även att se över samordningen mellan myndig-
heter så att inte minst nyanlända i större utsträckning skulle kunna 
få sin reella kompetens validerad.  

Utredarens förslag ledde till att regeringen i budgetpropositionen 
för 2016 aviserade insatser för att stärka kvalitet och långsiktighet i 
arbetet med validering. Det gällde bland annat möjligheter till kom-
petensutveckling för valideringsutförare, framtagande av en standard 
för branschvalidering, ökad användning av validering inom arbets-
marknadspolitiken och stöd för utveckling av processer och varaktiga 
strukturer för lärosätenas arbete med bedömning av reell kompe-
tens. Samtidigt aviserades att en delegation skulle tillsättas med upp-
draget att till och med 2019 följa, stödja och samordna ett intensifi-
erat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.14 

En annan viktig förutsättning för ett långsiktigt valideringsarbete 
är beslutet 2015 om att införa en nationell referensram för kvalifika-
tioner för livslångt lärande (SeQF).15 SeQF är, i likhet med EQF, 
indelad i åtta nivåer och för varje nivå finns deskriptorer som beskri-
ver läranderesultat i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. 
Kvalifikationer vars läranderesultat är författningsreglerade, det vill 
säga examina från utbildningar inom det formella utbildningssyste-
met, är nivåplacerade genom regeringsbeslut. Utfärdare av kvalifika-
tioner utanför det formella utbildningssystemet kan ansöka om 
nivåplacering av kvalifikationen i SeQF hos Myndigheten för yrkes-
högskolan, som är ansvarig myndighet för den svenska referens-
ramen. 

Även inom arbetsmarknadspolitiken har användningen av vali-
dering fått ett tydligare fokus. Sedan 2016 är validering ett arbets-
marknadspolitiskt program som ingår i Arbetsförmedlingens ordinarie 
verktygslåda för att matcha och rusta arbetssökande till arbete och 

                                                                                                                                                               
13 Regeringskanslibeslut U2014/3014/SAM. 
14 Prop. 2015/16:1, utgiftsområde 16, s. 196. 
15 Prop. 2014/15:107. 
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utbildning. Myndigheten upphandlar därmed validering på en mer 
permanent basis (se bilaga 3). 

Vidare har flera nationellt finansierade ESF-projekt startats de 
senaste åren som syftar till att etablera långsiktiga strukturer för 
validering. Exempel på sådana projekt är Skolverkets projekt kring 
regional samverkan om gymnasial yrkesutbildning för vuxna 
(RegioVux), Myndigheten för yrkeshögskolans projekt Bransch-
validering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) samt Trygg-
hetsfonden TSL:s projekt Kompetens för arbete. Nationella ESF-
projekt har ofta bättre förutsättningar än regionala projekt att bidra 
till utveckling som får långsiktiga effekter. 

Även det omfattande utvecklingsarbetet som pågick inom hög-
skoleområdet 2016–2018 avsåg att etablera varaktiga strukturer för 
validering. Universitets- och högskolerådet (UHR) hade i uppdrag 
att samordna och stödja en pilotverksamhet för bedömning av reell 
kompetens som 23 lärosäten medverkade i. 30 miljoner kronor per 
år tillfördes för utveckling av metoder och strukturer för validering 
och bedömning av reell kompetens. I slutredovisningen av pilotverk-
samheten anger UHR (2019) att vissa projekt, t.ex. de projekt som 
de samverkande lärosätena inom Valideringsnätverk Väst respektive 
Malmö universitet ansvarade för, har bidragit till att skapa varaktiga 
strukturer för bedömning av reell kompetens hos berörda lärosäten. 
Arbete som syftar till att skapa varaktiga strukturer har också 
påbörjats på många andra lärosäten. 

Efter att pilotverksamheten avslutats saknas emellertid ett upp-
drag för UHR att främja och stödja lärosätenas arbete med valider-
ing. Valideringsdelegationen har understrukit behovet av att UHR 
ges ett sådant uppdrag (se SOU 2018:29 och bilaga 3). Utan ett natio-
nellt samordnat stöd riskerar det utvecklingsarbete som bedrivits 
inom högskolan de senaste åren att bli ytterligare ett i raden av till-
fälliga projekt med begränsad inverkan på de långsiktiga förutsätt-
ningarna för validering.  

302



Tjugo år av utveckling i EU och Sverige SOU 2019:69 

132 

4.3 Validering i Sverige i dag 

4.3.1 Fler valideras men omfattningen är fortfarande låg 
och statistiken är bristfällig 

Validering är i Sverige decentraliserat och genomförs av en mängd 
olika utförare inom respektive utbildningsform och i arbetslivet: ut-
bildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshög-
skola, universitet och högskolor samt valideringsutförare som god-
känts av bransch, yrkesnämnd eller annan partsgemensam organi-
sation. 

Valideringsdelegationen har i den nationella strategin för valider-
ing (SOU 2017:18) formulerat att det övergripande målet för ut-
vecklingsarbetet är att betydligt fler individer ska få sin kompetens 
validerad. Validering ska vara tillgängligt i hela landet, på samtliga 
nivåer i utbildningssystemet och mot en större bredd av kvalifika-
tioner i arbetslivet. Validering som väg till en kvalifikation ska ha lika 
hög legitimitet som formell utbildning. 

Delegationens uppföljningar visar att tillgången till validering har 
ökat de senaste åren (se bilaga 3). Omfattningen är dock fortfarande 
begränsad, såväl inom formell utbildning som inom arbetslivet. Den 
statistik som finns har också låg kvalitet inom flera områden och för 
högskolan saknas uppgifter helt.  

4.3.2 Positiv utveckling de senaste åren  

Valideringsdelegationen har i sitt arbete att följa, stödja och driva på 
ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet utgått från 
de fem prioriterade områden som fastställdes i den nationella strategin: 

• Överförbarhet mellan kvalifikationer. Den nationella referensramen 
för kvalifikationer bör utgöra den gemensamma utgångspunkten. 

• Tydligt ansvarstagande och samverkan mellan aktörer på natio-
nell och regional nivå. Både myndigheter och arbetsmarknads-
parter bör främja användningen av validering. Validering bör in-
kluderas i det regionala arbetet för kompetensförsörjning.  

• Hög kvalitet. Metodstöd, tydliga riktlinjer och uppföljning av 
valideringsverksamheten bör utvecklas för att säkerställa legiti-
mitet, likvärdighet och rättssäkerhet.  
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• Resurser och organisation. Stabil finansiering och organisatoriska 
lösningar som ger incitament för validering bör utvecklas i de 
ordinarie systemen. Utvecklingsprojekt bör kopplas till etablerade 
strukturer och förankras på nationell nivå. 

• Information och vägledning. Både myndigheter och arbetsmark-
nadens parter bör lyfta fram information om validering. Vägleda-
res kompetens om validering bör stärkas. 

I bilaga 3 återfinns delegationens senaste årliga redovisning från 
maj 2019. Nedan ges en kort sammanfattning av rapportens slut-
satser om utvecklingen inom de fem prioriterade områdena.  

Överförbarhet mellan kvalifikationer 

Validering genomförs av en mängd olika aktörer inom olika om-
råden: utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning och 
yrkeshögskola, universitet och högskolor, samt valideringsutförare 
som godkänts av bransch, yrkesnämnd eller annan partsgemensam 
organisation. Kopplingen mellan validering som sker inom de olika 
områdena är dock svag, vilket sammantaget ger ett splittrat valider-
ingssystem. Även överförbarheten av kvalifikationer mellan olika 
delar av systemet är begränsad. 

Tydligt ansvar och samverkan 

Skolverkets och Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag att 
främja validering inom sina respektive ansvars- och verksamhets-
områden har förtydligats under senare år. Universitets- och hög-
skolerådet har däremot för närvarande inget uppdrag att främja vali-
dering inom högskolan, vilket ger sämre förutsättningar för att 
etablera varaktiga strukturer för arbetet med bedömning av reell 
kompetens inom högskolan.  

I alla regioner pågår utvecklingsarbete för att bidra till att etablera 
effektiva strukturer för validering på regional nivå. Uppdraget och 
finansieringen från staten för att genomföra uppdraget är dock 
tidsbegränsad till 2020. När Valideringsdelegationen nu slutfört sitt 
arbete saknas det ett långsiktigt ansvar för samverkan och samord-
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ning av valideringssystemets olika delar på såväl nationell som regi-
onal nivå.  

Hög kvalitet 

Hög kvalitet i genomförandet ger valideringen legitimitet. Under 
senare år har Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkes-
högskolan och Universitets- och högskolerådet alla haft särskilda 
uppdrag att utveckla stöd för kartläggning och bedömning av kompe-
tens inom sina respektive områden för att höja kvalitet och likvärdig-
het. Skolverket har även haft i uppdrag att ta fram en webbutbildning 
och en högskolekurs för att ge möjligheter till kompetensutveckling 
för studie- och yrkesvägledare, lärare och andra utförare av valider-
ing. Olika former av stöd finns nu på plats, helt eller delvis, för aktö-
rer inom både arbetsliv och utbildning. Myndigheterna behöver 
dock också nå ut med information om att stödverktygen finns och 
stödja användningen av dessa. 

Resurser och organisation 

Den grundprincip som etablerats är att den aktör som initierar en 
validering också ska finansiera den. Individer som inte tillhör någon 
av de prioriterade målgrupperna eller vars arbetsgivare inte kan eller 
vill betala för en validering får dock inte tillgång till validering.  

Validering är sedan 2016 ett arbetsmarknadspolitiskt program 
som arbetssökande som behöver få sin kompetens kartlagd och 
bedömd kan anvisas till. Inom yrkeshögskolan och högskolan är det 
en rättighet att få sin reella kompetens bedömd för behörighet till 
och tillgodoräknande inom en utbildning. Yrkeshögskoleanordnare 
och lärosäten har dock svaga finansiella incitament för att bedöma 
reell kompetens för tillgodoräknande. Inom kommunal vuxenut-
bildning saknas fortfarande en skyldighet för huvudmännen att er-
bjuda validering, förutom vad gäller utbildning som medfinansieras 
genom statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
(regionalt yrkesvux). Med statsbidraget finns även möjlighet till 
statlig finansiering av validering om den genomförs inom ramen för 
en så kallad orienteringskurs.  
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Den statliga medfinansieringen av branschernas utveckling av 
valideringsmodeller är ryckig. Även medfinansieringen av regional 
samverkan om validering präglas av tillfälliga lösningar. 

Information och vägledning 

Myndigheterna som ingår i Valideringsdelegationen har sedan 2017 
bedrivit ett myndighetsövergripande samarbete för att kommunika-
tionen om validering ska bli enhetlig, lättillgänglig och kunna nås 
oavsett myndighetsingång. Som ett resultat av samarbetet finns nu 
tydligare, målgruppsanpassad och mer enhetligt utformad informa-
tion på myndigheternas webbplatser. En undersökning om olika mål-
gruppers kännedom om validering visar dock att även om begreppet 
validering är relativt välkänt så saknar många, särskilt bland allmän-
heten, kunskap om vad validering innebär i praktiken.  

Informationen till sökande och studenter inom högskolan om 
möjligheten till validering behöver finnas mer lättillgänglig. Hos 
vissa lärosäten saknas information helt, vilket leder till en bristande 
nationell likvärdighet.  

4.3.3 Arbete återstår för överblickbara, effektiva 
och långsiktiga strukturer  

Valideringsarbetet har således utvecklats positivt, både inom utbild-
ningssystemet och i arbetslivet. Det finns dock fortfarande påtagliga 
luckor, och på några områden riskerar utvecklingen även att gå åt fel 
håll. Sammanfattningsvis visar delegationens uppföljning att det åter-
står arbete för att strukturerna för validering ska bli överblickbara, 
effektiva och långsiktigt hållbara.  

I budgetpropositionen för 2020 framhöll regeringen att det finns 
behov av ett fortsatt statligt stöd för valideringsarbetet för att säker-
ställa att det utvecklingsarbete som kommit igång inte avstannar när 
Valideringsdelegationens uppdrag avslutas.16 Regeringen aviserade 
därför att Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att ges i upp-
drag att upprätthålla ett visst statligt stöd för validering i väntan på 
ett mer permanent system. I budgetpropositionen föreslogs även att 
Myndigheten för yrkeshögskolans stöd för branschvalidering ska 
                                                                                                                                                               
16 Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 16, s. 147. 
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förstärkas och att medel ska tillföras för utveckling av modeller för 
branschvalidering. 

Valideringsdelegationen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att 
säkra ett sammanhållet system för validering på nationell och regio-
nal nivå. För att få till stånd ett sammanhållet och permanent system 
för validering anser delegationen att tre övergripande institutionella 
förutsättningar behöver komma på plats: en tydligare reglering, en 
ändamålsenlig övergripande organisering samt finansieringslösningar 
som ger stabila förutsättningar för utveckling och incitament för att 
genomföra validering. I kapitel 6–8 återkommer vi med förslag och 
bedömningar avseende dessa institutionella förutsättningar. Vidare 
lämnar delegationen förslag för att stärka kunskapsutvecklingen om 
validering (kapitel 9). I kapitel 10 respektive kapitel 11 lämnas för-
slag för vidareutveckling av validering inom två delar av systemet, 
validering mot arbetslivets kvalifikationer respektive validering inom 
den kommunala vuxenutbildningen. 
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5 Internationell utblick 

Utveckling av system för validering finns på den politiska agendan 
inom EU, men också i ett stort antal länder i resten av världen. Både 
inriktningen av valideringsarbetet och benämningen av företeelsen 
varierar dock mellan olika länder. Singh (2015) understryker, i en 
diskussion om globala perspektiv om erkännande av icke-formellt 
och informellt lärande, att det inte finns en enskild, enkel väg som 
ett land bör välja för att uppnå de önskvärda effekterna. I stället 
betonar Singh att det finns många varierade, framgångsrika exempel 
från arbetet med validering i olika länder. I Singhs rapport finns 
övergripande beskrivningar av valideringssystemen i 25 olika länder 
som framhålls som goda exempel.  

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av olika huvudin-
riktningar för validering (avsnitt 5.1). Därefter följer fyra avsnitt om 
hur de övriga nordiska länderna har byggt upp sina system för vali-
dering (avsnitt 5.2–5.5). De nordiska institutionerna inom utbild-
nings- och arbetsmarknadsområdet är relativt likartade. Det gör att 
erfarenheterna från våra nordiska grannländer är särskilt värdefulla 
för betänkandets fortsatta diskussion om hur Sveriges system för 
validering kan stärkas. Norge, Danmark och Finland återfinns också 
bland de goda exemplen som lyfts fram av Singh (2015).  

I kapitlet görs även ett nedslag i Sydafrika som, i likhet med våra 
nordiska grannländer, framhålls som ett exempel på best practice på 
valideringsområdet (avsnitt 5.6). Sydafrika är även intressant genom 
att de från starten byggde upp arbetet med validering som en del i 
sitt kvalifikationsramverk.  

Lärdomar för Sverige presenteras i avsnitt 5.7. 
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5.1 Perspektiv på validering i olika länder 

Andersson & Fejes (2010) beskriver fyra huvudinriktningar för olika 
länders valideringssystem. En första inriktning exemplifieras av 
Frankrike, där validering utvecklades tidigt som ett sätt att ge for-
mellt erkännande åt kompetens från arbetslivet. Det franska VAE-
systemet, Validation des Acquis de l’Expérience, beskrivs närmare i 
delbetänkandet Validering i högskolan (SOU 2018:29, avsnitt 4.3).  

USA och Kanada representerar en andra huvudinriktning. Där 
utvecklades validering som ett redskap för social rättvisa med inrikt-
ning mot att bredda tillträdet till högre utbildning för personer från 
otraditionella grupper. De så kallade GED-testerna började användas 
i USA redan 1945 (General Education Development Program). Tes-
terna har designats för att mäta generella kunskaper och färdigheter 
som normalt utvecklas i ett fyraårigt program i high school. Ett 
GED-certifikat accepteras i dag för tillträde till de flesta universitet 
och högskolor i USA. Nästan 15 procent av alla high school-diplom 
som utfärdas varje år erhålls genom GED (Singh 2015, s. 112). Det 
är också vanligt förekommande att universitet och högskolor i USA 
ger möjlighet till validering för tillgodoräknande av kunnande som 
förvärvats i arbetslivet eller på annat sätt (Prior Learning Assessment, 
PLA). Verksamheten är frivillig för lärosätena och finansieras med 
avgifter som betalas av studenten eller av dennes arbetsgivare. Hjälp 
och stöd för att upprätta valideringsarrangemang erbjuds till både 
utbildningsinstitutioner och arbetsgivare av CAEL, The Council for 
Adult & Experiential Learning, en icke-vinstdrivande organisation 
som bildades redan på 1970-talet. 

Validering mot arbetsmarknadens kompetenskrav för anställnings-
barhet utgör en tredje inriktning som vuxit sig allt starkare, inte minst 
inom EU (se avsnitt 4.1.4). De befintliga arrangemangen är till största 
delen uppbyggda för att ge möjligheter till validering inom ländernas 
formella utbildningsystem. Men kopplingen till referensramar för 
kvalifikationer har även öppnat för formellt erkännande av kunnande 
mot kvalifikationer inom arbetslivet. Utvecklingen inom EU går 
mot ett ökat fokus på validering för kompetensförsörjning och till-
växt.  

En fjärde inriktning exemplifieras av Sydafrika, som efter apart-
heidtiden uppmärksammat och utvecklat validering som ett verktyg 
för att förändra utbildningssystemet. 
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5.2 Norge 

5.2.1 Rätt till validering på samtliga utbildningsnivåer  

I Norge finns sedan 2002 en lagstadgad rätt till validering av reell 
kompetens1 (realkompetansevurdering, RKV) på alla formella utbild-
ningsnivåer. Rätten till RKV gäller såväl för behörighet och tillträde 
till studier som för tillgodoräknande. För att ansöka till vuxenut-
bildning och högskola med reell kompetens som grund måste den 
sökande ha fyllt 25 år, medan åldersgränsen för sökande till yrkes-
skolor är 19 år.2 För yrkesskolor utanför det offentliga utbildnings-
systemet finns det dock ingen formell skyldighet att pröva reell 
kompetens för tillgodoräknande.  

Rätten till validering har sin grund i kompetensreformen som 
presenterades 1998. Reformen syftade till att motverka kunskaps-
klyftor och skapa vägar till kontinuerlig och systematisk kompetens-
utveckling. Satsningen på livslångt lärande skulle stärka landets kon-
kurrenskraft och den enskildes omställningsförmåga. Vuxna med kort 
formell utbildning var reformens främsta målgrupp. Som en viktig 
del i kompetensreformen startades ett nationellt RKV-projekt som 
skulle utveckla ett nationellt system för dokumentation och värder-
ing av reell kompetens med legitimitet både i arbetslivet och på alla 
nivåer i utbildningssystemet (Sutherland Olsen m.fl. 2018, s. 32).  

Både i uppföljningar av 1998 års kompetensreform och i senare ut-
värderingar och propositioner (stortingsmeldinger) har kännedomen 
om RKV beskrivits vara låg. Det finns en stor variation mellan olika 
aktörer vad gäller det praktiska genomförandet av RKV. En åter-
kommande fråga är behovet av att stärka samordningen mellan olika 
aktörer inom utbildning och arbetsliv för att uppnå ett mer enhetligt 
arbete med validering.  

                                                                                                                                                               
1 Reell kompetens definierades i Kompetansereformen (St.meld. nr. 42 1997–98) som ”den 
kompetansen som en person har skaffet seg gjennom betalt eller obetalt arbeid, etterutdan-
ning, fritidsaktiviteter og annet, og som i tillegg til den kompetansen vedkommende har doku-
mentert gjennom grunnutdanning”. Avgränsningen gjordes för att tydliggöra vilken kompetens 
som avsågs vara föremål för bedömning av reell kompetens (RKV). 
2 Regeringen har aviserat ändringar av antagningsreglerna till yrkesskolorna, bland annat en 
höjning av åldersgränsen till 23 år för tillträde genom RKV. 
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5.2.2 Validering är en del i den nationella 
kompetenspolitiska strategin  

Regeringen beslutade våren 2017 om en nationell kompetenspolitisk 
strategi för åren 2017–2021. Strategin baseras på en överenskommelse 
mellan regeringen, arbetsmarknadens parter, folkbildningen och 
Sametinget och syftar till att stärka samarbetet mellan olika sektorer 
och politikområden inom kompetensförsörjningsområdet. Områ-
den som omfattas är utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, 
integration, näringspolitik, hälsa och regional utveckling. Strategin 
avser vuxna och har avgränsats till områden som är relevanta för både 
arbets- och samhällslivet och där resultatet är beroende av insatser 
från flera aktörer. 

Arbetet med att ta fram strategin inleddes 2015 efter att OECD 
(2014) analyserat Norges utmaningar på kompetensförsörjnings-
området. OECD framhöll bland annat behovet av att stärka kompe-
tensen hos grupper med svaga grundfärdigheter och att utveckla 
verktyg för att möta stora kommande omställningsbehov, inte minst 
inom oljeindustrin. OECD förespråkade en ”Whole of government 
approach”, det vill säga att regeringen borde ta ett samlat grepp om 
kompetensfrågorna i stället för att dessa delas upp mellan olika poli-
tikområden. Norge tog fasta på OECD:s råd. Strategiarbetet drevs 
gemensamt av samtliga berörda departement och med en bred med-
verkan från arbetslivet och andra aktörer i temakonferenser, arbets-
grupper och referensgrupper.  

Strategins mål uttrycks som att bidra till att enskilda människor 
och verksamheter har en kompetens som ger Norge ett konkurrens-
kraftigt näringsliv, en effektiv och välfungerande offentlig sektor, 
och gör att så få som möjligt står utanför arbetslivet (Kunnskapsde-
partementet 2017, s. 4). I strategin lyfts betydelsen av validering (RKV) 
fram som ett sätt att synliggöra kompetens som förvärvats i arbets-
livet, som kan ge tillträde till utbildning och anpassa och förkorta 
utbildningsinsatser. Det betonas att validering är särskilt viktigt i 
den pågående omställningen av arbetslivet. Strategin framhåller också 
betydelsen av validering för att kartlägga kompetensen i arbetslivet 
och att synliggöra utvecklingsmöjligheter för de anställda. 

Regeringen har aviserat en ny kompetensreform 2020, och flera 
statliga utredningar (utvalg) har pågått som ska ge underlag för re-
formen.  
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5.2.3 En myndighet för samordning ”på tvärs” 

Kompetanse Norge är den myndighet som ansvarar för frågor om 
livslångt lärande och kompetensförsörjning. Myndigheten sorterar 
formellt under Kunnskapsdepartementet men har även uppdrag från 
andra departement. Fram till 2017 hette myndigheten Vox (Insti-
tutet för vuxnas lärande). Namnbytet skedde i syfte att bättre spegla 
det bredare uppdrag som myndigheten fick i samband med att den 
kompetenspolitiska strategin beslutades. Kompetanse Norge har 
också en högre status som ett direktorat, medan Vox var ett institut 
under Utdanningsdirektoratet.  

Myndighetens uppdrag är både att arbeta för att höja individers 
kompetens och att arbetsgivare ska ha tillgång till den kompetens de 
söker. Målgruppen är bred, men man fokuserar framför allt på vuxna 
personer som har kompetensutmaningar. Myndigheten ansvarar för 
kontakter med branschorganisationer, samordning och stöd för vali-
dering av reell kompetens (RKV) och genomförandet av den natio-
nella kompetenspolitiska strategin. Man arbetar också med att stötta 
kompetensutveckling i arbetslivet och med prognoser över kompe-
tensförsörjningsbehov. Ytterligare ett uppdrag är att etablera ett 
nationellt centrum för karriärvägledningsfrågor, som bland annat 
kan ge stöd till kommunerna i frågor om vägledning.  

Kompetanse Norge utgör kansli för det kompetenspolitiska rådet, 
som består av företrädare för arbetslivet och för flera olika departe-
ment. Rådet träffas fyra gånger per år och har i uppdrag att följa upp 
genomförandet av den nationella kompetenspolitiska strategin. Myn-
digheten är även sekretariat åt flera av de pågående utredningarna på 
kompetensområdet, bland annat en utredning som under 2017–2019 
hade i uppdrag att utreda Norges kompetensbehov. 

5.2.4 Inga öronmärkta pengar för validering 
och ofta kostnadsfritt för individen 

I Norge finns inga öronmärkta pengar för validering. Statlig ersätt-
ning för validering till utbildningsanordnare inom formell utbildning 
ingår i den generella ersättningen för utbildning (Cedefop 2016b).  

Validering inom vuxenutbildning på grundskole- och gymnasial 
nivå är kostnadsfri för följande grupper: 
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• Personer som har rätt att komplettera sin utbildning upp till gym-
nasial nivå (regionen står för kostnaden). 

• Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga (Arbets- och välfärdsmyndigheten NAV står för kost-
naden). 

• Arbetssökande, under vissa förutsättningar (Arbets- och välfärds-
myndigheten NAV står för kostnaden). Ett villkor är att NAV 
bedömer att validering är en lämpligt insats för att den arbets-
sökande ska komma i arbete.  

För individer som själva måste stå för kostnaden för en validering 
varierar priset beroende på vilken kurs det handlar om. Kostnaden 
för en validering kan till exempel vara högre inom vissa yrkesutbild-
ningar där praktiska test behöver genomföras. 

För sökande till och studerande inom eftergymnasial utbildning 
är validering kostnadsfri.  

5.2.5 Uppföljning visar på en positiv utveckling 
men att mycket arbete återstår 

På uppdrag av Kompetanse Norge har NIFU3 genomfört ett forsk-
ningsprojekt om validering i utbildning och arbetsliv. Rapporten be-
skriver användning och resultat av validering, och identifierar hinder 
och utvecklingsområden för att etablera ett välfungerande nationellt 
system för validering (Sutherland Olsen m.fl. 2018). I rapporten 
konstateras att RKV har utvecklats de senaste åren, att systemet är 
väl förankrat i kommunerna och att vissa grupper som jobbar med 
RKV har upparbetat en god kompetens på området. Det förekom-
mer också flera initiativ från branschorganisationer, och arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationer är väl insatta i valideringsfrågan. Det 
finns också en allmän samsyn om att det är viktigt för samhället att 
validering finns och att metoden används.  

Trots många positiva tecken är dock huvudslutsatsen att det 
återstår mycket innan ett välfungerande system är etablerat, som kan 
bidra till att arbetskraftens kompetens tas till vara på ett bra sätt. 

                                                                                                                                                               
3 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. 
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Forskarna framhåller särskilt bristen på empiriskt kunskapsunderlag 
för att bedöma värdet av validering för den enskilde.  

5.2.6 Omfattningen av validering varierar mellan olika 
områden 

Sutherland Olsen m.fl. (2018) redovisar även statistik över omfatt-
ningen av validering (RKV) inom utbildning och arbetsliv. RKV 
genomförs sällan inom vuxenutbildning på grundskolenivå, läsåret 
2016/17 hade 2 procent av deltagarna validerats. Kännedomen om 
RKV beskrivs som låg och informationen behöver anpassas till in-
vandrare, vilka utgör den absoluta majoriteten av eleverna inom 
grundläggande vuxenutbildning.  

Andelen som valideras inom gymnasial vuxenutbildning är betyd-
ligt högre, sedan 2010 har mellan 23 och 29 procent av eleverna över 
25 år genomgått RKV. Detta motsvarar cirka 3 000 personer per år. 
RKV inom yrkesutbildningarna dominerar. Offentlig statistik saknas 
dock om resultatet av valideringen. En enkätundersökning till dem 
som genomgått RKV sedan 2001 indikerar att många elever fått stora 
delar av utbildningen godkänd.4 För fortsatt utveckling av RKV 
inom gymnasial vuxenutbildning framhåller forskarna bland annat 
behov av bättre samverkan mellan kommuner, och mellan kommu-
ner och till exempel arbetsförmedlingen (NAV) och att insatser görs 
för att öka arbetsgivares tillit till RKV.  

För tillträde till yrkesskolor finns väletablerade rutiner för valider-
ing. Cirka 10 procent av ansökningarna kommer från personer som 
söker på reell kompetens. Bland dem som ansöker om RKV finns 
både äldre yrkesverksamma som vill karriärväxla och yngre sökande 
som inte har fullföljt gymnasiet samt invandrare med en blandning 
av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Forskarna rekom-
menderar att insatser görs för att skapa incitament för yrkesskolorna 
att också bedöma reell kompetens för tillgodoräknande. Detta 
förekommer mycket sällan i dagsläget.  

Även inom högskolan finns etablerade rutiner för bedömning av 
reell kompetens för tillträde till utbildning. Det finns också bra sta-

                                                                                                                                                               
4 Enkäten besvarades, helt eller delvis, av 1 862 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
7,2 procent. Forskarna betonar därför att resultaten måste tolkas försiktigt. Till exempel kan 
man anta att en större andel av dem som har fått godkänt har valt att svara på enkäten än vad 
som är fallet med dem där valideringen inte ledde till godkänt resultat.  
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tistik på området. Cirka 2,5 procent i den centrala antagningen 
(3 252 personer 2017) och drygt 1 procent av dem som söker lokalt 
(1 773 personer 2017) gör detta på basis av reell kompetens. I den 
centrala antagningen 2017 bedömdes drygt var tredje sökande på 
reell kompetens som behörig men endast 21 procent av dem fick ett 
erbjudande om studieplats. Andelen av de sökande i lokala antag-
ningar som bedömdes behöriga var väsentligt högre, cirka 70 pro-
cent, och nästan samtliga fick också erbjudande om en studieplats. 
Statistik saknas för omfattningen av validering för tillgodoräknande. 
I studien konstateras dock att informationen till studenter om denna 
möjlighet är bristfällig, och att det finns spänningar på lärosätena i 
synen på om erfarenhetsbaserad kunskap kan bedömas som likvärdig 
akademisk kunskap. Forskarna menar att insatser bör övervägas som 
ger lärosätena ekonomiska incitament att genomföra RKV för till-
godoräknande. 

Validering i arbetslivet beskrivs i rapporten som ett okänt område, 
statistik saknas helt över omfattningen. Vissa arbetsgivare efterfrå-
gar metoder för validering av icke-formellt och informellt lärande, 
även om den generella bilden är att förståelsen av begreppet RKV är 
svag bland arbetsgivare. Andra hinder är att det saknas intresse för 
att standardisera metoder för hur kompetens kan dokumenteras och 
värderas, och att arbetsgivare inte upplever behov av att koppla kom-
petenser från erfarenhetsbaserat lärande till utbildningssystemet. 
I rapporten framhåller forskarna att man bör överväga insatser för att 
stödja branschernas utveckling av valideringsmodeller och forsknings-
baserade insatser med deltagare från både arbetsliv och utbildning. 

5.3 Island 

Island har ett högt arbetskraftsdeltagande (cirka 85 procent) och en 
låg arbetslöshet (cirka 2 procent) men utbildningsnivån bland de 
sysselsatta är låg. År 2016 saknade cirka 44 000 personer, eller 22 pro-
cent av de sysselsatta i åldern 25–64 år, en slutförd gymnasieutbild-
ning.5 Valideringsarbetet är därför i första hand inriktad på denna 
målgrupp. Målet är att andelen som saknar en slutförd gymnasie-
utbildning ska minska till 10 procent 2020. 
  

                                                                                                                                                               
5 Motsvarande andel i Sverige var 7 procent i åldersgruppen 20–64 år. 
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De utmärkande dragen i det isländska systemet för validering är: 

• en tydligt avgränsad målgrupp,  

• ett nationellt samordnat stöd för metodutveckling, kvalitetssäk-
ring, kompetensutveckling och uppföljning,  

• en stark koppling till arbetslivet, och  

• en särskild statlig finansiering för validering och vägledning. 

5.3.1 Validering är en rättighet för personer som saknar 
gymnasieutbildning 

År 2010 beslutade det isländska parlamentet om en vuxenutbild-
ningslag.6 Lagens syfte är att tillgodose behoven av utbildning för 
personer med kort tidigare utbildning och arbetsgivarnas behov av 
personal med kunskaper och färdigheter, som motsvarar de ökade 
kraven på arbetsmarknaden. Enligt lagen har personer med kort 
tidigare utbildning, som önskar fullfölja en gymnasieutbildning, rätt 
att få sitt tidigare lärande validerat. Rättigheten gäller för personer 
som inte har slutfört en gymnasieutbildning, är 23 år eller äldre och 
har arbetat minst tre år i relevant yrke. Hur valideringsprocessen ska 
gå till regleras i förordningen om vuxenutbildning.7 Syftet med vali-
deringen är att förkorta utbildning, stärka individens status på arbets-
marknaden och generellt höja kompetensen i samhället. 

Mellan 400 och 600 personer avslutar en validering varje år. Nästan 
samtliga (cirka 95 procent) av dem som valideras är yrkesverksamma. 
Under perioden januari 2007 till oktober 2018 hade totalt 4 383 per-
soner avslutat en validering, varav 2 988 män (68 procent) och 1 395 
kvinnor (32 procent). Medelåldern var 40 år, 38 år för män och 43 år 
för kvinnor.  

Enligt en uppföljning som genomfördes i april 2014 hade 34 pro-
cent av dem som sedan starten genomgått en validering fullföljt en 
gymnasieutbildning, 28 procent hade påbörjat studier, och ytterli-
gare 14 procent hade som målsättning att fullfölja en gymnasieut-
bildning.  

                                                                                                                                                               
6 Adult Education Act (No. 27/2010). 
7 Regulation for the Adult Education Act (No. 1163/2011). 
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5.3.2 Central funktion för samordning, stöd och utveckling 

Arbetslivets utbildningscenter (The Education and Training Service 
Center, ETSC) har genomfört merparten av arbetet med att utveckla 
validering av icke-formellt och informellt lärande på Island. ETSC 
ägs av arbetsmarknadens parter på central nivå, i såväl privat som 
offentlig sektor. ETSC:s arbete som nationell stödfunktion för vali-
dering fastställs i femåriga kontrakt med Departementet för utbild-
ning, forskning och kultur. Departementet finansierar också genom-
förandet av de uppgifter som regleras i avtalet. ETSC har därutöver 
viss finansiering (cirka en tredjedel) genom projektmedel från bland 
annat EU och olika branscher. 

ETSC ansvarar på central nivå för samordning, stöd och utveck-
ling inom tre områden för den aktuella målgruppen: utbildning, 
validering och vägledning. ETSC:s främsta uppgifter när det gäller 
validering är samordning, fördelning av medel till utförare, kvalitets-
säkring, metodutveckling, kompetensutveckling samt uppföljning 
och statistik. ETSC utvecklar metoder för validering av icke-for-
mellt och informellt lärande, och säkerställer kvaliteten i validerings-
metoderna. ETSC:s roll är även att garantera att de godkända meto-
derna implementeras i de sektorer där validering används, liksom att 
implementera valideringsprocessen i nya sektorer. När validering 
implementeras i nya sektorer är ETSC en aktiv part och ingår i styr-
gruppen för pilotprojekten. ETSC erbjuder även rådgivning, sam-
ordnar utbildning för valideringsutförare och publicerar riktlinjer 
och checklistor.  

Validering utförs vid fjorton Lifelong Learning Center (LLL-cen-
ter). ETSC godkänner och tecknar årliga kontrakt med centren, som 
ägs av lokala aktörer, till exempel fackliga organisationer, bransch-
organisationer, kommuner och utbildningsanordnare. LLL-centren 
ansvarar även för vägledning och viss kompletterande utbildning. 
Centren lämnar också statistikuppgifter till ETSC som sammanställer 
dessa för hela landet. 
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5.3.3 Kursmål och kompetensstandarder tas fram 
i samarbete med arbetslivet 

Validering görs i första hand mot kursmål i det formella utbildnings-
systemet. I de fall det saknas kursplaner eller kursmål tar ETSC fram 
sådana i samarbete med arbetslivet. LLL-centren ansvarar för att 
bedriva valideringsprocessen mot kursmålen. Kompetens som svarar 
mot kursmålen resulterar i formella kurspoäng som registreras i 
utbildningssystemets databas INNA. 

ETSC tar fram mål för olika typer av kurser för att tillgodose både 
individers och arbetsmarknadens behov, exempelvis yrkeskurser 
inom turism, administration, fiskeindustrin och handel. Vissa kurser 
är anpassade för personer med dyslexi. Kursmål tas även fram för 
allmänna ämnen som isländska, matematik, engelska och informa-
tions- och kommunikationsteknik. Dessa kurser är ofta en start-
punkt för vuxna med begränsad skolgång som önskar återgå till 
studier inom det ordinarie utbildningssystemet. Kurserna godkänns 
av Utbildningsdirektoratet och individen får studiepoäng som kan 
tillgodoräknas på gymnasienivå. 

Validering görs även direkt mot kompetenskriterier som definie-
rats av arbetslivet. Omfattningen av denna form av validering är liten 
men utvecklingsarbete pågår i form av olika pilotprojekt. ETSC tar 
tillsammans med branschen fram kompetensstandarder och kompe-
tensprofiler för olika yrken. Standarderna ska kunna användas både 
vid validering och som utgångspunkt för nya kursplaner för dessa 
yrken. 

ETSC har utvecklat en process för hur man tar fram kompetens-
standarder. Det görs med hjälp av ett verktyg med redan definierade 
kompetenser och kompetenskriterier för olika jobbprofiler.8 Grup-
per om tio till tjugo personer, bland annat representanter för arbets-
tagare och arbetsgivare i den aktuella branschen, träffas vid tre till-
fällen för att ta fram och definiera kompetensstandarden. 

5.3.4 Validering och vägledning finansieras av staten 

Det isländska parlamentet beslutar varje år om ett särskilt anslag för 
vuxenutbildning och aktiviteter kopplade till sådan utbildning. An-
slaget får användas dels för att finansiera den operativa och admini-
                                                                                                                                                               
8 Verktyget har utvecklats av Human Resource System Group Ltd. (HRSG) i Kanada. 
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strativa verksamheten vid ETSC och de godkända LLL-centren, dels 
för utbildningsfonden (The Education Fund) som finansierar utbild-
ningskostnader, validering och vägledning samt för utvecklingspro-
jekt inom vuxenutbildningen för målgruppen.9 Fonden uppgår till 
cirka 80 miljoner svenska kronor per år, varav cirka 60 procent an-
vänds för utbildning och cirka 20 procent vardera för validering och 
vägledning.  

Validering och vägledning samt kompletterande utbildning vid 
LLL-centren är avgiftsfri för individer som saknar gymnasieutbild-
ning. De flesta måste dock gå kompletterande utbildning inom det 
ordinarie utbildningssystemet. Dessa utbildningar finansieras genom 
fonder med koppling till olika kollektivavtal till vilken arbetsgivare 
avsätter en del av löneutrymmet. 

ETSC ansvarar för att administrera utbildningsfonden och 
LLL-centren ansöker årligen om medel från fonden för utbildning, 
validering och vägledning. Medlen kan användas av LLL-centren under 
18 månader. För att få ersättning måste samtliga steg i validerings-
processen genomföras.  

5.4 Danmark 

5.4.1 Utbildningsanordnare är ansvariga för att erbjuda 
validering  

Danmark började utveckla arbetet med validering i början på 2000-
talet, då validering lyftes fram som nyckelfråga för att främja livs-
långt lärande. Validering går i Danmark under benämningen real-
kompetencevurdering (RKV) och genomförs av utbildningsanordnare 
på samtliga nivåer i utbildningssystemet. För korta och medellånga 
utbildningar inom högskolan kan reell kompetens åberopas som 
behörighetsgrund. Både inom vuxenutbildning och eftergymnasial 
utbildning kan man också ansöka om en förkortning av utbildningen 
(tillgodoräknande) och få ett så kallat kompetensbevis. Inom gym-
nasial vuxenutbildning och yrkesinriktad diplomutbildning kan man 
även ansöka om att få tillgodoräkna sig hela utbildningen. I dessa fall 
utfärdas ett utbildningsbevis som är detsamma som studerande får 
efter att ha genomgått utbildningen.  
                                                                                                                                                               
9 Adult Education Act (No. 27/210), artikel 9 och 10. 
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År 2007 blev utbildningsanordnare i samtliga utbildningsformer 
skyldiga att erbjuda validering.10 För yrkesinriktad vuxenutbildning 
på gymnasial nivå fanns en motsvarande skyldighet redan från 
2003.11 För att ha rätt till RKV inom yrkesutbildning behöver perso-
nen vara minst 25 år, i övrigt gäller bestämmelserna utan särskilda 
åldersgränser. Målgruppen är huvudsakligen personer som saknar 
eller har en kort tidigare utbildning. 

Under 2013 lanserade den danska regeringen ett program för 
ökad tillväxt i Danmark, Væktsplan.dk, som bland annat pekade på 
behov av att stärka kvaliteten i vuxenutbildningen och att vidareut-
veckla den gymnasiala yrkesutbildningen (Cedefop 2016c). År 2015 
reformerades yrkesutbildningen och särskilda bestämmelser inför-
des för att öka användningen av validering för vuxna.12 Syftet var att 
effektivisera utbildningen och öka vuxnas motivation att skaffa sig 
en yrkesutbildning. Yrkesutbildning för vuxna över 25 år ska nu alltid 
inledas med validering och mot bakgrund av resultatet fastställs ele-
vens utbildningsplan.13 Eleverna blir dels anvisade till olika standar-
diserade upplägg beroende på tidigare utbildning och yrkeserfaren-
het, dels kan de få ytterligare förkortningar baserade på sina indivi-
duella teoretiska och praktiska kompetenser. Sedan sommaren 2016 
är det också möjligt att genomgå RKV innan utbildningen startar 
och få ett bindande förhandsbesked om vilka delar i utbildningen 
som kommer kunna tillgodoräknas.14 

5.4.2 Ett decentraliserat system som främjas och följs upp 
av nationella aktörer 

Genomförandet av validering är decentraliserat i Danmark. Utbild-
ningsanordnare inom var och en av de sex utbildningsformerna som 
omfattas av lagen från 2007 är ansvariga för att organisera valider-
ingsprocessen. Utbildningsdepartementet har tagit fram rekommen-
dationer och riktlinjer för arbetet, och har även finansierat projekt 
som syftat till att utveckla verktyg, metoder och processer för vali-
                                                                                                                                                               
10 LOV nr 556 af 06/06/2007. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets 
område. 
11 Bekendtgørelse nr. 802 af 22/9/2003. 
12 LOV nr. 634 af 16/6/2014. Lov om ændring af lov om ehrvervsuddannelser, lov om vejled-
ning om uddannelse og ehrverv samt pligt till uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folke-
skolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive ehrvervsuddanelser m.v.) 
13 Bekendtgørelse nr. 367 af 19/4/2016, § 56. 
14 Bekendtgørelse nr. 547 af 1/6/2016. 
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dering. Utbildningsdepartementet inrättade också ett nationellt kun-
skapscentrum med uppgift att samla, producera och sprida informa-
tion, dokumentation och kunskap om validering (Cedefop 2016c). 

År 2010 genomförde Danmarks Evalueringsinstitut en uppfölj-
ning av hur det gått att implementera lagen från 2007. Studien visade 
att användningen av RKV hade ett starkt stöd inom vuxenutbild-
ningen. Samtidigt framhölls att det fanns stor förbättringspotential 
vad gäller information och kännedom om validering, standardisering 
av arbetet, kvalitetssäkring och samverkan mellan olika aktörer 
(EVA 2010).  

5.4.3 Ökad användning av validering men kvaliteten haltar 

I början av 2019 presenterades en ny uppföljning av utvecklingen 
sedan 2010. Den bygger på en enkät bland utbildningsanordnare 
inom de sex utbildningsområden som omfattas av lagen om valider-
ing (EVA 2019). Uppföljningen visar på en positiv utveckling där 
allt fler utbildningsinstitutioner använder sig av RKV. Ökningen är 
särskilt stor inom yrkesutbildningsområdet, där 88 procent (yrkes-
utbildning på gymnasial nivå) respektive 85 procent (eftergymnasial 
diplomautbildning) av utbildningsanordnarna svarade att de genom-
för validering. I uppföljningen från 2010 låg motsvarande andelar på 
29 respektive 50 procent. Den stora ökningen förklaras av att 
RKV 2015 blev en obligatorisk del i yrkesutbildning för vuxna.  

Utvärderingen lyfter samtidigt fram att kvaliteten haltar. Många 
utbildningsanordnare baserar bedömningen av tidigare förvärvat kun-
nande uteslutande på den sökandes skriftliga dokumentation från 
tidigare utbildning och anställningsintyg. År 2018 var det bara 29 pro-
cent av lärosätena och 31 procent av anordnarna av diplomautbild-
ning som använde intervju som en del i bedömningsprocessen. An-
delen var högre, 62–74 procent, bland utbildningsanordnare på gym-
nasial nivå. Endast var tredje anordnare inom yrkesutbildning på 
gymnasial nivå, och varannan inom arbetsmarknadsutbildning, an-
vände praktiska prov vid bedömningen. Detta framhålls i utvärder-
ingen som en allvarlig brist som riskerar att gå ut över kvaliteten och 
tilliten till validering inom yrkesutbildningen.  

Utvärderingen lämnar rekommendationer för att främja den fort-
satta utvecklingen av validering. Bland annat så anger man att åtgär-
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der bör vidtas för att öka kännedomen om validering inom eftergym-
nasial utbildning, att regleringen bör förtydligas så att det framgår 
att en individuell intervju alltid ska genomföras i samband med vali-
dering, samt att Utbildningsdepartementet och högskolan bör över-
väga hur behovet av kompetensutveckling för utförare av validering 
kan mötas.  

5.4.4 Särskild ersättning till utbildningsanordnarna 
för validering 

Utbildningsanordnarna får en särskild ersättning från Utbildnings-
departementet för bedömningsarbetet i en validering. Ersättningen 
betalas ut i efterhand mot redovisning av antalet valideringar som har 
resulterat i att den sökande antingen fått tillträde till en utbildning 
eller att utbildningen har förkortats genom att tidigare kunnande har 
tillgodoräknats i utbildningen. Ersättningen är schabloniserad och 
uppgick 2018 till 4 700 DKK.  

För den enskilde är RKV avgiftsfri på gymnasial nivå. Även RKV 
för tillträde till högre utbildning är avgiftsfri om den sökande saknar 
tidigare högskoleutbildning. Vid validering för kompetens- eller 
utbildningsintyg (för tillgodoräknande) inom högre utbildning och 
diplomautbildning får däremot utbildningsanordnarna ta ut avgifter. 
Avgifterna varierar beroende på hur omfattande tillgodoräknande 
individen ansöker om.15  

Trots den särskilda ersättningen upplever majoriteten av alla 
utbildningsanordnare att finansieringen utgör ett hinder för arbetet 
med validering (EVA 2019). Inom gymnasial vuxenutbildning är det 
mellan 67 och 82 procent av utbildningsanordnarna som helt eller 
delvis instämmer i att det är svårt att se hur arbetet med RKV kan bli 
ekonomiskt hållbart. Ersättningen anses vara för låg för att täcka det 
arbete som en validering innebär. Inom högskolan och diplomaut-
bildningen är det en lägre andel av utbildningsanordnarna som upp-
ger att finansieringen är ett hinder. Detta förklaras av att man inom 
dessa utbildningsformer också har möjlighet att ta ut avgift av den 
som ansöker om validering. Danmarks Evalueringsinstitut rekom-

                                                                                                                                                               
15 Avgiften är 1 800 DKK för en kurs som omfattar 5 ECTS och 2 600 DKK för en kurs som 
omfattar 10 ECTS. Avgiften för RKV mot ett utbildningsbevis (en hel kvalifikation) är 
9 000 DKK. 
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menderar i rapporten att Utbildningsdepartementet ser över de 
finansiella incitamenten för att öka omfattningen av validering. 

5.5 Finland 

5.5.1 Validering en rättighet för individen 

Validering av tidigare förvärvat kunnande går i Finland långt tillbaka 
i tiden och är relativt väl etablerat inom utbildningssystemet 
(Cedefop 2016d). Det finns ingen specifik lag om validering utan 
verksamheten regleras inom respektive utbildningsform. Validering 
är en rättighet för individen och en persons tidigare förvärvade kun-
nande, oavsett när och var den har förvärvats, ska kunna valideras. 
Finland har också ett väl utvecklat system för vägledning och indi-
vidualiserad studieplanering för studerande genom hela utbildnings-
systemet. De individuella studieplanerna framhålls som ett bra verk-
tyg för att synliggöra kunskaper och färdigheter som individen redan 
tillägnat sig genom tidigare studier eller erfarenhetsbaserat lärande. 

5.5.2 Yrkesutbildningen är anpassad efter arbetslivets behov 

Det finska systemet för yrkesutbildning är kompetensbaserat och 
anpassat efter arbetslivets behov. Både på gymnasial och eftergym-
nasial nivå är kvalifikationskraven uttryckta i läranderesultat (learn-
ing outcomes). Validering sker i nära samverkan mellan samtliga be-
rörda aktörer. Exempelvis är arbetsmarknadens parter och branscher 
involverade i allt från framtagandet av kvalifikationer och kompe-
tensprofiler till genomförandet av validering.  

Yrkesutbildningssystemet är uppbyggt så att det ska främja det 
livslånga lärandet. Hela eller delar av en kvalifikation kan uppnås 
såväl genom formell utbildning som genom validering. För varje stu-
dent inom yrkesutbildningen tar man fram en individuell studieplan 
som anger när, var och hur det fortsatta lärandet ska ske samt vilka 
kompetenstester som ska göras. Planen indikerar även om och hur 
den befintliga yrkeskompetensen behöver kompletteras för att en 
kvalifikation ska kunna uppnås.  
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5.5.3 Utbildningsstyrelsen har en samordnande roll  

Utbildningsstyrelsen är en statlig myndighet som beslutar om natio-
nella kompetensstandarder i nära samarbete med representanter för 
arbetsgivare, arbetstagare och utbildningsanordnare (Cedefop 2016d). 
Utbildningsstyrelsen ansvarar även för att ta fram riktlinjer för be-
dömning av tidigare förvärvat kunnande till valideringsutförare och 
har en viktig roll vid kvalitetssäkring av validering. Därutöver ansva-
rar Utbildningsstyrelsen för att fördela medel till olika utvecklings-
projekt avseende validering inom yrkesutbildningen.  

Validering på universitetsnivå är inte lika etablerad som inom yrkes-
utbildning, men de flesta kurs- och examensmål är formulerade ut-
ifrån läranderesultat. Valideringsmetoder utvecklas kontinuerligt och 
validering ökar i popularitet och är relativt känt bland studenterna. 
Alla nya studenter får information under de inledande studieveck-
orna om möjligheterna att få sitt tidigare lärande bedömt för till-
godoräknande. Universiteten är autonoma och beslutar självständigt 
om sina valideringsprocesser. De samarbetar i relativt liten utsträck-
ning med arbetslivet eller andra aktörer (SOU 2018:29, avsnitt 4.1).  

5.5.4 Statlig ersättning men inga öronmärkta pengar  

I Finland är validering i stort sett avgiftsfri för individen och valider-
ingsutförare får i de flesta fall ersättning från staten (Cedefop 
2016d). Eftersom validering är en integrerad del i det formella ut-
bildningssystemet finns inga öronmärkta pengar för validering. Er-
sättningssystemet för yrkesutbildning baseras på uppnådda hela eller 
delar av kvalifikationer (completed units), på övergång till arbete 
eller vidare studier efter utbildningen samt på återkoppling från de 
studerande och arbetsgivare.  

5.6 Sydafrika 

5.6.1 Validering regleras inom ramen för NQF 

I Sydafrika infördes ett nationellt ramverk för kvalifikationer 
(NQF) redan 1995. Utgångspunkten var att skapa ett integrerat 
ramverk för läranderesultat (learning achievements) för att över-
brygga effekterna av apartheidtidens segregerade utbildningssystem 
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(Bolton m.fl. 2016). Kvalifikationsramverkets syfte är att öka till-
gången till utbildning och rörligheten (progressionen) inom utbild-
ningssystemet, att öka kvaliteten och transparensen samt att på-
skynda återupprättelsen efter apartheidsystemets diskriminering vad 
gäller utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter.  

Validering benämns i Sydafrika Recognition of Prior Learning 
(RPL) och är reglerat inom ramen för NQF. Validering ska kunna 
erbjudas mot samtliga kvalifikationer som finns i NQF. Kvalifika-
tionsmyndigheten SAQA (South African Qualification Authority) 
har det övergripande ansvaret för att utveckla och implementera 
kvalifikationsramverket.16 

5.6.2 En nationell myndighet för samordning 
av valideringsarbetet 

OECD konstaterade 2009 att det fanns öar av goda exempel på 
validering i Sydafrika men att det saknades ett nationellt fungerande 
system. Ett utvecklingsarbete påbörjades därför för att få till stånd 
ett nationellt sammanhängande system för RPL. SAQA beslutade 
2013 om en nationell handlingsplan för implementering av RPL.17 
Av handlingsplanen framgår bland annat att en kvalifikation eller 
delkvalifikation som är registrerad i NQF ska kunna godkännas helt 
eller delvis genom RPL.18 Där framhålls också att RPL leder till 
erkännande av kunskaper och färdigheter som individen har tillägnat 
sig genom tidigare utbildning och erfarenhet. Det tidigare lärandet 
synliggörs genom en bedömning. Vägledning och stöd till individen, 
för att denne ska kunna beskriva sin kompetens på ett bedömnings-
bart sätt, är en integrerad del i processen.  

Det finns två huvudsakliga former av RPL: för tillträde till utbild-
ning och för att uppnå en kvalifikation eller delkvalifikation. I hand-
lingsplanen definieras RPL som  

... the principles and processes through which the prior knowledge and 
skills of a person are made visible, mediated and assessed for the pur-
poses of alternative access and admission, recognition and certification, 
or further learning and development.19  

                                                                                                                                                               
16 National Qualification Framework Act 67 of 2008, chapter 4. 
17 National Policy for the Implementation of the Recognition of Prior Learning, SAQA 
No. 779 (2014). 
18 Artikel 43. 
19 Artikel 26. 
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SAQA har ett nationellt samordningsansvar för validering. Ansvaret 
omfattar följande områden: 

• Forskning: leda, samordna och sprida RPL-relaterad forskning 
och information inom alla sektorer och på alla nivåer i systemet. 

• Kompetensutveckling: initiera och uppmuntra till utbildning och 
vidareutbildning av RPL-utförare samt ge stöd och vägledning 
vid utveckling av valideringsmetoder. 

• Strategiska projekt: identifiera och initiera strategiska RPL-pro-
jekt med fokus på systemförändringar och strukturella hinder för 
att möjliggöra egenföretagande och karriärutveckling i privat och 
offentlig sektor. 

• Stöd och råd: säkerställa spridning av lokala och internationella 
goda exempel, inklusive framgångsrika modeller, verktyg och 
riktlinjer. 

• Uppföljning och utvärdering: kontinuerligt följa upp och utvärdera 
handlingsplanen för implementerning av RPL. 

• Marknadsföring: genomföra aktiviteter som ökar allmänhetens 
kännedom om RPL, inklusive anordnande av en RPL-konferens 
vartannat år.20 

Det sydafrikanska kvalifikationsramverket har tre undergrupper: 
kvalifikationer från generell vuxenutbildning, från högre utbildning 
och yrkeskvalifikationer utfärdade av branscher. För respektive under-
grupp finns ett kvalitetsråd som bland annat ansvarar för att:  

• stödja och kvalitetssäkra RPL-utbildning för exempelvis väg-
ledare, coacher, bedömare och administratörer i sektorn, 

• säkerställa att RPL-utförare i sektorn arbetar i enlighet med nati-
onellt fastställda kriterier och riktlinjer (ackreditering), 

• följa upp och utvärdera implementeringen av RPL i sektorn,  

• säkerställa att det inte görs någon åtskillnad om en kvalifikation 
har uppnåtts genom RPL eller genom formell utbildning, 

                                                                                                                                                               
20 National Policy for the Implementation of the Recognition of Prior Learning, artikel 49. 
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• utveckla och förvalta en informationsdatabas som är kompatibel 
med den nationella databasen för betyg och kvalifikationer, och  

• leverera relevanta data till SAQA. 

5.6.3 Handlingsplan för att stärka vidareutveckling 
och implementering av validering  

Sydafrikas regering gjorde 2015 bedömningen att implementeringen 
av validering inte hade skett i den omfattning som förväntats, bland 
annat eftersom det saknades incitament att arbeta med och integrera 
RPL i utbildningssystemet. Ministern för högre utbildning beslutade 
därför 2016 om en handlingsplan för att stärka vidareutveckling och 
implementering av RPL inom utbildning för vuxna på alla nivåer i 
NQF.21 Handlingsplanen anger inriktningen på en övergripande nivå 
och sätter ramarna för andra styrdokument som beslutas av exem-
pelvis SAQA och kvalitetsråden.  

I handlingsplanen fastställs principerna för finansiering, både för 
samordning och för att genomföra validering, och de olika aktörer-
nas roller och ansvar tydliggörs. Därutöver ska en nationell samord-
ningsfunktion för RPL etableras inom utbildningsministeriet. I en 
första fas ska samordningsfunktionen bland annat identifiera hinder 
för implementering av RPL. Denna utvärdering ska sedan ligga till 
grund för den andra fasen, som bland annat ska omfatta förslag till 
regeländringar. 

5.7 Lärdomar för Sverige 

Erfarenheterna från andra länder sammanfattas i detta avsnitt utifrån 
de grundläggande förutsättningarna för ett nationellt sammanhäng-
ande system för validering, det vill säga reglering, organisering och 
finansiering. Den sammanfattande bilden är att övriga nordiska län-
der har kommit längre i sitt arbete med att utveckla system för vali-
dering jämfört med Sverige. En övergripande lärdom från andra 
länder är att det tar tid att bygga upp ett nationellt sammanhängande 
system för validering. 

                                                                                                                                                               
21 Recognition of Prior Learning (RPL) Coordination Policy, Department of Higher Educa-
tion and Training No. 381 (February 2016).  
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5.7.1 Tydlig reglering ger större möjligheter till validering 

En tydlig reglering av validering ger större möjligheter för individen 
att få sin kompetens kartlagd och bedömd inom formell utbildning. 
I Finland, Norge och Danmark är validering reglerat som en rättig-
het för individen inom samtliga utbildningsformer i det formella ut-
bildningssystemet. På Island gäller rättigheten endast inom vuxen-
utbildning på gymnasial nivå, och under vissa förutsättningar. 
I Danmark är validering sedan 2015 också en obligatorisk insats 
inför yrkesutbildning för vuxna.  

I Sverige, däremot, är validering inom kommunal vuxenutbild-
ning (komvux) varken reglerat som en rättighet för individen eller 
som en skyldighet för kommunen att erbjuda. Inom regional yrkes-
inriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) är det dock en skyldig-
het för huvudmannen att erbjuda validering för att erhålla statsbidrag. 
Andelen kursdeltagare som validerats inom gymnasial vuxenutbild-
ning är också betydligt lägre i Sverige än i Norge. År 2017 var ande-
len 0,6 procent av samtliga kursdeltagare i Sverige (se avsnitt 11.2.1) 
jämfört med cirka 25 procent av eleverna i Norge. För validering 
inom eftergymnasial utbildning är de nordiska regelverken däremot 
mer lika.  

Danmark, Norge och Island använder begreppet värdering av 
reell kompetens, medan Finland definierar validering som erkännande 
av tidigare förvärvat kunnande. I samtliga fyra länder är det en kon-
vergent syn på validering som dominerar i policysammanhang. Detta 
innebär att man framhåller att bedömningen ska göras mot fastställda 
kriterier i kursplaner, yrkesstandarder eller liknande. Sverige avviker 
också i detta hänseende. Utgångspunkten för valideringsarbetet i 
Sverige kan enligt Hult & Andersson (2008) betecknas som diver-
gent, åtminstone på policynivån. Med en divergent utgångspunkt 
finns det inga fastställda kriterier att bedöma emot. Med det syn-
sättet kan ingen anses ha för lite kunnande för att validera, eftersom 
individen alltid har någon kompetens som kan dokumenteras.  

I Sydafrika är validering reglerat inom ramen för det nationella 
ramverket för kvalifikationer (NQF). Validering ska erbjudas mot 
samtliga kvalifikationer som finns i NQF, det vill säga kvalifikatio-
ner både från formell utbildning och yrkeskvalifikationer som utfär-
das av till exempel branschorganisationer. I Sverige är den nationella 
referensramen för kvalifikationer ännu i ett uppbyggnadsskede och 
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omfattar endast ett fåtal kvalifikationer utanför formell utbildning 
(se avsnitt 6.4.2). 

5.7.2 Tvärgående funktion underlättar samordning mellan 
valideringssystemets olika delar 

Olika länder har valt olika vägar för att bygga upp sina validerings-
system beroende på nationella förutsättningar och traditioner inom 
arbetsmarknad och utbildning. De nordiska länderna har på olika 
sätt och i olika utsträckning inkluderat validering inom sina institu-
tionella ramverk. 

I övriga nordiska länder finns det en tvärgående funktion som 
ansvarar för samordning, stöd och utveckling av validering inom 
utbildning och arbetsliv. Även i Sydafrika finns det en tvärgående 
funktion med nationellt samordningsansvar för validering. I Sverige, 
däremot, saknas ett långsiktigt ansvar för att på nationell nivå hålla 
samman och driva på utvecklingen av validering. Utan en tvärgående 
funktion saknas förutsättningar att få till stånd ett nationellt sam-
manhängande system för validering inom utbildning och arbetsliv.  

Såväl Sydafrika som de nordiska länderna följer också upp om-
fattningen av validering på ett mer systematiskt sätt än i Sverige. För 
både den enskilde och för arbetsgivaren blir det svårt att bedöma 
värdet av validering om det saknas kunskapsunderlag. 

I övriga nordiska länder har validering en framträdande roll i 
ländernas politik för livslångt lärande. Denna koppling har också 
medfört en nära samverkan mellan regering och arbetsmarknadens 
parter i utvecklingen av validering. I Finland och Island tar ansvarig 
myndighet eller organisation fram kurs- och examensmål samt kom-
petenskriterier i nära samarbete med arbetslivet. 

5.7.3  De finansiella incitamenten att genomföra validering 
är svaga 

I samtliga nordiska länder är validering en integrerad del i det for-
mella utbildningssystemet. I Norge, Finland och Sverige ingår ersätt-
ningen till utbildningsanordnarna för validering i den generella ersätt-
ningen för utbildning. I Danmark och Island finns däremot särskilda 
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ersättningar för validering. De finansiella incitamenten att genom-
föra validering framhålls dock ofta som svaga.  

Validering är oftast avgiftsfritt för individen. I Norge får dock indi-
viden betala en avgift för validering inom vuxenutbildningen om man 
inte tillhör någon av de prioriterade grupperna. I Danmark tillämpas 
avgifter för validering inom eftergymnasial utbildning. 
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6 Generell reglering av validering – 
definition och koppling till SeQF 

Det svenska systemet för validering är decentraliserat och splittrat 
(se avsnitt 4.3). Validering genomförs av en mängd olika utförare inom 
respektive utbildningsform och i arbetslivet. Det finns i dag ingen 
sammanhållen reglering om validering, i stället återfinns vissa be-
stämmelser om validering i olika regelverk för respektive verksamhet.  

Målsättningen för de senaste årens utveckling av strukturer för 
validering inom utbildning och arbetsliv är att ett sammanhållet, 
nationellt och permanent system för validering ska införas 
(prop. 2014/15:1 s. 41). Adekvat reglering är en viktig institutionell 
förutsättning för att möjliggöra detta. I Valideringsdelegationens 
uppdrag ingår att föreslå en övergripande definition av validering. 
Definitionen ska enligt tilläggsdirektivet (dir. 2018:101) utgå från 
Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-
formellt och informellt lärande.1 Valideringsdelegationen har även i 
uppdrag att ta ställning till hur den nationella referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) kan användas för att 
stärka samspelet mellan validering och utbildningsinsatser av olika 
aktörer. 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis nuvarande reglering av vali-
dering i svensk rätt (avsnitt 6.1). Därefter diskuteras vilka olika 
definitioner av begreppet validering som förekommer (avsnitt 6.2). 
Hur valideringsprocessen går till varierar bland annat beroende på 
syftet med valideringen och i avsnitt 6.3 redovisas några exempel på 
detta. I avsnitt 6.4 behandlas vilken betydelse SeQF kan få för att 
stärka arbetet med validering.  

                                                                                                                                                               
1 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och infor-
mellt lärande (2012/C 398/01). 
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Valideringsdelegationens förslag och bedömningar om en gene-
rell reglering på valideringsområdet som knyter ihop strukturerna 
för validering presenteras i avsnitt 6.5.  

6.1 Gällande rätt 

Begreppet validering finns i ett antal olika lagar och förordningar, 
såväl i författningar som rör kartläggning, bedömning och erkännande 
av människors tidigare förvärvade kunnande som i författningar 
rörande andra rättsområden. Nedan redogörs för de författningar 
som är relevanta för validering av människors tidigare förvärvade 
kunnande.  

6.1.1 Validering inom kommunal vuxenutbildning 

Möjlighet till validering 

I skollagen (2010:800) fastslås i kapitlen om kommunal vuxenut-
bildning, respektive särskild utbildning för vuxna, att en elev kan få 
sina kunskaper och sin kompetens validerad (20 kap. 42 § och 
21 kap. 21 §). Enligt bestämmelserna är det endast en elev, det vill 
säga någon som är antagen till en utbildning, som kan genomgå vali-
dering. Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid 
en validering ska ha möjlighet att få dessa dokumenterade skriftligt 
(20 kap. 43 § och 21 kap. 22 §). I samma paragrafer finns vissa be-
stämmelser om rättelse och ändring av denna dokumentation.  

Betyg kan ges efter prövning 

Av förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att vali-
dering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens 
förutsättningar och behov (2 kap. 8 §). Även en orienteringskurs 
kan ha till syfte att ge tillfälle till validering (2 kap. 6 §). En elev som 
har genomgått validering för en del av en kurs behöver inte delta i 
undervisningen när det gäller den delen av kursen (2 kap. 8 §). Vali-
dering mäts, precis som studieomfattning, i verksamhetspoäng 
(2 kap. 1 och 2 §§). 

333



SOU 2019:69 Generell reglering  

163 

I förordningen anges också att betygssättning inom kommunal 
vuxenutbildning efter en validering sker genom prövning (4 kap. 
24 §). Med prövning i en kurs avses en bedömning av personens kun-
skaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller 
ämnesplaner. Möjlighet att genomgå prövning har även den som inte 
är antagen till en kurs, det är tillräckligt att personen är bosatt i lan-
det och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning. En prövning 
får göras hos vilken huvudman som helst som anordnar den aktuella 
kursen (20 kap. 40 §). I förordningen (1991:1124) om avgifter för 
prövning inom skolväsendet anges att huvudmannen för utbildningen 
inte får ta ut en avgift av en elev inom den kommunala vuxenutbild-
ningen, som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter 
validering (1 §). Motsvarande möjlighet till prövning finns dock inte 
för elever inom särskild utbildning för vuxna.2  

Skriftlig dokumentation och intyg 

I skollagen anges att den som får sina kunskaper och sin kompetens 
bedömda vid en validering ska ha möjlighet att få dessa dokumen-
terade skriftligt (20 kap. 43 § och 21 kap. 22 §). I förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildning anges att den som har genomgått 
en validering ska kunna få ett intyg (4 kap. 25 §). Ett intyg ska ut-
färdas av rektorn (20 kap. 44 § skollagen). 

Att erbjuda validering är ett villkor för statsbidrag för yrkesvux 

Även i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkes-
inriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) finns bestämmelser 
om validering. Ett villkor för att få statsbidrag enligt denna förord-
ning är att minst tre kommuner ska samverka om planering och 
genomförande av utbildningen efter samråd med den aktör som har 
ett regionalt utvecklingsansvar i länet och Arbetsförmedlingen. Ett 
annat villkor är att de samverkande kommunerna ska erbjuda en 
möjlighet till validering (20 §). Det ska även framgå av ansökan om 
statsbidrag att utbildningen inbegriper en möjlighet till validering 
om det finns elever som behöver det (33 §). 

                                                                                                                                                               
2 Komvuxutredningen har föreslagit att en rätt ska införas att pröva kunskaper för betyg i 
kurser inom det som i dag är särskild utbildning för vuxna, se SOU 2018:71, s. 308 f. 
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Skolverkets ansvar 

Enligt förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 
ska myndigheten främja användningen och utvecklingen av valide-
ring inom kommunal vuxenutbildning (18 § punkten 5). Skolverket 
har även bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om vali-
dering (förordning [2011:1108] 4 kap. 25 §). Några sådana föreskrif-
ter har dock inte utfärdats. 

6.1.2 Validering utanför kommunal vuxenutbildning 

Validering av arbetssökandes kompetens 

I förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
finns bestämmelser om validering. Där anges att validering får ske av 
en arbetssökandes kunskaper och kompetens. Där finns även en 
definition av validering som överensstämmer med den som finns i 
skollagen, det vill säga att med validering avses en process som inne-
bär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt 
ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter 
oberoende av hur de förvärvats (1 och 13 §§). 

Statsbidrag för utveckling av valideringsmodeller 

I 4 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande 
på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning 
anges att statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagar-
organisationer, och till organisationer som är gemensamma för 
arbetsgivare och arbetstagare, för insatser som avser yrkesintro-
duktionsavtal och som syftar till att utveckla kompetensprofiler och 
valideringsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken. 

Validering för tolkar 

I förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som 
rör tolkning och teckenspråk, anges att en förutsättning för att få 
statsbidrag är att utbildningen genomförs på ett sådant sätt att verk-
samma tolkar, som saknar fullständig grundutbildning, ges möjlig-
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het att få sina kunskaper prövade eller validerade. Det anges också 
att den som har tagit emot statsbidrag ska lämna uppgifter till Myn-
digheten för yrkeshögskolan om bland annat vilka som blivit valide-
rade med godkänt resultat (2 och 8 §§).  

I förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och över-
sättare anges att Kammarkollegiets register över tolkar som inte är 
auktoriserade, men som med godkänt resultat genomgått viss utbild-
ning som är föremål för statlig tillsyn, ska omfatta dem som efter 
validering bedömts ha motsvarande kunskaper (16 a §).  

Validering inom högskola och yrkeshögskola 

I högskoleförordningen (1993:100) finns bestämmelser om att en 
student får tillgodoräkna sig annan utbildning och kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet (6 kap. 7 §). I kapi-
tel 7 om tillträde till högskoleutbildning finns bestämmelser om 
möjligheten till både grundläggande och särskild behörighet till stu-
dier på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå för sökande 
som genom praktisk erfarenhet eller genom någon annan omstän-
dighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning (5, 8, 25, 
28, 31 och 39 §§).  

I förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan finns motsvarande 
bestämmelser om tillgodoräknande och behörighet gällande utbild-
ningar inom yrkeshögskolan (2 kap. 12 § och 3 kap. 1 §).  

Begreppet validering används dock varken i högskoleförordningen 
eller i förordningen om yrkeshögskolan. 

Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar 

Enligt förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten 
för yrkeshögskolan ska myndigheten främja användningen och ut-
vecklingen av validering inom de utbildningar som myndigheten an-
svarar för, och stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och 
kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering (6 §). 
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6.2 Behov av gemensam definition som knyter ihop 
strukturerna för validering 

6.2.1 Olika uppfattningar om innebörden av validering 
skapar osäkerhet  

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande 
och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig, oftast, i sam-
manhang utanför formell utbildning. Validering har därmed kommit 
att beteckna olika insatser inom olika verksamheter. Detta leder inte 
sällan till förvirring och en otydlighet om vad olika uppdrag om att 
genomföra eller utveckla validering avser. 

Begreppsförvirringen har diskuterats i flera tidigare rapporter, 
promemorior och betänkanden.3 Här har också påtalats att oklar-
heten kring innebörden av begreppet validering kan leda till negativa 
konsekvenser. Bland annat kan det innebära att värdet av en valide-
ring blir otydligt, både för individer och för arbetsgivare, att kvali-
teten i den validering som sker varierar mellan olika områden och 
utförare samt att valideringsinsatser inte sker i önskvärd utsträck-
ning. Det förekommer till exempel ESF-finansierade projekt som 
anger att man erbjuder deltagarna validering men där insatserna 
enbart avser kartläggning av kompetensen. I andra fall genomförs 
bedömning mot kompetensstandarder med tveksam legitimitet och 
förankring i branschen eller sektorn. Detta leder till att validerings-
intyg utfärdas som i praktiken har mycket lågt värde för individer, 
arbetsgivare och utbildningsanordnare.  

Oklarheten om innebörden av validering försvårar därmed ut-
vecklingen av validering.  

6.2.2 Ålderstigna men relativt lika definitioner av validering 
inom formell utbildning 

Innebörden av begreppet validering inom utbildningsväsendet har 
beskrivits i författningstext och i olika propositioner och departe-
mentspromemorior. Beskrivningarna av vad validering innebär är 
relativt lika mellan de olika utbildningsformerna. Nuvarande defini-
tioner har emellertid snart tjugo år på nacken. Gemensamt för samt-
liga definitioner är att de 
                                                                                                                                                               
3 Se t.ex. Ds 2016:24, Statskontoret (2013) och SOU 2013:20. 

337



SOU 2019:69 Generell reglering  

167 

• avser individens kunnande oavsett hur det har förvärvats, 

• utgår ifrån vad som görs i processen, och 

• innehåller begreppen bedömning och erkännande. 

Det finns dock en viss otydlighet om vilken roll utforskande moment 
för att kartlägga och undersöka individens kunnande spelar i en 
validering.  

Kommunal vuxenutbildning 

För validering inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbild-
ning för vuxna infördes en definition i skollagen 2010. Definitionen 
härstammar från överväganden som gjordes i promemorian Valider-
ing m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande (Ds 2003:23). I skol-
lagen definieras validering som 

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.4  

I förarbetena till skollagen anges att validering är utforskande till sin 
funktion och syftar till att kartlägga och undersöka vilka kunskaper 
och färdigheter den enskilde har (prop. 2009/10:165, s. 492). Ordet 
kartläggning saknas dock i definitionen. Definitionen innehåller 
i stället orden bedömning, värdering och erkännande vilka samtliga 
pekar mot den kontrollerande fasen av en validering. Betoningen av 
validering som en process som huvudsakligen är utforskande mot-
sägs också av andra skrivningar i propositionen. Bland annat ut-
trycks att validering kan göras inom ramen för en kurs och då kan 
resultera i att en prövning genomförs, det vill säga att en lärare gör 
en bedömning av den enskildes kunskaper gentemot fastställda kun-
skapskrav i kurs- och ämnesplaner.5 Det finns därmed en otydlighet 
om vilka moment som ska ingå i en validering enligt skollagen. 

Skollagens definition har dessutom kommit att användas inom en 
del andra verksamheter och av olika aktörer också utanför skol-
väsendet. Definitionen har till exempel förts in i förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.  
                                                                                                                                                               
4 20 kap. 42 § och 21 kap. 21 § skollagen (2010:800). 
5 Prop. 2009/10:165 s. 492. 
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Utbildning inom högskolan och yrkeshögskolan 

På högskoleområdet och inom utbildning i yrkeshögskolan finns 
inte begreppet validering angivet i de styrande författningarna. I hög-
skoleförordningen (1993:100) och i förordningen (2009:130) om yrkes-
högskolan finns dock bestämmelser som ger möjlighet att få kun-
nande, som utvecklats på annat sätt än genom formell utbildning, 
bedömt för behörighet och tillträde till utbildning samt för tillgodo-
räknande i utbildningen. Detta arbete brukar benämnas bedömning 
av reell kompetens. Reell kompetens definierades i propositionen 
Den öppna högskolan som den samlade kompetensen en person har 
oavsett om hon eller han har formella bevis för den eller inte. Vali-
dering beskrevs i denna proposition som  

en strukturerad metod för bedömning, värdering och erkännande av den 
reella kompetensen.6  

I propositionen om inrättandet av yrkeshögskolan framgår av skriv-
ningarna att validering handlar om  

en metod för kartläggning, bedömning och erkännande av kompetens 
som förvärvats utanför det formella utbildningssystemet eller utom-
lands.7  

6.2.3 Det saknas en fastställd definition för validering 
utanför formell utbildning 

Det saknas en fastställd definition för validering av exempelvis 
yrkeskompetens mot arbetsmarknadens krav eller inom folkbild-
ningen, det vill säga validering utanför formell utbildning. 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har på uppdrag av 
regeringen tagit fram kriterier för validering och riktlinjer för kvali-
tetssäkring och dokumentation av valideringsinsatser, Kriterier och 
riktlinjer för validering av reell kompetens (MYH 2012). Dessa krite-
rier och riktlinjer är brett utformade och avsedda att ge stöd vid 
utformning av valideringsprocesser och genomförande av validering 
oavsett inriktning och syfte med valideringen. MYH:s kriterier och 
riktlinjer ger vägledning för aktörer utanför formell utbildning som 
önskar upprätta valideringsprocesser. De är frivilliga att följa och har 

                                                                                                                                                               
6 Prop. 2001/02:15 s. 77. 
7 Prop. 2008/09:68 s. 52. 
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ingen styrande effekt. Validering av reell kompetens definieras där 
som  

en utforskande process som består av kompetenskartläggning och kom-
petensbedömning, med syfte att få individens befintliga kunskaper, fär-
digheter och förmågor bedömda och erkända.  

6.2.4 EU:s rekommendation ger ökad tydlighet 
om vad validering är 

Även inom EU förekommer ett flertal olika begrepp för validering, 
och det finns även skillnader mellan hur olika medlemsstater defini-
erar vad en valideringsprocess omfattar. Innebörden i de olika be-
grepp som används är dock relativt likartad, även om de också till 
viss del avspeglar skillnader i tyngdpunkt och värderingar mellan 
länderna.  

Kunskaps- och policyutvecklingen inom EU har dock gått framåt 
under senare år. Validering har också successivt kopplats till andra 
initiativ som lanserats för att underlätta rörligheten inom EU och ta 
till vara den kompetens som en person utvecklat i olika sammanhang 
(se avsnitt 4.1).  

I EU:s rekommendation, som beskrivs i avsnitt 4.1.3, förtydligas 
begreppet validering i syfte att etablera en gemensam förståelse för 
vad validering är. Den definition som presenterats beskrivs av 
Villalba & Bjørnåvold (2017) som ett paraply för de olika begrepp 
som används: en övergripande definition som ger flexibilitet för vali-
deringens olika former och uttryck. I rekommendationen definieras 
validering som  

en process där ett behörigt organ bekräftar att en person har uppnått 
läranderesultat som mätts mot en relevant standard. 8 

Valideringsprocessen beskrivs också som bestående av fyra faser: 
identifiering, dokumentation, bedömning och certifiering.  

                                                                                                                                                               
8 Rådet rekommendation 2012/C 398/01 s. 5. 
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6.3 Processens utformning varierar beroende 
på valideringens syfte och individens behov  

Valideringsdelegationen har i delbetänkandet En nationell strategi för 
validering beskrivit att målgrupperna för validering är flera, och att 
syftet med en validering kan variera (SOU 2017:18, s. 12). En ge-
mensam definition behöver därmed kunna omfatta valideringspro-
cesser av flera olika slag. 

För att kunna möta olika individers syften och behov pekade 
delegationen också på att det behöver finnas olika ingångar till vali-
dering och en väl fungerande kedja där även andra insatser behövs, 
före, parallellt med och efter en validering (SOU 2017:18, s. 29).  

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av hur valideringsproces-
sen kan se ut i några olika fall. 

6.3.1 Inledande kartläggning och studie- och yrkesvägledning 

En kvalitativ inledande kartläggning behövs ofta för att hjälpa indi-
viden identifiera och beskriva sin kompetens. Öppna och utfors-
kande kompetenskartläggningar som synliggör grundläggande fär-
digheter och förmågor kan vara särskilt viktigt för personer som av 
olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Genom att iden-
tifiera personens tidigare lärande och starka sidor kan individens 
självförtroende stärkas och motivationen öka till fortsatt utbildning 
eller ett aktivt arbetssökande.  

En inledande kartläggning är också ett viktigt redskap för att 
arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, omställningsaktörer 
och andra ska kunna identifiera om individen har mer specifikt 
kunnande inom något område. I sådana fall kan validering vara en 
lämplig insats för att personen ska komma vidare till arbete eller 
fortsatta studier. Den inledande kartläggningen blir då ett tillfälle att 
informera, motivera och vägleda individen om möjligheterna med 
validering.  

I EU:s rekommendation framhålls betydelsen av att personer 
som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet ges möjlighet att genom-
gå en utforskande kompetenskartläggning (skills audit). Arbetsför-
medlingen har en mängd olika digitaliserade kartläggnings- och 
självskattningsverktyg som kan vara ett stöd i kompetenskartlägg-
ningen. Det finns även särskilda förberedande insatser som arbets-
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sökande kan anvisas till som syftar till att kartlägga kompetensen 
och vägleda och motivera individen. 

6.3.2 Validering för behörighet och tillträde till utbildning 

Inom högskolan och yrkeshögskolan är reell kompetens en behö-
righetsgrund. En sökande som saknar formell behörighet för en 
utbildning har därmed rätt att få sin reella kompetens bedömd för 
behörighet och tillträde till utbildning. Det är det lärosäte eller den 
utbildningsanordnare som erbjuder utbildningen som ska pröva om 
den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Valideringsprocesser för att bedöma sökandes reella kompetens be-
höver därför finnas hos samtliga lärosäten och utbildningsanord-
nare. Schematiskt beskrivet kan en valideringsprocess för behörighet 
och tillträde till högskoleutbildning se ut enligt figur 6.1. 

Vanligen är det en studievägledare som ansvarar för validerings-
processens första fas, kartläggningen. Ansökan om bedömning regi-
streras och den sökande får information om process och tidsplan. 
Inkomna underlag granskas och vid behov begärs kompletteringar 
in. Den sökande ska också få stöd i att synliggöra, uttrycka och 
styrka kunskaper och färdigheter som är relevanta för behörighet till 
den sökta utbildningen. 

Källa: Egen bearbetning efter förlaga från Valideringsnätverk Väst.  
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I bedömningsfasen analyserar en bedömare, vanligen en lärare inom 
den sökta utbildningen, underlaget utifrån behörighetskrav och den 
sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Vid be-
hov hämtas ytterligare underlag in via kartläggaren. Utfallet av be-
dömningen av om den sökandes kunskaper och färdigheter i huvud-
sak överensstämmer med behörighetskraven, eller inte, motiveras 
skriftligt. Därefter går ärendet vidare till beslutsfasen, där ärendet 
sammanställs och en beslutsfattare tar beslut om den sökande är 
behörig och kan antas till den sökta utbildningen eller inte. Beslutet 
förmedlas till den sökande via antagningsbeskedet.9 

6.3.3 Validering för tillgodoräknande och förkortning 
av utbildning 

Validering för att bedöma om en studerandes tidigare förvärvade 
kunnande kan tillgodoräknas i utbildningen, genomförs inom kom-
vux, yrkeshögskolan och högskolan. Figur 6.2 visar hur en valider-
ingsprocess enligt Vård- och omsorgscollege modell för validering 
mot gymnasiekurser inom vård och omsorg ser ut. 

Den översiktliga kartläggningen genomförs av en studie- och 
yrkesvägledare genom utforskande samtal med individen och inven-
tering av betyg, intyg och liknande. Individen får information om 
vad valideringsprocessen innebär. Informationen behöver vara till-
räcklig så att individen kan ta ställning till om en validering är moti-
verad.  

I den fördjupade kartläggningen utforskas vad individen kan i för-
hållande till mål, innehåll och kunskapskrav i relevanta kurser. 
I denna fas är det en valideringskunnig yrkeslärare som genomför 
kartläggningen, och som också bland annat går igenom formerna för 
valideringen, ämnesmål, kunskapskrav, metodmaterial och liknande. 

Bedömningen sker både praktiskt på en arbetsplats, med hjälp av 
en valideringshandledare och en yrkeslärare, och teoretiskt med 
muntliga och skriftliga prov. Syftet är att kontrollera om individen 
har kunnande som motsvarar målen för den eller de kurser som 
valideringen avser.  

                                                                                                                                                               
9 För sökande till en högskoleutbildning kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden 
för högskolan. 
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Källa: Egen bearbetning efter förlaga från Vård- och omsorgscollege. 

 
 

Prövning och betygsättning görs av en betygssättande lärare utifrån 
det samlade underlaget från bedömningen. I de fall individens kun-
nande inte motsvarar samtliga mål i en kurs utfärdas ett intyg som 
bekräftar det individen kan inom kursen. De kurser eller delar av 
kurser som individen behöver komplettera med förs in i elevens indi-
viduella studieplan. 

6.3.4 Validering mot yrkeskrav för matchning till arbete  

Validering är ett arbetsmarknadspolitiskt program som ingår i 
Arbetsförmedlingens verktygslåda för att hjälpa arbetssökande vidare 
till arbete eller utbildning. Den inledande kartläggningen görs i detta 
fall av arbetsförmedlaren med hjälp av bland annat individens upp-
gifter om tidigare utbildning och yrkeserfarenhet och olika själv-
skattningsverktyg. Om arbetsförmedlaren bedömer att validering 
kan underlätta den arbetssökandes väg till arbete så görs en anvisning 
till programmet. I figur 6.3 beskrivs hur en sådan valideringsprocess 
ser ut för validering mot kockyrket.  

En fördjupad kartläggning av yrkeskompetensen är första fasen i 
valideringsprocessen. Kartläggningen görs av en yrkeskunnig person 
genom utforskande samtal som bland annat kan utgå ifrån de själv-
skattningar som den arbetssökande har genomfört. Om det visar sig 
att individen har begränsad erfarenhet från yrket så avbryts valider-
ingen efter kartläggningsfasen. Ett kartläggningsutlåtande ska då 
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lämnas som ett underlag för att avgöra vilka andra insatser som kan 
vara relevanta för individen. 

Om den arbetssökande bedöms vara yrkeskunnig inom området 
blir nästa fas i valideringen bedömning av om yrkeskunnandet mot-
svarar kompetenskraven för yrket. Bedömningen genomförs på en 
arbetsplats av en av branschen godkänd yrkesbedömare. Resultatet 
av bedömningen kan antingen bli ett yrkesbevis som bekräftar att 
individen har kunskaper och färdigheter som möter samtliga kom-
petenskrav. I annat fall utfärdas ett intyg som bekräftar vad individen 
kan, samt ett kompletteringsutlåtande som anger vad individen be-
höver komplettera med för att erhålla ett yrkesbevis.  

Källa: Egen bearbetning efter förlaga från Utbildningsrådet Hotell och Restaurang. 

6.3.5 Validering för kompetensutveckling av anställda 

Processen för validering av anställda i relation till branschens kompe-
tenskrav kan ofta vara betydligt smidigare än i de tidigare beskrivna 
sammanhangen. Syftet med denna validering är att synliggöra och 
bekräfta vad de anställda kan och samtidigt identifiera i vilka delar 
kompetensutveckling kan behövas. I figur 6.4 beskrivs en sådan vali-
deringsprocess utifrån modellen Industriteknik Bas.  

I de flesta fall har arbetsgivaren tillräckligt god kännedom om sina 
anställda för att avgöra om en validering är motiverad eller inte. Mot-
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svarigheten till kartläggningsfasen i de tidigare beskrivna exemplen 
blir i detta fall ett utvecklings- eller planeringssamtal där den anställde 
informeras om vad validering innebär och motiveras genom diskus-
sion om varför det kan vara värdefullt att genomföra en validering.  

Bedömningen görs av ett ackrediterat testcenter genom ett web-
baserat test, som tar cirka fyra timmar att göra. Resultatet visar 
vilken kompetens som finns och vad den anställde behöver utveckla. 
Om bedömningen visar att den anställde möter kompetenskraven 
inom samtliga kompetensområden som valideras så utfärdas bran-
schens certifikat. I annat fall kan en konkret utvecklingsplan tas fram 
utifrån resultatet, som ger den anställde möjlighet att vidareut-
vecklas inom de områden som inte fullt ut motsvarade kraven. 

Källa: Egen bearbetning efter förlaga från Svensk Industrivalidering.  

6.4 Referensramen för kvalifikationer (SeQF) 
en gemensam utgångspunkt  

6.4.1 Kopplingar bör finnas mellan validering 
och referensramar för kvalifikationer  

Utvecklingen av referensramar för kvalifikationer för livslångt lärande 
ger en ny och tydligare plattform också för etablering av strukturer 
för validering. I EU:s rekommendation om validering anges att med-

Utvecklingssamtal 
med anställd Bedömning Erkännande

Kompetens-
utveckling

Utlåtande

346



Generell reglering  SOU 2019:69 

176 

lemsstaternas valideringsarrangemang bör kopplas till de nationella 
referensramarna för kvalifikationer. Med en kvalifikation avses i detta 
sammanhang ett formellt resultat av en bedömnings- och valide-
ringsprocess som ges när ett behörigt organ har fastställt att en per-
son har uppnått läranderesultat som motsvarar fastställda kriterier.  

I referensramarna ska kvalifikationer beskrivas i form av lärande-
resultat, det vill säga det en person vet, förstår och kan göra när en 
lärandeprocess är avslutad. Det innebär att det är personers faktiska 
kunnande (eller reella kompetens) som räknas oavsett var, hur och 
hur lång tid det har tagit att uppnå detta kunnande. En kvalifikation 
är därmed frikopplad från lärandeväg. Detta innebär också att en 
individ bör kunna erhålla en kvalifikation på olika sätt, genom ut-
bildning såväl som genom validering av kunnande som förvärvats i 
arbetet eller på annat sätt. 

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes 2015 
genom bland annat förordning (2015:545) om referensram för kvali-
fikationer för livslångt lärande.10 SeQF är utformad så att den kan 
omfatta olika typer av kvalifikationer såväl från det formella utbild-
ningssystemet och från icke-formella utbildningar som från arbets-
livet. Kvalifikationer vars läranderesultat är författningsreglerade, 
det vill säga examina från utbildningar inom det formella utbild-
ningssystemet, anges i en bilaga till förordningen och är därigenom 
nivåplacerade genom regeringsbeslut.  

Av förordningen framgår att utfärdare av kvalifikationer utanför 
det formella utbildningssystemet, kan ansöka om nivåplacering av 
kvalifikationen i SeQF hos den ansvariga myndigheten för den 
svenska referensramen, Myndigheten för yrkeshögskolan. Till så-
dana kvalifikationer hör bland annat yrkesbevis, certifikat och intyg 
som kan utfärdas efter en branschvalidering. Med en nivåplacering 
för kvalifikationen blir det enklare för enskilda personer, arbetsgi-
vare och utbildningsanordnare att förstå och värdera vilken kom-
petens som kvalifikationen motsvarar. Detta ökar värdet av intyg 
från validering. 

                                                                                                                                                               
10 Prop. 2014/15:107. 

347



SOU 2019:69 Generell reglering  

177 

6.4.2 SeQF behöver bli känt och fyllas på med fler 
kvalifikationer för att generera värde 

Sedan 2016 har det varit möjligt för olika aktörer att ansöka hos 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att nivåplacera kvali-
fikationer som utfärdas utanför formell utbildning i Sveriges referens-
ram för kvalifikationer, SeQF. Totalt har myndigheten handlagt 35 an-
sökningar om nivåplacering i SeQF, varav 2 inkommit under 2019. 
Hittills har 6 kvalifikationer nivåplacerats. En av dessa, Servicebran-
schens Yrkesnämnds (SRY) yrkesbevis inom städservice (nivåplace-
rad på nivå 4), är en kvalifikation som kan erhållas efter validering.  

En förutsättning för att MYH ska kunna besluta om en nivå-
placering av en kvalifikation är att den som utfärdar kvalifikationen 
bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, där kvalitetssäkring av kva-
lifikationen ingår.11 Ansökningar som inte har fått beslut om nivå-
placering har i de flesta fall avslagits på grund av att ett systematiskt 
kvalitetssäkringsarbete inte har kunnat påvisas (MYH 2019b, s. 44). 

Referensramen för kvalifikationer är således på plats, men inne-
hållet är fortfarande begränsat. I en intervjustudie som genomfördes 
kort efter att SeQF hade införts framkom att kännedomen om vad 
referensramen innebar var låg (Panican 2016). Studien omfattade 
intervjuer med företrädare för 21 olika branschorganisationer. Några 
av dessa hade varken hört talas om eller visat något intresse för 
SeQF. Bland övriga respondenter var de flesta positiva men avvak-
tande. Man ansåg att referensramen byggde på en god tanke men att 
det än så länge saknades tydlighet och lättbegriplighet. En mindre 
grupp av respondenter uppgav att de arbetade aktivt med att imple-
mentera SeQF i relation till sina egna kvalifikationer. Till skillnad 
från övriga respondenter reflekterade denna grupp även över vad 
SeQF kan tillföra i relation till den egna branschens valideringsmo-
deller. 

Enligt en rapport från det europeiska centrumet för utveckling av 
yrkesutbildning, Cedefop, befinner sig SeQF i dag i en tidig operativ 
fas (Cedefop 2019). I samma rapport beskrivs den skotska referens-
ramen, som har funnits på plats ett par decennier. Erfarenheterna 
från Skottland ger en bild av vad SeQF skulle kunna innebära på sikt. 
Den skotska referensramen anses i dag ha en central betydelse för 
att hjälpa såväl studerande (och personer som önskar studera) som 

                                                                                                                                                               
11 4 § förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. 
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utbildningsanordnare och arbetsgivare. Den omfattar cirka 11 500 
kvalifikationer från olika utbildnings- och yrkesområden, och cirka 
1 000 av dessa är framtagna och ägs av arbetsmarknadsorganisationer. 

Även i Valideringsdelegationens delbetänkande Validering i hög-
skolan beskrivs erfarenheterna av den skotska referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande. Den upplevs ge enskilda perso-
ner en ökad förståelse för vad olika utbildningar och kvalifikationer 
omfattar. För utbildningsanordnare ger referensramen bättre förut-
sättningar att bedöma nivån och omfattningen av en individs tidigare 
förvärvade kunnande. Detta underlättar mobiliteten mellan olika ut-
bildningar och ger förutsättningar för tillgodoräknanden och indi-
viduella anpassningar av utbildningar. Referensramen bidrar också 
till kompetensförsörjning och kompetensutveckling på arbetsmark-
naden genom att underlätta arbetsgivarnas förståelse för olika kvali-
fikationer (SOU 2018:29, s. 116 f).  

Mot denna bakgrund framstår det som uppenbart att den svenska 
referensramen för kvalifikationer behöver fyllas på med fler kvali-
fikationer för att generera nytta. MYH erbjuder sedan hösten 2018 
praktiskt stöd och handledning i att beskriva kvalifikationer på ett 
sådant sätt att de kan nivåplaceras i SeQF, bland annat i form av 
workshops och seminarier. Myndigheten driver också sedan januari 
2018 det så kallade BOSS-projektet för branscher som har utvecklat 
valideringsmodeller eller som är på väg att göra detta. Inom ramen 
för projektet får branscherna stöd att vidareutveckla sina kvalifika-
tioner.12 Ett 20-tal branscher arbetar för närvarande med att kvali-
tetssäkra, anpassa eller uppdatera sina valideringsmodeller. Ett av 
målen med projektet är att branschernas kvalifikationer ska kunna 
nivåplaceras i SeQF.  

6.4.3 Ökad transparens, jämförbarhet och överförbarhet 
med ett gemensamt språkbruk 

Jämförbarhet vad gäller inriktning och nivå, men inte omfattning 

Validering som metod uppstod utifrån behovet att ge jämförbarhet 
mellan kunnande som utvecklats i formella sammanhang och kun-
nande som utvecklats i arbetet eller på fritiden. Kunnande som indi-
                                                                                                                                                               
12 Projektet Branschvalidering – operativ och strategisk samverkan (BOSS) är ett ESF-finan-
sierat projekt under 2018–2019 som syftar till att öka nytta och användning av branschvali-
dering för arbetsgivare och individer. 
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vider förvärvar i informella och icke-formella sammanhang ska med 
validering kunna synliggöras och ges ett motsvarande värde som om 
det hade utvecklats genom en formell utbildning.  

Referensramar för kvalifikationer, å andra sidan, syftar till att ge 
jämförbarhet mellan kvalifikationer från olika sammanhang. Genom 
att uttrycka kvalifikationerna på samma sätt, i termer av lärandere-
sultat, inom både formell utbildning och i arbetslivet, ges ett 
gemensamt språkbruk. Det underlättar förståelsen av vad individer 
som erhållit en kvalifikation inom ett visst yrkes- eller ämnesområde 
kan. Nivåplaceringen av kvalifikationerna ger en ytterligare dimen-
sion av jämförbarhet.  

Samma nivå för två kvalifikationer inom samma yrkesområde 
säger dock inte att de motsvarar samma kunnande. Medan till exem-
pel en gymnasieexamen från ett yrkesprogram är bred och omfattar 
kunskaper även inom allmänna ämnen så är ett yrkesbevis avgränsat 
till de specifika yrkeskunskaperna inom området. Jämförbarheten 
ligger i det som är gemensamt i dessa två kvalifikationer, nämligen 
nivån på yrkeskunskaperna inom det område som avses.  

Nivån på en kvalifikation bestäms genom en samlad bedömning 
av alla kunskaper, färdigheter och kompetenser som ingår i kvali-
fikationen. En bredare kvalifikation som placerats på nivå 4 kan där-
med även omfatta delar som motsvarar både en högre och en lägre 
nivå.  

Flera olika användningsområden för branschkvalifikationer 
som uttrycks som läranderesultat  

Kvalifikationerna som är nivåplacerade i en referensram uttrycks i 
termer av läranderesultat. Detta innebär att kvalifikationen ska be-
skriva vad en individ som erhållit kvalifikationen vet, förstår och kan 
göra inom det område som avses. Ur ett branschperspektiv finns 
flera fördelar med att uttrycka kompetenskraven i form av lärande-
resultat (se figur 6.5).  

När en bransch tar fram en kvalifikationsbeskrivning för en yrkes-
roll som uttrycks i läranderesultat kan kvalifikationen också nivå-
placeras i SeQF. Detta ger förbättrade möjligheter för arbetsgivare, 
utbildningsanordnare och individer att jämföra kvalifikationen med 
kvalifikationer från andra sammanhang. En nivåplacering ger också 
en kvalitetsstämpel (se avsnitt 6.4.2).  
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Källa: Egen bearbetning av förlaga från Myndigheten för yrkeshögskolan.  

 
 

När branschen tar fram en modell för validering av yrkeskompetens 
byggs kvalifikationen på med metoder för att identifiera och mäta 
individens kunnande inom det område som kvalifikationen avser. 

Genom att kvalifikationen beskrivs i termer av läranderesultat får 
branschen också ett språk som underlättar i kommunikationen med 
aktörer inom formell utbildning. Exempelvis blir det enklare att 
beskriva branschens kompetensbehov i dialogen i Skolverkets natio-
nella programråd om lärandemål och kunskapskrav inom formell 
yrkesutbildning. Samma krav på läranderesultat som används för 
validering kan också ligga till grund för till exempel olika yrkes-
tävlingar eller för utformningen av yrkesprov. 

Kvalifikationer formulerade som läranderesultat kan även stödja 
kompetensutveckling av anställda. Om kvalifikationerna uttrycks i 
moduler (delkvalifikationer) underlättas meritöverföring, det vill säga 
möjligheter att hitta motsvarigheter inom utbildning för komplet-
tering och för tillgodoräknande av det kunnande anställda redan har 
förvärvat på annat sätt. 

Sammantaget kan således principen om att uttrycka kompetens-
krav i termer av läranderesultat bidra till att knyta samman olika 
vägar till likvärdig kunskap. 
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Utvecklingsarbete behövs också inom formell utbildning 

Branschvalideringens koppling till det formella utbildningssystemet 
är i dagsläget relativt svag. De flesta branschmodeller avser kompe-
tenskrav motsvarande anställningsbarhet i yrket, vilket innebär att 
det framför allt är yrkeskurser inom den kommunala vuxenutbild-
ningen (komvux) som är relevanta för motsvarande kompetens. Kom-
pletteringsutlåtanden efter en branschvalidering ger dock sällan direkt 
hänvisning till hela eller delar av gymnasiekurser. Detta begränsar 
möjligheterna till komplettering inom komvux efter en branschvali-
dering.  

Undantaget är Vård- och omsorgscolleges modell för validering 
av kunskaper och kompetens för yrkesrollerna undersköterska och 
vårdbiträde. Där görs valideringen helt mot vård- och omsorgs-
programmets yrkeskurser. Smidiga kompletteringsmöjligheter är en 
fördel med denna modell. En annan fördel är att individen erhåller 
såväl ett yrkesbevis som formella betyg som sedan kan byggas på 
med annan formell utbildning.  

En nackdel är dock att kompetens som utvecklats informellt i 
yrkesutövningen inte alltid kan bedömas som motsvarande de kun-
skapsmål som formulerats för den formella utbildningen. Vägen till 
ett erkännande kan därmed bli betydligt längre än om kompetens-
kraven definierats utifrån yrkesrollen i stället för att kompetens-
kraven utgår från mål och kunskapskrav för gymnasieskolans yrkes-
kurser. 

Styrdokumenten för vuxenutbildningen (kunskapsmål i ämnes- 
och kursplaner och betygskriteriernas kunskapskrav) är skrivna 
utifrån att eleven inte har några egentliga förkunskaper. De är fram-
tagna för progression och lärande mot de kunskapsmål som formu-
lerats och anger ofta både vägen mot mål och de läranderesultat som 
eleven ska ha uppnått efter slutförd utbildning. I styrdokumenten 
finns därmed en blandning av lärandemål och kunskapskrav som 
avser det specifika innehållet i olika kurser. Detta gäller i synnerhet 
de ofta mycket detaljerade kunskapskraven kopplade till olika be-
tygsnivåer.  

Inom ramen för Skolverkets uppdrag om försöksverksamhet med 
yrkesprov har diskussioner inletts om hur lärandemålen kan vidare-
utvecklas så att kopplingen till SeQF:s grundprincip om lärandere-
sultat blir tydligare. Försöksverksamheten med yrkesprov genomförs 
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i samverkan med berörda branscher och i dialog med de nationella 
programråden. Den ska även pröva om utvecklingen av yrkesprov 
kan bidra till att underlätta validering för elever inom vuxenutbild-
ningen eller för nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbild-
ningserfarenhet.13  

I den första försöksomgången ingår yrkesprov för 18 olika yrken. 
Den gymnasiala yrkesutbildningen representeras av yrkeslärare med 
etablerad branschkontakt, medan branschen ska representeras av 
någon med mandat på nationell nivå och detaljerad branschkänne-
dom. Yrkesläraren och branschrepresentanten ska gemensamt kom-
ma fram till vilka moment i undervisningen som ur ett arbetsmark-
nadsperspektiv är värdefulla att förevisa i ett yrkesprov. Skolverkets 
sammantagna bild av försöksverksamheten hittills är att de flesta 
branscher ser väldigt positivt på yrkesproven. Förhoppningarna är 
stora om att ett yrkesprov kan leda till att utbildningen får en ökad 
arbetsmarknadsrelevans och att ett godkänt yrkesprov kan bli ett in-
tyg som bekräftar att eleven har tillägnat sig de kunskaper som bran-
schen efterfrågar.14 

Tillgången till kompletterande utbildning efter en validering mot 
branschernas kompetenskrav behöver öka. Ett för branscherna och 
skolan gemensamt språkbruk för att beskriva kompetenskrav re-
spektive lärandemål kan förbättra möjligheterna att identifiera vilka 
kurser eller delar av kurser inom komvux som motsvarar komplet-
teringsbehoven. Valideringsdelegationen har därför i delbetänkandet 
En nationell strategi för validering uttryckt att både kompetens-
profiler i olika branschers valideringsmodeller och lärandemål för 
kurser och utbildningar bör formuleras enhetligt och i form av läran-
deresultat (SOU 2017:18, s. 38).  

Inom ramen för det så kallade BOSS-projektet har ett 20-tal 
branscher sedan 2018 arbetat med att vidareutveckla sina kvalifika-
tioner, bland annat avseende hur valideringsmodellens kompetens-
krav formuleras (se avsnitt 6.4.2). Vad gäller lärandemål och kun-
skapskrav i gymnasiekurser så ingår det i Skolverkets grunduppdrag 
att utforma och kontinuerligt utveckla skolväsendets styrdoku-
ment.15 I detta arbete är det enligt Valideringsdelegationens mening 
angeläget att kunskapsmålen som uttrycks i kurs- och ämnesplaner 

                                                                                                                                                               
13 Regleringsbrev för budgetåret 2018 och 2019 avseende Statens skolverk. 
14 Statens skolverks redovisning av regeringsuppdrag 2019-03-20, Dnr 2018:302. 
15 5 § förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
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vidareutvecklas så att de formuleras i termer av läranderesultat. Där-
igenom underlättas både kompletterande studier för personer som 
genomgått en branschvalidering, och validering av förvärvat kun-
nande för elever inom komvux. 

6.5 Förslag och bedömningar 

6.5.1 En ny definition av validering 

Förslag: Validering ska definieras som en strukturerad process 
som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och ett er-
kännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur 
det förvärvats.  

En generell reglering är en viktig institutionell förutsättning 
för ett sammanhållet system för validering 

Validering genomförs i dag inom både utbildnings- och arbetsmark-
nadsområdet och även inom föreningslivet. Ansvaret för validering är 
i hög grad decentraliserat och valideringssystemet rymmer ett stort 
antal aktörer. Begreppet validering definieras också för närvarande 
på olika sätt inom de olika områden där det förekommer, vilket med-
för att innehållet i validering skiljer sig mellan olika utbildnings-
former, men också inom arbetslivet. Synen på vad validering innebär 
och vilka moment en validering ska innehålla är därmed olika. Detta 
skapar osäkerhet om valideringens värde och denna osäkerhet riske-
rar att leda till att validering inte sker i tillräcklig och önskvärd om-
fattning. Det är därför angeläget att fastställa en gemensam defini-
tion som avser validering inom samtliga områden.  

En gemensam, övergripande definition av begreppet validering är 
en viktig institutionell förutsättning för att etablera ett samman-
hållet system för validering. Med en gemensam definition skapas en 
samsyn och en ökad förståelse för vad validering är. Värdet och 
nyttan med validering för individer och arbetsgivare blir tydligare 
och därmed också enklare att kommunicera.  

I brist på en fastställd övergripande definition av validering an-
vänds i dag skollagens definition även inom en del andra verksam-
heter och av olika aktörer också utanför skolväsendet. Detta är inte 
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en ändamålsenlig lösning. Det kan knappast anses vara tydligt i för-
hållande till aktörer inom övriga utbildningsformer och inom arbets-
livet att skollagens definition för validering inom vuxenutbildningen 
skulle vara relevant för deras valideringsarbete.  

I departementspromemorian Validering med mervärde gjordes 
bedömningen att det svenska valideringsarbetet bör utgå från defi-
nitionen av begreppet validering som finns i EU:s rekommendation 
om validering (Ds 2016:24, s. 63). En majoritet av remissinstanserna 
tillstyrkte promemorians bedömning. Något förslag till en övergri-
pande svensk definition lämnades dock inte i departementsprome-
morian. I stället lämnades förslag till ändring av definitionen av 
validering i skollagen. I remissvaren på departementspromemorian 
uttryckte flera instanser invändningar mot förslaget till ändrad 
definition i skollagen. Statens skolverk framförde att den nuvarande 
definitionen kan gälla åtminstone under den tid Valideringsdelega-
tionen har till sitt förfogande för utvecklingsarbete.  

EU:s rekommendation utgör utgångspunkten för den svenska 
definitionen av validering 

I EU:s rekommendation om validering definieras validering som en 
process där ett behörigt organ bekräftar att en person har uppnått 
läranderesultat som mätts mot en relevant standard, vilket redo-
gjorts för i avsnitt 4.1.3 och 6.2.4. Valideringsprocessen beskrivs 
som bestående av fyra etapper: identifiering, dokumentation, be-
dömning och certifiering. 

Vad som ska valideras, det vill säga det som i EU:s rekommen-
dation uttrycks som individens läranderesultat, uttrycks i Sverige på 
olika sätt i olika sammanhang (se avsnitt 2.3.2). För att skapa en 
reglering av validering som fungerar i alla dessa sammanhang behövs 
ett samlande begrepp. Begreppet läranderesultat kan enligt Valider-
ingsdelegationen beskrivas som det en person vet, förstår och kan 
göra. Begreppet kunnande bör därför kunna användas som ett 
samlingsbegrepp. Detta begrepp är dessutom betydligt enklare att 
förstå och använda än termen läranderesultat, eller resultat av 
lärande. Valideringsdelegationen föreslår därför att det är individens 
kunnande som ska valideras. 

EU:s rekommendation avser validering av icke-formellt och in-
formellt lärande. Enligt Valideringsdelegationen bör dock en svensk 
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definition av validering ha ett bredare anslag och avse tidigare 
förvärvat kunnande oberoende av hur det har förvärvats. Det är för-
visso personer som har utvecklat kunnande utanför formell utbild-
ning som har behov av att få detta kartlagt och bedömt för att det 
ska kunna erkännas. Uttrycket ”icke-formellt och informellt lärande” 
är dock otympligt och svårtillgängligt. Oberoende av hur det förvär-
vats är däremot etablerat och inskrivet i den nuvarande definitionen 
i skollagen.  

Vid remissförfarandet av departementspromemorian Validering 
med mervärde framhöll några remissinstanser, bland andra Malmö 
högskola, att det vid validering bör kunna göras en samlad bedöm-
ning där även lärande från det formella utbildningssystemet ingår. 
Valideringsdelegationen instämmer i detta påpekande eftersom det 
innebär en omotiverad begränsning att enbart fokusera på kunnande 
som utvecklats genom icke-formellt och informellt lärande. Kunska-
per från formella utbildningar kan tillsammans med informellt 
lärande ha gett det kunnande som efterfrågas för att motsvara kom-
petenskraven som ställs i det specifika sammanhanget. Malmö hög-
skola underströk i sitt remissvar att verklighetens valideringsverk-
samhet ofta ser ut just så.  

I vissa situationer kan validering även vara aktuellt för att möj-
liggöra erkännande av tidigare formell utbildning. Om en person på 
grund av krig eller konflikt saknar tillgång till den dokumentation 
som intygar detta, ska alla möjliga och skäliga åtgärder vidtas, för att 
utforma förfaranden som gör att personen snabbt och rättvist ska få 
en bedömning av om kraven för tillträde till utbildning eller yrkes-
utövning är uppfyllda.16  

Med en bredare beskrivning av vad som kan valideras behöver 
definitionen av validering ta fasta på beskrivningen av processen. Det 
finns flera andra processer där ett behörigt organ bekräftar att en 
person har uppnått läranderesultat som mätts mot en relevant stan-
dard (se avsnitt 2.3.4). Det som skiljer en validering från till exempel 
erkännande av utländsk utbildning eller erkännande av en utländsk 
yrkeskvalifikation är att valideringsprocessen omfattar kartläggning 
och bedömning av sådant kunnande som personen inte tidigare fått 
formellt bedömt och dokumenterat, eller som individen av olika skäl 
saknar formella intyg på.  

                                                                                                                                                               
16 SÖ 2001:46 Lissabonkonventionen, Avsnitt VII, Art. VII. 
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Ett ytterligare skäl för att definitionen av validering bör utgå från 
processen och inte resultatet är att nuvarande svenska definitioner 
av validering utgår från vad som sker i valideringsprocessen (se av-
snitt 6.2.2). Acceptansen och förståelsen av en ny definition under-
lättas om berörda aktörer känner igen konstruktionen. 

Valideringsprocessens moment utgörs av fördjupad 
kartläggning, bedömning och erkännande 

Valideringsdelegationen föreslår att validering ska definieras som en 
strukturerad process för fördjupad kartläggning, bedömning och 
erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur 
det förvärvats. Förslaget utgår från EU:s rekommendations beskriv-
ning av valideringsprocessen men har anpassats till ett, för svenska 
förhållanden, mer etablerat språkbruk.  

Fördjupad kartläggning ska vara det första momentet i en valider-
ingsprocess. Kartläggning innebär att en persons tidigare lärande 
utforskas och dokumenteras. Momentet motsvarar i stort de två 
etapper som i rekommendationen benämns identifiering och doku-
mentation av individens särskilda erfarenheter. Vid en kartläggning 
utgör olika dokument, som till exempel arbetsintyg och betyg och 
intyg från genomgångna utbildningar, viktiga källor för att påvisa 
och styrka personens tidigare lärande. Sådana dokument bör kom-
pletteras med intervju eller samtal för att ge individen möjlighet att 
beskriva sitt kunnande. Självskattningar kan vara ett bra underlag för 
ett sådant samtal. Kartläggningen syftar till att synliggöra personens 
kunnande på ett sådant sätt att de går att bedöma i valideringspro-
cessens nästa steg. Den kartläggning som ingår i en validering är där-
med en fördjupad kartläggning som görs mot den kompetensstan-
dard som valideringen avser.  

Bedömningen avser en formell bedömning. I detta moment kon-
trolleras och bedöms om personens kunnande motsvarar de kom-
petenskrav som valideringen avser. Bedömningen ska göras av en 
person med ämnes- eller yrkeskompetens inom området. Metoderna 
för bedömningen ska vara relevanta och tillförlitliga i förhållande till 
den kompetens som ska bedömas. Ofta behöver individens kun-
nande prövas både praktiskt och teoretiskt.  

Erkännande av resultatet av bedömningen innebär att individen 
erhåller ett formellt intyg som styrker att kunnandet motsvarar den 
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kompetensstandard som valideringen görs mot. Individen ska såle-
des kunna erhålla en hel eller delar av en kvalifikation efter en vali-
dering. Detta moment motsvarar certifieringssteget i EU:s rekom-
mendation. Kompetensintyget kan ha olika former beroende på 
syftet med valideringen och inom vilket område valideringen görs. 
Det kan handla om bland annat betyg, intyg, poäng, yrkesbevis eller 
certifikat. Vid validering för tillträde till utbildning utgörs erkännan-
det av ett beslut om att den sökande är behörig och kan antas till den 
sökta utbildningen.  

Om bedömningen visar att individen har kunnande som mot-
svarar delar av kompetenskraven bör ett intyg ges som bekräftar de 
delar personen har fått erkänt. I detta fall bör information också 
lämnas om vilka kompletterande insatser som personen behöver 
vidta för att kunna få ett fullt erkännande (en hel kvalifikation).  

6.5.2 Definitionen ska finnas kvar i skollagen 

Förslag: Definitionen av validering ska även fortsättningsvis finnas 
kvar i skollagen. 20 kap. 42 § och 21 kap. 21 § skollagen ska där-
för ändras så att de anger att validering ska definieras som en 
strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning, be-
dömning och ett erkännande av kunnande som en person besitter 
oberoende av hur det förvärvats. 

Definitionen av validering behöver finnas i lag 

Valideringsdelegationen har i avsnitt 6.5.1 föreslagit en ny definition 
av validering. Nuvarande definition av validering finns i skollagens 
kapitel som rör kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna. Samma definition återfinns även i förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 

Validering används dock inom många fler områden. När begrep-
pet validering definieras i skollagen är det inte klart att innebörden 
av validering är tydlig för aktörer inom övriga utbildningsformer 
samt för aktörer utanför utbildningsväsendet och i arbetslivet. Det 
finns därför starka skäl som talar för att definitionen, i stället för i 
skollagen, borde placeras i en lag eller en förordning med gemensam 
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tillämplighet för alla de områden där validering av tidigare förvärvat 
kunnande kan bli aktuellt.  

Det finns emellertid även starka skäl som talar i motsatt riktning, 
det vill säga att definitionen ska vara kvar i skollagen. I kapitel 11 
lämnar Valideringsdelegationen förslag för att öka tillgången till 
validering inom kommunal vuxenutbildning. Ett av dessa förslag är 
att det ska bli en skyldighet för huvudmännen att erbjuda elever i 
kommunal vuxenutbildning att få sina kunskaper och sin kompetens 
validerad. Den nuvarande bestämmelsen innebär endast att en elev 
kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Delegationens 
förslag innebär därför att kommunerna kommer att åläggas en ny 
skyldighet. Av regeringsformen framgår att skyldigheter för kom-
muner ska meddelas i lag.17 Riksdagen kan dock i lag bemyndiga 
regeringen att meddela sådana föreskrifter.18 Detta innebär att skyl-
digheten för kommunen att erbjuda validering ska meddelas genom 
lag eller ha stöd i lag. Detsamma gäller enligt delegationens mening 
även bestämmelser som beskriver innebörden av en sådan validering. 

När den nuvarande definitionen infördes i skollagen 2010 utta-
lade regeringen som skäl för det att validering är ett centralt begrepp 
som är väsentligt att definiera i lag, huvudsakligen för att en gemen-
sam tolkning av begreppen ökar möjligheterna till samförstånd 
mellan olika intressenter.19 Man anförde vidare att lagregleringen 
rörande validering i stora drag skulle utformas i likhet med vad som 
gäller vid betygssättning för att stärka individens rättssäkerhet.  

Definitionen av validering är dessutom ett väsentligt begrepp 
som har stor betydelse för den nya skyldighet som åläggs kom-
munerna genom delegationens förslag i kapitel 11. Definitionen av 
validering inom kommunal vuxenutbildning bör därför enligt dele-
gationens mening även fortsättningsvis regleras i lag och inte i för-
ordning. 

Definitionen av validering ska vara kvar i skollagen 

Delegationen menar vidare att eftersom kommunerna i av-
snitt 11.3.2 föreslås bli skyldiga att tillhandahålla validering, samt att 
validering är en viktig beståndsdel i kommunernas ansvar för den 

                                                                                                                                                               
17 8 kap. 2 § första stycket 3 regeringsformen. 
18 8 kap. 3 § regeringsformen. 
19 Prop. 2009/10:165 s. 492 f. 
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kommunala vuxenutbildningen, bör definitionen av begreppet även 
fortsättningsvis finnas i skollagen och inte i någon annan lag. Även 
valideringens koppling till betyg och prövning, som båda är reglerade 
i skollagen, talar för detta.  

Begreppet validering förekommer dessutom i ett flertal bestäm-
melser i såväl skollagen (2010:800) som i förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildning samt i flera andra förordningar inom skolom-
rådet. Om själva definitionen skulle placeras i ytterligare en författ-
ning skulle regelverket för validering inom kommunal vuxenutbild-
ning bli avsevärt svårare att överblicka.  

Definitionen av validering ska därför, enligt Valideringsdelegatio-
nens förslag, finnas kvar i 20 kap. 42 § och 21 kap. 21 § skollagen, 
men ändras i enlighet med vad delegationen föreslår i avsnitt 6.5.1. 
Definitionen får då helt naturligt en styrande verkan för innebörden 
av begreppet även i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 
förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsen-
det, och förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skol-
verk, eftersom även de rör kommunal vuxenutbildning. 

Överväganden beträffande förordningen (2016:937) om statsbi-
drag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning återfinns under 
avsnitt 11.3.2.  

6.5.3 En ny förordning med generella bestämmelser 
om validering  

Förslag: En förordning med generella bestämmelser om valider-
ing ska införas, den så kallade valideringsförordningen. Förord-
ningen ska reglera validering av en persons förvärvade kunnande 
för att erhålla kvalifikationer eller delar av sådana kvalifikationer 
som omfattas av förordning (2015:545) om referensram för kvali-
fikationer för livslångt lärande (SeQF) samt för behörighet till 
utbildning som kan leda till sådana kvalifikationer, om inte annat 
föreskrivs i annan författning.  

Syftet med förordningen är att göra begreppet validering tyd-
ligt och därmed öka användning, kvalitet och värde av validering 
inom utbildning och arbetsliv. Förordningen ska hänvisa till den 
definition av validering som anges i 20 kap. 42 § och 21 kap. 21 § 
i skollagen. Förordningen ska därutöver ange att en validering ska 
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kunna leda till att ett behörigt organ kan bekräfta att personen 
har förvärvat kunnande som motsvarar fastställda krav. 

Hänvisningar till den nya förordningen om validering införs i 
förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 
förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för 
yrkeshögskolan, förordning (2012:140) om statsbidrag för viss 
utbildning som rör tolkning och teckenspråk och förordning 
(1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare.  

Förordningen om validering ska avse samtliga kvalifikationer 
som omfattas av SeQF 

Delegationen har i avsnitt 6.5.1. och 6.5.2. föreslagit att en ny defi-
nition av validering blir styrande för den validering som utförs inom 
kommunernas vuxenutbildning. I skollagen finns, utöver definitionen, 
även bestämmelser som tillsammans utgör en viss struktur för hur 
validering ska gå till (se avsnitt 6.1.1). Bestämmelserna avser bland 
annat vilken dokumentation som ska utfärdas efter en validering och 
vem som ska utfärda dokumentationen.  

Det framgår av skollagen och dess förarbeten mot vilka kunskaps-
krav som bedömningen ska göras, se mer om detta i avsnitt 11.3.2. 
Dessa regler går dock inte att applicera på validering utanför kom-
munal vuxenutbildning. För validering som utförs utanför detta om-
råde finns ett behov av definition av begreppet validering, på det sätt 
som finns i skollagen, men även behov av kompletterande bestäm-
melser om vilken dokumentation som ska utfärdas, vem som ska 
utfärda den och mot vilka kunskapskrav som bedömningen ska 
göras. Med definitionen behöver följa en gemensam begreppsappa-
rat, som på ett övergripande plan tydliggör vad validering innebär. 

Delegationen föreslår därför att en särskild förordning ska gälla 
för validering av en persons förvärvade kunnande.  

Valideringsdelegationens förslag innebär att en förordning med 
generella bestämmelser om validering införs, som innehåller dels ett 
återgivande av den definition av begreppet validering som finns i 
skollagen, dels ytterligare bestämmelser som beskriver hur en vali-
dering ska gå till. Den nya förordningen ska avse valideringsinsatser 
inom samtliga utbildningsformer, i arbetslivet och i övriga verksam-
heter som omfattas av förordningen (2015:545) om referensram för 
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kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF), om inte annat föreskrivs 
i annan författning. Detta innebär att både de kvalifikationer som är 
nivåplacerade i bilaga 2 till förordningen, och de kvalifikationer som 
nivåplacerats i referensramen genom beslut av Myndigheten för 
Yrkeshögskolan enligt 4 § i förordningen, omfattas. Detta anges i 1 § 
i valideringsförordningen. 

Eftersom flera av de kvalifikationer som är nivåplacerade i bilaga 2 
i SeQF-förordningen är sådana som kan uppnås genom studier inom 
kommunernas vuxenutbildning omfattas även validering inom kom-
munernas vuxenutbildning av valideringsförordningens bestämmelser. 
Detta gäller dock bara om inte annat föreskrivs i annan författning. 
Detta innebär att i de fall det finns mer detaljerade bestämmelser i 
annan lag, förordning eller föreskrift, så gäller den regleringen och 
inte valideringsförordningens mer generella bestämmelser. Ett exem-
pel på detta är att de föreskrifter om kurs- och ämnesplaner som 
Statens skolverk utfärdat som anger kunskapskraven för varje kurs 
gäller före vad som sägs om kompetensstandard i valideringsför-
ordningen. Det finns därför ingen risk att det framstår som otydligt 
vilket av regelverken som ska tillämpas. 

En förordning med generella bestämmelser om validering innebär 
att begreppet validering används på ett enhetligt sätt i olika samman-
hang. En sådan förordning utesluter dock inte att det inom vissa 
områden kan komma att behövas mer detaljerade bestämmelser om 
validering för att underlätta för utförare och andra aktörer. Sådana 
bestämmelser får ske i form av rekommendationer eller i föreskrifter 
med stöd i bemyndiganden som givits i annan författning. 

Förordningen ska innehålla en upplysning om skollagens 
definition  

Som delegationen tidigare redogjort för är det viktigt att det finns 
en gemensam och enhetlig definition av validering. Den definition 
som föreslås i avsnitt 6.5.1 – och som föreslås införas i skollagen i 
avsnitt 6.5.2 – ska därför vara styrande även för validering som utförs 
utanför kommunernas vuxenutbildning. Det är samma definition av 
begreppet som ska användas för validering som utförs inom såväl 
som utom kommunal vuxenutbildning. För att tydliggöra detta ska 
förordningen innehålla en bestämmelse som anger att det av 20 kap. 
42 § andra stycket och 21 kap. 20 § andra stycket skollagen (2010:800) 
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framgår att med validering avses en strukturerad process som inne-
håller fördjupad kartläggning, bedömning och ett erkännande av 
kunnande som en person besitter oberoende av hur det förvärvats. 
Denna bestämmelse är införd i valideringsförordningens 3 §. 

Delegationens förslag innebär alltså att det blir en gemensam och 
enhetlig definition av validering som återfinns i två olika författningar. 
Delegationen menar att även om det finns generella nackdelar med 
en sådan ordning så överväger intresset av att definitionen, utöver i 
skollagen, även återfinns i ett regelverk av mer generell karaktär så 
att validering används på ett enhetligt sätt i olika sammanhang. En 
sådan ”dubbelreglering” förekommer även i annan lagstiftning, exem-
pelvis i konsumentskyddslagstiftningen där ordet ”konsument” har 
en enhetlig definition som återfinns i olika lagar.20  

Ett behörigt organ ska bekräfta att individens kunnande 
motsvarar fastställda och relevanta krav 

Värdet av en validering bygger på att individer, arbetsgivare och 
utbildningsanordnare kan lita på att valideringen har genomförts 
med kvalitet och mot relevanta kompetens- eller kunskapskrav. En 
nationellt fastställd kompetensstandard inom utbildningssektorn 
och/eller i arbetslivet är en grundläggande förutsättning för att upp-
nå likvärdighet i valideringen oavsett var i landet valideringen ge-
nomförs.  

För att ett intyg från en validering ska ha ett värde i praktiken är 
det också av avgörande betydelse att individens kunnande har be-
kräftats av en aktör som har mandat och befogenhet att intyga kom-
petens inom det utbildnings- eller yrkesområde som avses. Den som 
utför valideringen behöver ha ett tydligt mandat från relevant huvud-
man inom utbildningssektorn eller från branschens företrädare på 
arbetsgivar- och arbetstagarsidan för att valideringens resultat ska ha 
legitimitet.  

EU:s rekommendations definition av validering omfattar båda 
dessa aspekter. Validering förutsätter enligt rekommendationen att 
det finns: 

                                                                                                                                                               
20 1 a § konsumenttjänstlagen (1985:716), 1 § konsumentköplag (1990:932) och 2 § konsument-
kreditlag (2010:1846). 
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• en fastställd och relevant kompetensstandard som individens 
kunnande kan bedömas emot, och 

• att det är tydligt vilken aktör som har mandat och befogenhet att 
bekräfta att en person har förvärvat ett kunnande som motsvarar 
de fastställda kompetenskraven.  

Valideringsdelegationen föreslår därför att det anges i validerings-
förordningen att en validering ska kunna leda till att ett behörigt 
organ kan bekräfta att personen har förvärvat kunnande som mot-
svarar fastställda och relevanta krav. En sådan bestämmelse finns i 
2 § valideringsförordningen. 

En sådan relevant kompetensstandard som ingår i EU:s rekommen-
dations definition är till exempel kompetenskrav för en yrkesroll, 
kunskapskrav eller lärandemål i kurs- eller ämnesplaner och behö-
righetskriterier till en utbildning. Delegationen anser att kompe-
tensstandarden bör uttryckas i enlighet med SeQF, det vill säga i 
form av läranderesultat som beskriver vad en person ska veta, förstå 
och kunna göra. På så sätt blir det möjligt att bedöma kunnande som 
utvecklats i olika sammanhang mot samma kompetensstandard. För 
att kompetensstandarder som avser yrkesroller ska få legitimitet, bör 
de berörda aktörerna inom branschen på både arbetsgivar- och 
arbetstagarsidan ha involverats i framtagandet av standarden. I vali-
deringsförordningen finns bestämmelsen om kompetensstandard 
för validering i 6 §. 

Vad som avses med behörigt organ är tydligt inom formell ut-
bildning. Det är lärare med befogenhet att sätta betyg och examinera 
inom det utbildningsområde som berörs. Huvudmannen för utbild-
ningen (det vill säga kommunen, utbildningsanordnare med betygs- 
eller examensrätt eller lärosätet) ansvarar för kvaliteten i utbildnings-
verksamheten och för att utfärda intyg och betyg samt för beslut om 
behörighet och tillgodoräknanden. För validering mot yrkeskrav 
eller mot andra icke-formella kvalifikationer är det den eller de 
organisationer som står bakom kompetensstandarden i fråga som 
utser och godkänner valideringsutförare och ansvarar för kvalitets-
säkringen av de intyg, certifikat och liknande som utfärdas. Vad som 
avses med behörigt organ finns angivet i 6 § valideringsförordningen. 
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Hänvisningar till förordningen om validering införs i berörda 
författningar 

Som redogjorts för i avsnitt 6.1.2 finns det ett antal förordningar 
som innehåller begreppet validering, som är relevanta för validering 
av människors tidigare förvärvade kunnande. Förordningen (2000:634) 
om arbetsmarknadspolitiska program innehåller dessutom en defini-
tion av validering. För att begreppet validering ska användas på ett 
enhetligt sätt i författningar och i andra sammanhang bör samtliga 
författningar som innehåller begreppet validering (och som rör kart-
läggning, bedömning och erkännande av människors tidigare för-
värvade kunnande) styras av de bestämmelser om hur processen för 
validering ska se ut som finns i valideringsförordningen. Detta kan 
uppnås genom att validering i förordningarna anges som ”validering 
enligt valideringsförordningen”. 

Frågan är då om det finns något hinder ur normgivningsperspek-
tiv mot att låta en förordning med generella bestämmelser om vali-
dering styra innebörden av begreppet validering i de förordningar 
som nämns i avsnitt 6.1.2. Regeringen får meddela föreskrifter som 
enligt grundlag inte ska meddelas av riksdagen, den så kallade rest-
kompetensen.21 Vad som enligt grundlag ska meddelas i lag framgår 
av 8 kap. 2 § regeringsformen. Enligt punkten 2 i denna bestäm-
melse ska föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det 
allmänna meddelas i lag, under förutsättning att föreskrifterna gäller 
skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden. Till restkompetensen hör 
även offentligrättsliga föreskrifter, som inte gäller förhållandet mellan 
enskilda och det allmänna utan är av mer intern natur, vilket främst 
handlar om föreskrifter om de statliga myndigheternas organisation, 
arbetsuppgifter och inre verksamhetsformer (Strömberg 1999, s. 153). 

Regeringen kan således med stöd av restkompetensen låta en för-
ordning med generella bestämmelser om validering styra innebörden 
av begreppet validering i förordning (2000:634) om arbetsmark-
nadspolitiska program, förordning (2011:1162) med instruktion för 
Myndigheten för yrkeshögskolan, förordning (2012:140) om stats-
bidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk och 
förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. 
I dessa förordningar ska därför validering anges som ”validering en-

                                                                                                                                                               
21 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen. 
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ligt valideringsförordningen”. När det gäller regleringen i förord-
ning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbets-
platser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning, se av-
snitt 10.5.2. 

Delegationen föreslår i avsnitt 11.3.2 att det införs ett bemyn-
digande i skollagen för regeringen att meddela föreskrifter avseende 
den validering som sker inom kommunal vuxenutbildning. Det finns 
då inga hinder ur ett normgivningsperspektiv mot att valideringsför-
ordningen blir styrande för den validering som sker inom kommunal 
vuxenutbildning. För att tydliggöra valideringsförordningens styr-
ande verkan på validering inom kommunal vuxenutbildning bör en 
hänvisning om det införas i förordningen (2011:1108) om vuxen-
utbildning. 

6.5.4 Begreppet validering ska införas även i högskolan 
och yrkeshögskolan 

Förslag: En upplysning om att studenter respektive sökande kan 
erbjudas möjlighet till validering enligt valideringsförordningen 
ska tillföras i bestämmelser om möjlighet till tillgodoräknande 
inom utbildning och om behörighet för tillträde till utbildning i 
högskoleförordningen (1993:100) och i förordningen (2009:130) 
om yrkeshögskolan.  

Valideringsdelegationen föreslog i SOU 2018:29 att upp-
dragsutbildning ska få innefatta tillgodoräknande inom utbild-
ningen. En upplysning om att deltagaren inför tillgodoräknande 
inom utbildningen kan erbjudas validering enligt valideringsför-
ordningen ska tillföras i förordning (2002:760) om uppdragsut-
bildning vid universitet och högskolor. En sådan upplysning ska 
även tillföras gällande tillgodoräknande i förordning (2011:183) 
om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och 
annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, för-
skola och fritidshem.  

Universitets- och högskolerådet ska i förordning (2012:811) 
med instruktion för Universitets- och högskolerådet få i uppdrag 
att främja arbetet med validering enligt valideringsförordningen. 

366



Generell reglering  SOU 2019:69 

196 

Begreppet validering behöver införas i bestämmelser om 
behörighet och tillgodoräknande grundat på reell kompetens  

Möjligheten att få sitt tidigare förvärvade kunnande – sin reella 
kompetens – validerad för behörighet och tillträde eller tillgodo-
räknande är reglerad både i högskoleförordningen (1993:100) och i 
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (se avsnitt 6.1.2). Det 
har också framförts i olika propositioner att validering är den metod 
som lärosäten och utbildningsanordnare bör använda vid bedömning 
av reell kompetens (se avsnitt 4.2.1). Begreppet validering finns 
dock i dagsläget inte infört i de relevanta bestämmelserna. Detta 
skapar en otydlighet inom högskolan och yrkeshögskolan om vad 
validering avser och hur en validering bör genomföras. 

Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO-
projektet) inom högskolan fick en trög start. Otydligheten om vad 
validering och bedömning av reell kompetens avser var en bidragande 
förklaring till detta. I slutredovisningen av projektet beskrev Uni-
versitets- och högskolerådet (UHR) att det fanns ett behov av att 
tydliggöra definitionerna för validering och bedömning av reell kom-
petens och vad som betraktas som formellt lärande, icke-formellt 
lärande och informellt lärande. UHR utarbetade därför en defini-
tionsmanual som utgick från formuleringar i högskoleförordningen 
och begrepp som används i Valideringsdelegationens delbetänkande. 
Det finns dock fortfarande en varierande förståelse av begreppen. 
UHR bedömde i slutredovisningen för REKO-projektet att läro-
sätena behöver enas om en gemensam förståelse för, och tillämpning 
av, definitioner inom reell kompetens (UHR 2019, s. 18). 

Det finns mot denna bakgrund ett behov av att införa begreppet 
validering i relevanta bestämmelser i högskoleförordningen respek-
tive förordningen om yrkeshögskolan som avser validering av reell 
kompetens för behörighet till utbildning respektive tillgodoräknan-
de inom utbildning. Valideringsdelegationens förslag innebär att en 
hänvisning till valideringsförordningen införs i dessa bestämmelser.  

Validering inför tillgodoräknande inom högskolan  

Enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen har en student rätt att till-
godoräkna sig annan genomgången utbildning som svarar mot den 
utbildning som den är avsedd att tillgodoräknas mot. En student får 

367



SOU 2019:69 Generell reglering  

197 

även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har 
förvärvats i yrkesverksamhet. Valideringsdelegationen har i delbe-
tänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt 
lärande (SOU 2018:29) föreslagit ändringar bland annat i bestäm-
melser om hur prövning av tillgodoräknande av tidigare utvecklade 
kunskaper och färdigheter ska ske i 6 kap. 7 § i högskoleförord-
ningen (1993:100).22 Valideringsdelegationen föreslår nu även att 
studenten inför ett sådant tillgodoräknande ska kunna erbjudas vali-
dering enligt valideringsförordningen.  

Valideringsdelegationen föreslog i delbetänkandet utökad möj-
lighet till tillgodoräknande av tidigare utvecklade kunskaper och 
färdigheter för deltagare i befattningsutbildning i 2 kap. 8 § i för-
ordning (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för 
rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i 
skola, förskola och fritidshem.23 Valideringsdelegationen föreslår nu 
även att deltagaren inför ett sådant tillgodoräknande ska kunna 
erbjudas validering enligt valideringsförordningen. 

Valideringsdelegationen föreslog även i delbetänkandet att Uni-
versitets- och högskolerådet skulle få i uppdrag att främja universi-
tetens och högskolornas arbete med erkännande av tidigare läran-
de.24 Valideringsdelegationen föreslår nu att begreppet validering 
införs i 14 § förordning (2012:811) med instruktion för Universi-
tets- och högskolerådet, genom att ange att myndigheten ska främja 
universitetens och högskolornas arbete med validering av tidigare 
förvärvat kunnande enligt valideringsförordningen.  

Vidare föreslog Valideringsdelegationen i delbetänkandet att det 
i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet 
och högskolor ska tillföras en ny bestämmelse, 5 a §, om att upp-
dragsutbildning får innefatta tillgodoräknande inom utbildningen 
och en beskrivning av vad som avses med tillgodoräknande.25 Dele-
gationen föreslår nu att den föreslagna bestämmelsen kompletteras 
med ett stycke om att validering enligt valideringsförordningen kan 
erbjudas deltagaren inför tillgodoräknandet. 

                                                                                                                                                               
22 SOU 2018:29, avsnitt 5.7.1. 
23 SOU 2018:29, avsnitt 5.7.1 och 1.9. 
24 SOU 2018:29, avsnitt 5.7.3. 
25 SOU 2018:29, avsnitt 6.4. 
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Validering inför tillgodoräknande inom yrkeshögskolan 

I förordning (2009:130) om yrkeshögskolan anges att en studerande 
för en del av utbildningen ska kunna få tillgodoräkna sig annan 
genomgången utbildning och kunskaper, färdigheter och kompe-
tenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt 
(2 kap. 12 §). Valideringsdelegationen föreslår nu att den studerande 
inför tillgodoräknande ska kunna erbjudas validering enligt valider-
ingsförordningen.  

Validering för behörighet och tillträde till utbildning inom 
högskola och yrkeshögskola 

I högskoleförordningen anges att en sökande har grundläggande 
behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig 
till nybörjare, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk er-
farenhet eller på grund av någon annan omständighet (7 kap. 5 §).26 
Motsvarande bestämmelser om andra former av behörighet finns i 
7 kap. 8, 25, 28, 31 och 39 §§ högskoleförordningen.27 Även när det 
gäller yrkeshögskolan, så har sökande, som av samma anledning har 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning i yrkeshögskolan, 
grundläggande behörighet att antas till sådan utbildning (3 kap. 1 § 
förordning om yrkeshögskolan).  

Valideringsdelegationen föreslår nu att dessa bestämmelser kom-
pletteras med ett stycke om att sökande kan erbjudas validering 
enligt valideringsförordningen.  

Regeringens möjlighet att föra in validering i högskolan 
och yrkeshögskolan 

Som angetts i avsnitt 6.5.3 faller de föreslagna förordningsändring-
arna under regeringens restkompetens och det finns därför inga 
hinder ur ett normgivningsperspektiv mot att förslagen genomförs. 

                                                                                                                                                               
26 Denna behörighetsgrund kommer från och med 1 januari 2022 återfinnas i 7 kap. 5 b §, se 
förordning (2018:150) om ändring i högskoleförordningen (1993:100). 
27 7 kap. 28. § kommer från och med 1 januari 2022 att ha en ny lydelse, se förordning (2018:150) 
om ändring i högskoleförordningen (1993:100). 
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6.5.5 Specifika riktlinjer för validering behövs 
för respektive område 

Bedömning: Respektive ansvarig myndighet bör ta fram, eller i 
vissa fall uppdatera, riktlinjer för validering som är specifika för 
berörd verksamhet och som utgår från relevant regelverk inom 
området och valideringsförordningens bestämmelser. Myndig-
heternas riktlinjer bör bland annat beskriva vilken dokumenta-
tion som ska utfärdas, roll- och ansvarsfördelning i validerings-
processen, kriterier för kvalitetssäkring och kompetenskrav för 
utförare av validering. Myndigheten för yrkeshögskolan bör dra 
tillbaka tidigare kriterier och riktlinjer för validering av reell kom-
petens. 

Riktlinjerna bör också beskriva hur individens behov och in-
tresse tas till vara i valideringsprocessen.  

Generella riktlinjer för validering riskerar att ge motstridiga 
signaler 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fick 2009 i uppdrag av 
regeringen att ta fram kriterier för validering och riktlinjer för 
kvalitetssäkring och dokumentation av valideringsinsatser. I Krite-
rier och riktlinjer för validering av reell kompetens som presenterades 
2012 beskrivs krav som ska vara uppfyllda för att något ska anses 
vara validering. Där anges också förutsättningar för hur validering 
ska genomföras och vilka stödstrukturer och processer för detta som 
bör finnas.  

I departementspromemorian Validering med mervärde gjordes 
bedömningen att MYH:s kriterier och riktlinjer för validering bör 
revideras (Ds 2016:24 s. 63). Detta var också något som Validerings-
delegationen i det första delbetänkandet En nationell strategi för 
validering (SOU 2017:18) ansåg var en uppgift delegationen kunde 
åta sig inom ramen för sitt uppdrag. När validering enligt delega-
tionens förslag i avsnitt 6.5.3 regleras i förordning med generella 
bestämmelser om validering finns dock inte längre behov av gene-
rella kriterier och riktlinjer som avser validering för samtliga verksam-
hetsområden där validering kan förekomma. 
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Den föreslagna valideringsförordningen ska som tidigare fram-
gått omfatta definitionen av begreppet validering och de generella 
krav som ska gälla för att det ska anses vara frågan om en validering. 
Övriga förutsättningar avseende bland annat roll- och ansvarsför-
delning i valideringsprocessen, hur valideringens resultat ska doku-
menteras, kriterier för kvalitetssäkring och kompetenskrav för 
utförare av validering bör enligt Valideringsdelegationens bedöm-
ning inte regleras på en generell nivå. Dessa förutsättningar är det 
mer ändamålsenligt att behandla i föreskrifter eller riktlinjer som är 
specifika för respektive verksamhetsområde. Med specifika riktlinjer 
kan hänsyn tas till övrigt regelverk i sektorn och till olika verksam-
heters specifika förutsättningar. På så sätt blir riktlinjerna ett an-
vändbart stöd för dem som arbetar praktiskt med att utforma eller 
genomföra validering. 

Valideringsdelegationens bedömning är att respektive ansvarig 
myndighet bör ta fram, eller uppdatera, riktlinjer för validering som 
är specifika för berörd verksamhet och som utgår från validerings-
förordningen och relevant regelverk inom området. Generella, över-
gripande riktlinjer skulle delvis överlappa de specifika riktlinjerna. 
Detta skulle riskera att leda till motstridiga budskap och oklarhet 
bland utförare om vilka riktlinjer som de ska förhålla sig till. Enligt 
Valideringsdelegationens bedömning bör därför Myndigheten för 
yrkeshögskolan dra tillbaka sina tidigare kriterier och riktlinjer för 
validering av reell kompetens.  

Rekommendationer i stället för riktlinjer för validering inom 
områden som inte är författningsreglerade  

Ett exempel på områdesspecifika riktlinjer som finns framtagna är 
Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens som 
MYH har tagit fram i samarbete med branscher med kunskap om 
validering. I standarden formuleras kriterier och riktlinjer för 
branschernas valideringsmodeller till stöd för branscher och andra 
organisationer som äger och utvecklar branschmodeller. Standarden 
är också avsedd att vara ett stöd för aktörer som använder eller 
beställer validering av yrkeskompetens, till exempel Arbetsförmed-
lingen och Trygghetsfonden TSL.  

I den föreslagna valideringsförordningen finns generella bestäm-
melser om validering som bör utgöra en utgångspunkt även för det 

371



SOU 2019:69 Generell reglering  

201 

ovan beskrivna stödet för utveckling och användning av modeller för 
validering av yrkeskompetens.28 Den framtagna standarden för 
branschvalidering bör därför uppdateras.  

I samband med detta anser Valideringsdelegationen även att 
benämningen bör ändras. Rekommendationer är en lämpligare och 
mer rättvisande benämning än riktlinjer, eftersom branscherna är 
privata aktörer som ansvarar för såväl utveckling som drift och 
kvalitetssäkring av sina respektive valideringsmodeller. Benämningen 
riktlinjer kan leda tanken fel, och även om de inte är tvingande i 
rättslig mening kan de ge intrycket av att innehållet avser bestäm-
melser som branscherna är tvingade följa.  

Valideringsdelegationen föreslår inte att någon myndighet ska 
ges ett bemyndigande att utfärda föreskrifter om validering i valider-
ingsförordningen. Sådana bemyndiganden bör i stället införas i regler-
ingen för respektive sektor. Delegationen lämnar ett sådant förslag 
om bemyndigande till Statens skolverk i kapitel 11 avseende valider-
ing inom kommunal vuxenutbildning.  

Etiska principer och förhållningssätt för att säkerställa 
att individens intressen tas till vara 

Områdesspecifika riktlinjer och rekommendationer bör enligt 
Valideringsdelegationens bedömning också behandla hur individens 
behov och intresse tas till vara i valideringsprocessen. Värderingar är 
viktiga i genomförandet av en validering. Validering syftar till att 
stärka människors möjligheter att komma vidare i arbets- och utbild-
ningssammanhang, och att ge människor ökade möjligheter att 
utforma sitt eget liv. Etisk medvetenhet behövs i valideringsproces-
sen, för att skapa goda förutsättningar för respekt för individen och 
övriga involverade.  

I EU:s rekommendation understryks att individens behov och 
intressen ska stå i centrum vid en validering. Ett antal etiska prin-
ciper som utgår från rekommendationen återkommer i såväl inter-
nationellt stödmaterial som i manualer och stöd som tagits fram för 
validering i Sverige.29  
                                                                                                                                                               
28 Utredningen föreslår bland annat av denna anledning att det i 6 § punkten 2 i förordning 
(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska anges att myndigheten 
ska stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra samt informera om 
modeller för validering i enlighet med valideringsförordningen.  
29 Se bland annat Cedefop (2015) och Stockholms universitet (2015). 
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Etiska principer för validering 

• Validering ska vara frivilligt. Det är individen som avgör om 
hen ska ansöka om eller delta i validering.  

• Valideringen bör utformas för att minimera misslyckanden/ 
underkännanden. Detta innebär bland annat att vägledning ska 
ges så att individen kan göra ett välgrundat val att delta i 
validering eller ej, och att valideringens kartläggningsfas (iden-
tifiering och dokumentation) ska ge ett gott underlag för 
individens val om vilken validering som det är realistiskt att gå 
vidare med.  

• Det är individens kunnande i relation till lärandemålen/ kom-
petenskraven som är i fokus. När, var och hur kunnandet har 
utvecklats ska inte påverka utfallet av valideringen.  

• Valideringsprocessen ska innebära en strävan efter ömsesidig 
förståelse. Individen ska förstå vilka krav som ställs för att 
kunna relatera dessa till sin egen kunskap och kompetens, och 
förstå vad valideringens resultat innebär. De som utformar 
och genomför valideringen ska sträva efter att utforma pro-
cessen så att de förstår och kan ge erkännande åt vad individen 
kan.  

• En jämlik relation ska eftersträvas i valideringsprocessen 
mellan de som utformar och genomför valideringen och indivi-
den. I valideringsprocessen ska respekt visas för de erfarenheter, 
kunskaper och kompetenser som den sökande har, oberoende 
av om valideringen visar att kunskapskraven/lärandemålen har 
uppnåtts eller inte.  

• Återkoppling av valideringsresultat ska lägga fokus på vilka 
kunskaper den enskilde visat prov på. Återkopplingen ska 
även ge information om och förståelse för vilken ytterligare 
kunskap som behöver utvecklas för att uppnå lärandemålen. 

De etiska principerna beskriver vilka attityder samt vilket ansvar och 
förhållningssätt som valideringen förutsätter för att individens in-
tressen ska tas till vara i valideringsprocessen. Hur olika aktörer 
väljer att förhålla sig till principerna kan skilja sig mellan olika syften 
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med valideringen. Till exempel kan validering som görs i samband 
med insatser för kompetens- eller organisationsutveckling på en 
arbetsplats förutsätta att alla anställda omfattas. Principen om att 
validering ska vara frivilligt kan då vara svår att förena med arbets-
givarens syfte med insatsen. Ett sätt att förhålla sig till principen om 
frivillighet kan i detta fall innebära att fack och arbetsgivare gemen-
samt lägger vikt vid att informera om valideringens innebörd och 
syfte så att eventuell oro bland de anställda minskar. Det är också 
viktigt att säkerställa att det efter valideringen ges möjligheter till 
kompletterande utbildning eller kompetensutveckling för dem som 
är i behov av detta.  

6.5.6 UKÄ och UHR ska ta fram rekommendationer 
för validering  

Förslag: Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att i samver-
kan med Universitets- och högskolerådet leda arbetet med att ta 
fram rekommendationer för lärosätenas arbete med validering. 
Uppdraget bör genomföras i nära dialog med relevanta arbets-
grupper inom Sveriges universitets- och högskoleförbund och 
med stöd av referensgrupper med företrädare för såväl akademi 
som studieadministrativa frågor.  

 
Den tydligaste luckan vad gäller sektorsspecifika riktlinjer för vali-
dering finns inom högskoleområdet. De övergripande rekommenda-
tionerna för lärosätenas arbete med validering av reell kompetens, 
som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tog fram 
2003, behöver uppdateras. Detta uppmärksammade Valideringsdele-
gationen i delbetänkandet Validering i högskolan och rekommen-
derade att lärosätena samarbetar för att ta fram gemensamma rikt-
linjer i form av uppdaterade rekommendationer från SUHF 
(SOU 2018:29, s. 172). 

Av remissvaren framgår att lärosätena efterfrågar riktlinjer eller 
rekommendationer som är gemensamma för högskolesektorn. Flera 
lärosäten, bland andra Chalmers tekniska högskola och Högskolan 
Dalarna, uttryckte att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) eller 
Universitets- och högskolerådet (UHR) bör få ett tydligt ansvar att 
driva på och koordinera framtagandet av gemensamma riktlinjer.  
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UKÄ framhåller i en rapport om framtidens behov av högskole-
utbildade att det behövs fortsatta insatser för att bedöma tidigare 
utbildning eller validera annan erfarenhet i relation till högre ut-
bildning, för att individer ska kunna använda denna bedömning vid 
ansökan till, eller för tillgodoräknande inom, högre utbildning. Eller 
för att kunna bli yrkesverksam i den eller de sektorer som utbild-
ningen och erfarenheten är relevant för (UKÄ 2019b, s. 34).  

Vissa lärosäten, bland annat Malmö universitet, Lunds universitet 
och de sju lärosätena inom Valideringsnätverk Väst, har sett över 
sina arbetsprocesser och tagit fram riktlinjer för valideringsarbetet 
på de egna lärosätena. Gemensamma riktlinjer eller rekommenda-
tioner för validering inom högskolan behövs emellertid för att ge 
lärosätena stöd och förutsättningar att genomföra validering på ett 
likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.  

Enligt vad Valideringsdelegationen erfarit har ännu inget arbete 
påbörjats inom SUHF för att ta fram uppdaterade rekommenda-
tioner för arbetet med validering inom högskolan. Delegationen 
föreslår därför att UKÄ får i uppdrag att i samverkan med UHR leda 
arbetet med att ta fram rekommendationer för lärosätenas arbete 
med validering. Uppdraget bör genomföras i nära dialog med rele-
vanta arbetsgrupper inom SUHF och med stöd av referensgrupper 
med företrädare för såväl akademi som studieadministrativa frågor.  
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7 Organisering – samverkan, 
samordning och styrning 

Valideringsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för att struktu-
rer för validering på regional och nationell nivå och inom utbildning 
och arbetsliv blir överblickbara, effektiva och hållbara i ett långsiktigt 
perspektiv (dir. 2015:120). Målsättningen är att ett sammanhållet, 
nationellt och permanent system för validering ska införas. Trots en 
positiv utveckling återstår det dock mycket innan ett välfungerande 
system är etablerat. Bland annat saknas ett långsiktigt ansvar för 
nationell samordning när Valideringsdelegationen slutfört sitt upp-
drag. 

I Sverige är genomförandet av validering decentraliserat och syste-
met har många olika aktörer (avsnitt 7.1). Egentligen är det svårt att 
tala om ett system. I stället handlar det om att säkerställa tillgång till 
validering av god kvalitet inom olika system – inom samtliga delar av 
det formella utbildningssystemet och mot arbetslivets kvalifikatio-
ner. Detta förutsätter även samverkan och samordning mellan syste-
mets olika delar och en tydlig styrning av berörda myndigheter.  

Flera förslag om organisering av validering på nationell och regi-
onal nivå har lämnats av olika utredningar (avsnitt 7.2). I några län-
der har man valt att sätta in validering i ett större sammanhang (av-
snitt 7.3). Det finns således olika tänkbara organisatoriska lösningar 
för en tvärgående funktion på nationell nivå (avsnitt 7.4).  

Valideringsdelegationen har valt att sätta in validering i ett större 
sammanhang genom att föreslå en övergripande nationell strategi för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande (avsnitt 7.5.1). Av stra-
tegin bör framgå hur arbetet med att genomföra strategin ska orga-
niseras. Delegationen föreslår att ett råd för validering ska inrättas 
för att fortsätta följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklings-
arbete på nationell och regional nivå (avsnitt 7.5.2). Förslag om hur 
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kompetensförsörjningsarbetet och arbetet med att utveckla struktu-
rer för validering kan stärkas på regional nivå lämnas i avsnitt 7.5.3 
och 7.5.4.  

7.1 Ansvarsfördelning, samverkan och samordning 
på valideringsområdet i dag 

7.1.1 Sektorsansvar och decentraliserat utförande men svag 
samordning mellan sektorer 

Validering genomförs av en mängd olika aktörer inom olika om-
råden: utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning och 
yrkeshögskola, universitet och högskolor, samt valideringsutförare 
som godkänts av bransch, yrkesnämnd eller annan partsgemensam 
organisation. Berörda myndigheter har uppdrag att främja och stödja 
utvecklingen och användningen av validering inom utbildning och 
arbetsliv. I detta ansvar ligger att verka för kvalitet och likvärdighet 
i valideringsarbetet.  

De senaste åren har de nationella myndigheternas uppdrag att 
främja validering inom sina respektive verksamhetsområden förtyd-
ligats. I dag finns ett långsiktigt ansvar för validering inom delar av 
det formella utbildningssystemet och i arbetslivet (branschvalider-
ing), medan ansvaret för samordning mellan systemets olika delar på 
nationell och regional nivå är mer otydligt och kortsiktigt. I figur 7.1 
illustreras det mer långsiktiga sektorsansvaret inom utbildning och 
arbetsliv av de två rektanglarna, medan de två ovalerna med streckade 
kanter illustrerar att samordningsansvaret på regional och nationell 
nivå är mer kortsiktigt. 

 

Arbetsliv
(branschvalidering)

Utbildning 
(vuxenutbildning,     

YH-utbildning, UH-
utbildning)

Samordning nationell nivå 
(Valideringsdelegationen, myndighetssamverkan)

Samordning regional nivå 
(Valideringsdelegationen, Tillväxtverket, regionalt 

utvecklingsansvariga)

MYH har ansvar 
för att stödja 
branscherna i 
deras arbete 
med validering.

Skolinspektionen, 
MYH och UKÄ har  
tillsynsansvar för 
resp. utbildningsform.

Skolverket, MYH 
(och UHR) har 
ansvar för att främja 
validering inom resp. 
utbildningsform.
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7.1.2 Nationella myndigheter och branscher ansvarar 
för validering  

Utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning och yrkes-
högskola samt högskolor och universitet ansvarar för genomföran-
det av validering inom det formella utbildningssystemet. Branscherna 
äger sina valideringsmodeller och ansvarar för att utse och godkänna 
utförare av branschvalidering. 

Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 
har tydliga uppdrag att främja användningen och utvecklingen av 
validering inom vuxenutbildningen respektive yrkeshögskolan. Upp-
dragen till Skolverket och MYH är långsiktiga genom att de har 
skrivits in i instruktionen för respektive myndighet.1 MYH har även 
i uppdrag att stödja branscherna i deras arbete med att utveckla, 
kvalitetssäkra och informera om modeller för validering. I kapitel 10 
behandlas hur stödet för utveckling av branschvalidering bör utveck-
las och förstärkas.  

Universitets- och högskolerådet (UHR) har däremot för när-
varande inget uppdrag att främja validering inom högskolan. UHR 
hade 2016–2018 uppdraget att i en pilotverksamhet främja och sam-
ordna lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens. Sedan 
pilotverksamheten avslutades finns inget övergripande främjande-
uppdrag, varken i instruktion, regleringsbrev eller på annat sätt. 
I delbetänkandet Validering i högskolan (SOU 2018:29) föreslog 
Valideringsdelegationen att UHR skulle ges ett långsiktigt uppdrag 
att främja lärosätenas arbete med validering genom en ändring i 
instruktionen för myndigheten. Förslaget fick starkt stöd av remiss-
instanserna men någon sådan uppgift har ännu inte införts i instruk-
tionen. 

Arbetsförmedlingen har inget uppdrag att främja validering i in-
struktionen för myndigheten. Däremot har Arbetsförmedlingen ett 
tydligt uppdrag att främja validering genom att validering sedan 
februari 2016 är ett arbetsmarknadspolitiskt program som regleras i 
förordning.2 Arbetsförmedlingen utför inte validering själv utan 
köper tjänsten av andra aktörer. Endast utförare som har ett tydligt 
mandat från ansvarigt branschorgan, en organisation som är gemen-

                                                                                                                                                               
1 1 § p. 5 förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk, respektive 6 § för-
ordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. 
2 13 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
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sam för arbetsgivare och arbetstagare eller huvudman inom utbild-
ningssektorn får utföra valideringen.  

Arbetsförmedlingen har även ett indirekt uppdrag att främja vali-
dering genom ansvaret för att nyanlända invandrare erbjuds insatser 
som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden.3 
Validering är en viktig insats inom ramen för etableringsprogrammet 
för vissa nyanlända invandrare. 

Statens skolinspektion, MYH och Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) har ett långsiktigt ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning 
inom sina respektive ansvarsområden. Skolinspektionens möjlig-
heter att granska huvudmännens arbete med validering är dock be-
gränsade eftersom det inte finns en skyldighet att erbjuda validering. 
Ett villkor för att få statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenut-
bildning är dock att de samverkande kommunerna erbjuder en möj-
lighet till validering.4  

Vad gäller kvalitetsgranskning av branschvalidering så äger, ut-
vecklar och förvaltar branscherna sina egna valideringsmodeller. 
Kvalitetssäkring av modellen är ett gemensamt intresse för arbets-
marknadens parter inom branschen. MYH har dock ett ansvar för 
kvalitetssäkring av arbetslivets kvalifikationer i samband med beslut 
om nivåplacering i referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande (SeQF).  

7.1.3 Regionerna har ett tillfälligt uppdrag att utveckla 
samverkan om validering 

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla 
delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.5 Till-
gång till kunskap och kompetens är en viktig konkurrensfaktor för 
Sveriges regioner. En väl fungerande kompetensförsörjning är därför 
central för att bidra till hållbar regional tillväxt genom att arbets-
givare i privat och offentlig sektor får tillgång till rätt kompetens.  

                                                                                                                                                               
3 6 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.  
4 20 § p. 5b förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbild-
ning. 
5 Prop. 2007/08:1, utgiftsområde 19, bet. 2007/08:NU2, rskr. 2007/08:99. Regeringen har i 
budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) föreslagit att målet för den regionala tillväxt-
politiken ska justeras och vara utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft 
för en hållbar utveckling i alla delar av landet. 
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Kompetensförsörjning är också ett prioriterat område i den nati-
onella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015–2020. Validering lyfts i strategin fram som ett viktigt område 
och Valideringsdelegationen förutsätter att kompetensförsörjning 
och validering kommer att vara prioriterade områden även i strategin 
för kommande period 2021–2027.6  

Varje region har en aktör med ansvar för genomförandet av den 
regionala tillväxtpolitiken – aktörer med regionalt utvecklingsansvar 
(RUA). Sedan den 1 januari 2019 har samtliga landsting bildat region 
och därmed tagit över ansvaret för regional utveckling i alla regioner. 
Det innebär att ansvaret nu är underställt direktvalda politiska för-
samlingar, så kallade regionfullmäktige. I det regionala utvecklings-
ansvaret ingår ett antal grunduppgifter som regleras i lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete.  

Det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regio-
nala tillväxtarbetet och transportinfrastrukturplanering. I det regio-
nala tillväxtarbetet ingår bland annat att utarbeta och genomföra en 
regional utvecklingsstrategi och andra strategier, program och in-
satser inom till exempel sammanhållningspolitiken, kommersiell 
service och innovationsområdet. I det regionala tillväxtarbetet ingår 
även att ansvara för bland annat regionala företagsstöd och medel för 
projektverksamhet.7  

Statliga myndigheter ska, inom sina verksamhetsområden, verka 
för att målen för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Ett väl 
fungerande regionalt tillväxtarbete förutsätter även nära samverkan 
med näringslivet och det civila samhällets organisationer.  

Inom kompetensförsörjningsområdet hade regionerna under 
2010–2017 i uppdrag att inom ramen för regionala kompetensplatt-
formar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbild-
ningsplanering på kort och lång sikt. I mål- och villkorsbeslutet för 
2018 erbjöd regeringen regionerna att stödja och främja insatser 
inom tre utpekade fokusområden inom kompetensförsörjning.8 
                                                                                                                                                               
6 Se även Tillväxtverket (2019a), s. 49–55. 
7 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, s. 50–51. 
8 Villkor m.m. för budgetåret 2018 för landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs, Norrbottens, Väster-
norrlands, Västmanlands och Jämtlands län, samverkansorganen i Södermanlands län, Kalmar 
län, Blekinge län, Värmlands län, Dalarnas län, och Västerbottens län samt Gotlands kommun 
inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer. 
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Samtliga regioner accepterade erbjudandet och länsstyrelsen i 
Stockholm fick motsvarande uppdrag9. Ett av de tre utpekade fokus-
områdena är att bidra till att etablera effektiva strukturer för 
validering på regional nivå. Tillväxtverket har i uppdrag att under 
2018–2020 stödja regionernas arbete inom det regionala kompetens-
försörjningsarbetet, inklusive validering. Regeringen har avsatt totalt 
80 miljoner kronor under perioden 2018–2020 för att genomföra 
uppdraget.10  

Regionernas och Tillväxtverkets uppdrag är således tidsbegrän-
sat. Valideringsdelegationen ser behov av ett mer långsiktigt uppdrag 
till regionerna att arbeta med kompetensförsörjning och validering 
för att en varaktig struktur ska kunna etableras (se avsnitt 7.5.3). 

7.1.4 Det behövs ett långsiktigt ansvar för nationell 
samordning 

Valideringsdelegationen har haft i uppdrag att följa, stödja och driva 
på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på 
nationell och regional nivå. När delegationen nu avslutar sitt arbete 
saknas en särskilt utpekad aktör med ett långsiktigt ansvar för att 
hålla samman och driva på utvecklingen av validering. Regeringen 
har i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1, utgiftsom-
råde 16) aviserat att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska få 
i uppdrag att upprätthålla ett visst stöd för validering i väntan på ett 
mer permanent system. Uppdraget är således tillfälligt.  

Valideringsdelegationen anser att stöd och främjande av valider-
ing så långt som möjligt bör ske inom respektive sektor i det for-
mella utbildningssystemet och i arbetslivet. De personer som ger 
stöd för att genomföra validering bör ha kunskap om den verksam-
het och det sammanhang där valideringen genomförs. Ett sådant 
stöd förutsätter att berörda myndigheter har ett tydligt uppdrag att 
främja användningen och utvecklingen av validering inom sitt verk-
samhetsområde. 

Det förutsätter också att myndigheterna prioriterar frågan och 
följer upp hur utvecklingen fortskrider. Det gäller inte minst att 
säkerställa att det finns kvalitetssäkrad statistik för att kunna följa 
upp omfattningen av validering och möjliggöra effektutvärderingar. 
                                                                                                                                                               
9 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna. 
10 Regeringsuppdrag N2017/07839/RTS. 
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Valideringsdelegationen har i sina årliga redovisningar påtalat att det 
saknas kvalitetssäkrad statistik inom flera områden.  

Valideringsdelegationen bedömer det inte som tillräckligt att en-
bart genom tydliga uppdrag till berörda sektorsmyndigheter uppnå 
effektiva, överblickbara och långsiktigt hållbara strukturer för vali-
dering. De myndigheter som ingår i Valideringsdelegationen har 
sedan 2017 bedrivit en fördjupad samverkan om validering.11 Ut-
veckling och samordning av kommunikation om validering har stått 
i fokus. Myndighetsledningarna har kommit överens om att sam-
arbetet inom kommunikationsområdet fortsätter. Samverkan ska 
även breddas till att omfatta ökad samordning avseende kontakter 
med arbetslivet och regioner samt avseende utveckling och använd-
ning av digitala tjänster.12  

Valideringsdelegationen anser att den nämnda 
myndighetssamverkan är viktig men inte tillräcklig för att säkra ett 
sammanhållet, nationellt system för validering. 

7.1.5 Behov av en stödstruktur för validering på nationell 
och regional nivå 

I dag finns stöd i form av riktlinjer, stödmaterial med mera framtaget 
på de flesta myndigheter, inriktad mot den validering som sker inom 
det egna verksamhetsområdet (se bilaga 3). Samtidigt finns behov av 
gemensamt stöd och styrning för att ta tillvara synergieffekter och 
skapa ett effektivare system.  

Följande är viktiga delar för att uppnå effektiva, långsiktigt håll-
bara och överblickbara strukturer för validering: 

• Tydliga uppdrag till berörda myndigheter – men även samordning 
mellan myndigheter på nationell nivå.  

• Samverkan och samordning mellan aktörerna på regional nivå.  

• Kunskapsstöd och metodstöd till olika verksamheter, oavsett sek-
tor och nivå. 

• Långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling för 
utförare. 

                                                                                                                                                               
11 Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk, Tillväxtverket, 
Universitets- och högskolerådet och Svenska ESF-rådet. 
12 MYH, dnr: 2019/3354. 
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• Stöd för erfarenhetsutbyte. 

• Övergripande information om validering riktad till olika målgrup-
per (individer, arbetsgivare, vägledare, valideringsutförare, m.fl.). 

• Återkommande samlad uppföljning och utvärdering av validering 
inom systemets olika delar. 

• Statistik och forskning om validering. 

7.2 Tidigare lämnade förslag om organisering 
på nationell och regional nivå 

Valideringsfrågan har över åren utvecklats från att i ett uppbygg-
nadsskede främst omfatta olika pilotprojekt till att under de senaste 
åren betraktas som en del av de ordinarie strukturerna för utbild-
ning, arbetsmarknadsåtgärder och för kompetensutveckling i arbets-
livet (se avsnitt 4.2). De första organisationsförslagen avsåg endast 
validering utanför högskoleväsendet medan senare valideringsupp-
drag har omfattat validering även inom högskolan. De uppgifter som 
identifierats som viktiga för nationell samverkan, samordning och 
styrning har följaktligen också ändrats över tid, från mer operativa 
uppgifter till att stödja utvecklingsarbete och samordna olika aktörer. 

7.2.1 En ny eller befintlig myndighet med ansvar 
för validering 

Sedan 1998 har olika utredningar lämnat förslag om hur ett över-
gripande ansvar för att främja och stödja validering inom utbildning 
och arbetsliv bör organiseras. Förslag har lämnats både om att inrätta 
en central funktion för validering knuten till en befintlig myndighet 
(SOU 1998:165) och att inrätta en ny myndighet för validering 
(SOU 2001:78). 

Av remissvaren på dessa båda utredningar framkom att en majo-
ritet av remissinstanserna ansåg att det fanns behov av samordning 
av valideringsverksamheten på nationell nivå. De flesta remissinstan-
serna avstyrkte dock förslaget om att inrätta en ny myndighet. Moti-
ven var bland annat att validering ansågs vara en fråga för framför allt 
den lokala och regionala arbetsmarknaden och att validering fort-
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farande befann sig i ett utvecklingsskede och att en kommitté därför 
var att föredra (Ds 2003:23, s. 31–32).  

Mot bakgrund av dessa båda utredningar tillsatte regeringen en 
Valideringsdelegation med uppdraget att bedriva och stödja ett 
utvecklingsarbete under perioden 2004–2007. Utbildningsdeparte-
mentet framhöll att staten under ett övergångsskede borde ta ansvar 
för att främja utvecklingen av legitimitet, kvalitet och metoder 
(Ds 2003:23, s. 33). Delegationen knöts till en befintlig myndighet, 
Nationellt centrum för flexibelt lärande.  

I början av 2008 föreslog den tidigare Valideringsdelegationen i 
sin slutrapport att en myndighet under Utbildningsdepartementet 
skulle få ett övergripande ansvar för fortsatt utveckling, implemen-
tering av valideringsmetoder, valideringsstöd och kvalitetssäkring av 
valideringsinsatser (Valideringsdelegationen 2008). När Myndig-
heten för yrkeshögskolan (MYH) inrättades den 1 juli 2009 fick 
myndigheten ett övergripande och långsiktigt uppdrag att samordna 
och stödja en nationell struktur för validering. I uppdraget ingick 
även att i samverkan med berörda myndigheter främja utbildnings-
väsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och 
information inom valideringsområdet utvecklas.13 Myndigheten skulle 
hålla samman en i övrigt decentraliserad struktur där arbetslivet och 
berörda myndigheter även fortsättningsvis skulle ha ett eget ansvar 
för tillämpningen.  

Berörda myndigheter saknade uppdrag och mandat i validerings-
frågan, och det menade MYH var ett problem för att kunna åstad-
komma samverkan på strategisk nivå (MYH 2010, s. 12). MYH:s 
uppdrag upphörde 2016 när den nuvarande Valideringsdelegationen 
fick i uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utveck-
lingsarbete till och med 2019.  

Det senaste förslaget om en varaktig struktur för validering har 
lämnats av Panican & Björklund (2019) och avser enbart validering 
inom högskolan. En ny myndighet i form av ett nationellt valider-
ingscentrum föreslås ta över Valideringsdelegationens uppgifter och 
fortsätta utbilda, engagera, informera och stödja arbetet med att ut-
veckla validering inom högskolan. Enligt förslaget bör myndigheten 
ansvara för att kartlägga valideringsbehov, samordna kompetensför-
sörjning för validering samt bedriva uppföljningsarbete för att bland 

                                                                                                                                                               
13 4 § förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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annat säkerställa kvalitet och likvärdighet i den validering som utförs 
vid lärosätena. 

7.2.2 En nationell myndighet eller funktion för livslångt 
lärande och kompetensförsörjning 

Förslag om organisering har också lämnats där validering har satts in 
i ett bredare sammanhang. Kunskapslyftskommittén föreslog i sitt 
slutbetänkande (SOU 2000:28) att det inom Regeringskansliet skulle 
inrättas en sektorsövergripande, rådgivande beredning för livslångt 
lärande. Beredningen skulle fungera som inspirationskälla och kraft-
centrum för utvecklingen av en strategi för livslångt lärande och ha 
en permanent kanslifunktion. 

Kommittén föreslog även att en ny främjandemyndighet skulle 
inrättas som skulle ha till uppgift att dels genomföra utvärderingar 
av det livslånga lärandet, dels utveckla kvalitetssäkringssystem för 
hela infrastrukturen för det livslånga lärandet. Med infrastruktur för 
livslångt lärande avsåg Kunskapslyftskommittén bland annat infor-
mation, validering och vägledning. 

Arbetsmarknadsutredningen drog slutsatsen i sitt slutbetänkande 
(SOU 2019:3) att det finns ett stort behov av att öka samordningen 
och samsynen inom kompetensförsörjningspolitiken, vilken spänner 
över flera politikområden och olika organisatoriska nivåer. Utred-
ningen bedömde att det på nationell nivå behövs en samlad problem-
bild och nationella målsättningar som ger möjligheter att hantera 
strukturella förändringar, exempelvis till följd av teknisk utveckling, 
en åldrande befolkning, globalisering och migration.  

Arbetsmarknadsutredningen föreslog därför att en ny nationell 
myndighet får ett samlat ansvar för att samordna och främja kompe-
tensförsörjningspolitiken, inklusive validering och vägledning. Myn-
digheten för kompetensförsörjning ska enligt förslaget även utgöra 
ett rådgivande organ till regeringen och andra relevanta myndig-
heter. Som utgångspunkt för myndighetens arbete föreslog utred-
ningen att en nationell strategi för kompetensförsörjningspolitik ska 
tas fram i samverkan mellan den politiska ledningen för berörda 
departement, arbetslivets representanter och andra relevanta aktörer.  

En organisationskommitté ska enligt förslaget ansvara för fram-
tagandet av strategin och närmare utreda den nya myndighetens 
uppdrag och organisation. Arbetsmarknadsutredningens slutbetän-
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kande har inte remissbehandlats på sedvanligt sätt utan Arbetsmark-
nadsdepartementet bjöd i stället in berörda aktörer till två runda-
bordssamtal om delar av slutbetänkandet och reformeringen av 
Arbetsförmedlingen. 

I Tillväxtverkets slutrapport om uppdraget att förstärka och 
vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna föreslog myn-
digheten att ett nationellt kompetensförsörjningsråd bör inrättas 
(Tillväxtverket 2018). Syftet var att åstadkomma ett framgångsrikt 
kompetensförsörjningsarbete med ett nära samspel mellan olika 
nationella, regionala och lokala satsningar där mål, inriktning och 
insatser behöver komplettera varandra och samordnas. Rådet skulle 
vara rådgivande till regeringen och bestå av representanter för rele-
vanta myndigheter, departement, forskare och arbetsmarknadens 
parter. Tillväxtverket skulle enligt förslaget ha en samordnande roll 
i rådet. 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i sitt budgetunderlag 
för åren 2020–2022 föreslagit att en nationell funktion för arbets-
livets kompetensförsörjning ska inrättas vid myndigheten. Förslaget 
ligger på en betydligt lägre ambitionsnivå än Arbetsmarknadsut-
redningens förslag. MYH:s förslag bygger i stället på att berörda 
myndigheter i allt väsentligt behåller sina befintliga uppdrag på kom-
petensförsörjningsområdet, men att MYH får en koordinerande roll. 

Omfattningen av koordineringsuppdraget skulle enligt MYH 
kunna vara alltifrån att administrera ett mötessystem för myndig-
heter, arbetsmarknadens parter och branschorganisationer med flera, 
till att bli en aktiv part i att driva och samordna frågor och myn-
digheter när det gäller nationell kompetensförsörjning. 

7.2.3 Regionalt ansvar för validering och kompetensförsörjning 

Olika förslag har också lämnats som innebär att den regionala nivån 
får ett utökat mandat för samverkan om validering och kompetens-
försörjning. Utredningen för värdering av utländsk yrkesutbildning på 
gymnasial nivå och utländska arbetslivserfarenheter (SOU 1998:165) 
föreslog att det i varje län skulle inrättas ett regionalt validerings-
organ. Den regionala organisationen skulle vara en naturlig del av de 
sysselsättnings- och tillväxtfrämjande åtgärder som vid denna tid 
utfördes av regionerna, på initiativ av de regionala kompetensråden, 
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mot bakgrund av bland annat de dåvarande tillväxtavtalen.14 Ett regi-
onalt valideringsorgan föreslogs därför ingå i det regionala kompe-
tensrådet i länet.  

Utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens 
(SOU 2001:78) menade däremot att det inte behövdes någon regio-
nal funktion för validering. Detta mot bakgrund av att de regionala 
kompetensråden inte fått den nyckelroll som förväntats och att 
regionala kompetensråd inte inrättats i alla län. Däremot såg utred-
ningen det som lämpligt att kommuner samarbetade exempelvis 
genom regionala överenskommelser om ansvar för olika bransch-
områden.  

Utbildningsdepartementet menade att validering bör genomföras 
inom ramen för ett decentraliserat och differentierat system som 
bygger på samverkan i regioner mellan ett stort antal berörda intres-
senter och aktörer. Departementet föreslog därför att den enskildes 
möjligheter till validering skulle säkerställas genom regional samver-
kan mellan utbildningshuvudmän, branscher och arbetsmarknadens 
parter (Ds 2003:23).  

Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3) bedömde att det på 
regional nivå behövs en stabil struktur för det regionala kompetens-
försörjningsarbetet och en långsiktig samverkan med berörda aktö-
rer. Detta skulle ge bättre förutsättningar att hantera regionala för-
ändringar och insatser för att underlätta omställning efter större 
varsel eller nedläggningar. Utredningen föreslog därför att aktörer 
med regionalt utvecklingsansvar (RUA) får ett förtydligat mandat 
för kompetensförsörjningsfrågor genom ett tillägg i förordningen 
(2017:538) om regionalt tillväxtarbete. Förslaget syftar både till att 
befästa det arbete som redan bedrivs och till att utöka mandatet på 
vissa områden.  

Tillväxtverket har, i en uppföljning av den nationella strategin för 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, lämnat en rekom-
mendation till regeringen att se över om ytterligare regionala mandat 
kan ges för att främja samverkan mellan politikområden och nivåer 
inom kompetensförsörjningsområdet (Tillväxtverket 2016, s. 38). 

                                                                                                                                                               
14 De regionala tillväxtavtalen togs fram av ett regionalt partnerskap och bestod av en analys 
av regionens tillväxtförutsättningar, ett program för tillväxt samt skriftliga överenskommelser 
mellan de parter som skulle genomföra och finansiera programmet. Den första omgången av 
tillväxtavtal utarbetades under perioden 1998–1999. Alla län tackade ja till ett erbjudande från 
regeringen att ta fram och genomföra regionala tillväxtavtal. Från 2004 ersattes de regionala 
tillväxtavtalen av regionala tillväxtprogram. (Ds 2003:43). 
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Tillväxtverket har senare föreslagit att kompetensförsörjning bör 
ingå som en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret och 
därmed regleras i lag eller förordning (Tillväxtverket 2018, s. 13). 
Detta mot bakgrund av kompetensförsörjningsfrågans centrala be-
tydelse för tillväxt och utveckling, oavsett bransch, geografi och nivå 
i samhället. Tillväxtverket lyfter fram att RUA formellt har arbetat 
med kompetensförsörjningsfrågan ur ett tillväxtperspektiv sedan 2010, 
då RUA fick i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar. 

7.3 Stödfunktioner i andra länder där validering 
satts in i ett större sammanhang 

I några länder har organiseringen av validering satts in i ett större 
sammanhang (se kapitel 5). I Norge har en nationell myndighet för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande inrättats. Myndigheten 
ansvarar bland annat för genomförandet av den nationella kompe-
tenspolitiska strategin där validering ingår som en viktig del. Utöver 
samordning och stöd för validering har myndigheten även i uppdrag 
att etablera ett nationellt centrum för karriärvägledningsfrågor. 

I Sydafrika har kvalifikationsmyndigheten SAQA (South African 
Qualification Authority) även ett nationellt samordningsansvar för 
validering. SAQA:s ansvar på valideringsområdet omfattar bland 
annat kompetensutveckling av valideringsutförare, stöd och vägled-
ning vid utveckling av metoder, uppföljning och utvärdering av vali-
deringsinsatser samt att leda, samordna och sprida forskning och 
information om validering inom alla sektorer och på alla nivåer i 
systemet. 

Island har en nationell stödfunktion för utbildning, validering 
och vägledning inom vuxenutbildning på gymnasial nivå i form av 
Arbetslivets utbildningscenter (The Education and Training Service 
Center, ETSC). ETSC ägs av arbetsmarknadens parter på central 
nivå i såväl privat som offentlig sektor. ETSC:s främsta uppgifter när 
det gäller validering är samordning, fördelning av medel till utförare, 
kvalitetssäkring, metodutveckling, kompetensutveckling av utförare 
samt uppföljning och statistik.  
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7.4 Möjliga organisatoriska lösningar för en 
tvärgående funktion på nationell nivå 

Som framgår av avsnitt 7.1 saknas i dag en långsiktigt hållbar struk-
tur för samverkan och samordning av validering på nationell och 
regional nivå. Många av de berörda aktörerna har uttryckt behov av 
och önskemål om att ett ansvar för att hålla samman och driva på 
utvecklingen av validering finns kvar i någon form efter att Valider-
ingsdelegationen slutfört sitt uppdrag. Tydliga uppdrag till berörda 
myndigheter är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för 
att driva utvecklingsarbetet vidare. Flera av de funktioner som anges 
i avsnitt 7.1.5, som exempelvis samordnad kunskapsuppbyggnad och 
uppföljning av systemets olika delar, riskerar då att fallera. Som 
komplement till myndighetsuppdragen behövs därför en tvärgående 
funktion på nationell nivå för samverkan och samordning.  

Delegationen har med utgångspunkt från bland annat tidigare 
lämnade förslag och goda exempel på organisering i andra länder 
övervägt olika alternativ för en samordnande och stödjande funktion 
för validering. De alternativ som delegationen har övervägt, men som 
inte bedömts vara relevanta eller ändamålsenliga, redovisas nedan. 
Delegationens förslag till organisering av en tvärgående samord-
nande funktion på nationell nivå redovisas i avsnitt 7.5.2. 

7.4.1 Validering för liten fråga för att inrätta en ny myndighet 

Liksom tidigare utredningar har Valideringsdelegationen övervägt 
inrättandet av en ny myndighet med ansvar för enbart validering. En 
fördel med en sådan lösning är att valideringsfrågan skulle stå i fokus 
och få en tydlig organisatorisk status. En nackdel är att en valider-
ingsmyndighet skulle bli för liten för att kunna bedriva verksamheten 
kostnadseffektivt. Genom att inrätta myndigheten vid en befintlig 
värdmyndighet skulle kostnaderna för lokaler, it-stöd och personal-
administration emellertid kunna hållas nere.  

Delegationen bedömer dock att validering är en för liten, om än 
viktig, fråga för att inrätta en ny myndighet. Validering behöver 
sättas in i ett större sammanhang för att bli effektivt. 
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7.4.2 Övergripande valideringsuppdrag till en 
sektorsmyndighet är inte ändamålsenligt 

Valideringsdelegationen har också övervägt att ge en befintlig myn-
dighet med ansvar på områden där validering ingår – det vill säga 
Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Universitets- 
och högskolerådet eller Arbetsförmedlingen – i uppgift att stödja 
och samordna en nationell struktur för validering. MYH hade en 
sådan samordnande och främjande uppgift 2009–2016.  

En fördel med denna lösning är att myndigheterna har kunskap 
och kompetens om validering inom det egna verksamhetsområdet. 
Synergieffekter kan då skapas mellan ansvaret för validering inom 
det egna verksamhetsområdet och ett övergripande samordnings-
ansvar för validering. En annan fördel med att ge ansvaret till en 
sektorsmyndighet är att det är kostnadseffektivt genom att befint-
liga stödfunktioner för lokaler, it och personaladministration kan 
nyttjas.  

En nackdel med att lägga ett sektorsövergripande ansvar för 
validering på en myndighet som även har ett sektorsansvar för 
validering är dock att ansvarsfördelningen blir otydlig. Om en och 
samma myndighet både har ett övergripande ansvar för att följa, 
stödja och driva på validering inom utbildning och arbetsliv, och 
samtidigt har ansvar för validering inom sitt eget ansvars- och 
verksamhetsområde blir det inte tydligt för berörda aktörer vilken 
myndighet som ansvarar för vad. Som exempel kan nämnas att 
huvudmännen inom vuxenutbildningen uppfattade att det övergri-
pande uppdrag som MYH tidigare hade, att samordna och främja 
validering, överlappade motsvarande uppgift för Skolverket.  

Dessa dubbla främjaruppdrag bidrog till viss förvirring och 
otydlighet om vem man skulle vända sig till när det gällde frågor om 
validering (Ds 2016:24). Utan tydliga mandat kan det även vara svårt 
för en myndighet att driva på övriga myndigheter.  

En annan nackdel är att det finns risk för en intern intressekon-
flikt om myndigheten både ska följa upp, stödja och driva på utveck-
lingsarbetet på en övergripande nivå och samtidigt ansvara för att 
främja användning och utveckling av validering inom sitt eget an-
svars- och verksamhetsområde. Exempelvis kan det vid uppföljning 
av utvecklingen av validering inom utbildning och arbetsliv inom 
ramen för den samordnande uppgiften vara svårt att kritiskt följa 
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upp och granska arbetet inom den egna verksamheten. De dubbla 
rollerna innebär därutöver att myndigheten skulle behöva driva på 
sig själv.  

Det krävs därmed en tydlig åtskillnad mellan de olika rollerna för 
att samma myndighet på ett trovärdigt sätt ska kunna ha både en sam-
ordnande uppgift och ett eget sektorsansvar för validering. Med en 
samordnande myndighet utan eget sektorsansvar på valideringsom-
rådet uppstår inte dessa intressekonflikter och trovärdighetsproblem. 

En ytterligare nackdel med att lägga en tvärgående funktion på en 
befintlig sektorsmyndighet är att det, oavsett myndighet, ligger i fa-
rans riktning att uppgiften på sikt kommer att nedprioriteras, efter-
som en myndighets huvudsakliga uppgift tenderar att prioriteras 
framför olika sidouppdrag.15  

Delegationen bedömer med anledning av ovanstående att det inte 
är en ändamålsenlig lösning att ge ett sektorsövergripande ansvar för 
validering till en av de befintliga sektorsmyndigheterna. 

7.4.3 En kvalifikationsmyndighet är inte relevant i nuläget 

Delegationen har också övervägt inrättandet av en kvalifikations-
myndighet med ansvar även för validering, liknande den samord-
nande roll som SAQA har i Sydafrika. Inom EU har flera olika 
verktyg utvecklats som syftar till att ta till vara den kompetens som 
människor utvecklar i olika sammanhang och därigenom främja 
anställningsbarhet, anpassningsförmåga och mobilitet. I Sverige är 
dock ansvaret för dessa verktyg utspritt på flera myndigheter, bland 
annat Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Myndigheten för yrkes-
högskolan och Universitets- och högskolerådet. Ansvaret för dessa 
så kallade rörlighetsverktyg skulle med fördel kunna samlas på en 
myndighet.  

Fördelen med en sådan lösning är att verktygen skulle få större 
genomslag och att samordningen mellan verktygen skulle förbättras. 
Med referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) 
finns förutsättningar för att på sikt knyta samman rörlighetsverk-
tygen.  

                                                                                                                                                               
15 Exempelvis konstaterade Statskontoret i sin myndighetsanalys av Myndigheten för yrkes-
högskolan att förutsättningarna för myndigheten att hantera uppgiften att samordna nationell 
validering var svaga och Statskontorets intryck var att uppgiften hade låg prioritet i myndig-
heten (Statskontoret 2012). 
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Arbetet med SeQF är dock ännu i ett uppbyggnadsskede. Värdet 
för individer, arbetsgivare och utbildningsanordnare av att beskriva 
kompetens från olika sammanhang i likartade termer, kan förväntas 
öka i takt med att referensramen fylls på med fler kvalifikationer som 
kan erhållas i olika sammanhang, även utanför formell utbildning. 
Även kopplingen mellan SeQF och validering är än så länge svag (se 
avsnitt 6.4).  

Valideringsdelegationen bedömer därför att inrättandet av en 
kvalifikationsmyndighet i nuläget inte är en relevant lösning på be-
hovet av en nationell tvärgående funktion för samverkan och sam-
ordning på valideringsområdet. 

7.5 Förslag och bedömningar 

7.5.1 En övergripande nationell strategi för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande  

Bedömning: En övergripande nationell strategi för kompetens-
försörjning och livslångt lärande bör tas fram. Strategiarbetet bör 
drivas gemensamt av berörda departement med en bred medver-
kan från arbetslivets organisationer, skolhuvudmännen, regioner 
och andra berörda aktörer. Strategin bör beslutas i form av en 
överenskommelse mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. 

Av strategin bör framgå hur arbetet med att genomföra stra-
tegin ska organiseras. 

Samordning och samverkan är nödvändigt för att möta behoven 
inom kompetensförsörjningsområdet 

De pågående förändringarna på arbetsmarknaden kräver strategiska 
och samordnade insatser för lärande, omställning och utveckling. Digi-
talisering, automatisering och artificiell intelligens (AI) medför änd-
rade kompetensbehov och därmed ökade behov av livslångt lärande. 
Den nationella politiken inom utbildnings-, arbetsmarknads- och 
näringspolitikens områden behöver samordnas bättre för att möta 
behoven på kompetensförsörjningsområdet.  

Samordning och samverkan behöver även ske mellan det offent-
liga och arbetslivet för att ta tag i de ännu olösta frågorna om vidare-
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utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet. Regeringens avi-
serade satsning på samverkansprogram mellan näringsliv, akademi 
och det offentliga om kompetensförsörjning och livslångt lärande är 
i detta sammanhang ett steg i rätt riktning.16 

Valideringsdelegationen bedömer att det finns ett stort behov av 
en samlad strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
Strategiarbetet bör drivas gemensamt av berörda departement och 
med en bred medverkan från arbetslivets organisationer,  skolhuvud-
männen, regioner och andra berörda aktörer. Ett gemensamt strategi-
arbete behövs för att identifiera vad som behöver göras och hur 
ansvarsfördelningen mellan olika parter bör se ut.  

Med en sammanhållen strategi för hur det livslånga lärandet kan 
utvecklas på alla nivåer ges möjligheter att initiera och genomföra 
strategiskt viktiga insatser. Det ger individer och arbetsgivare i hela 
landet bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar på kom-
petensförsörjningsområdet. 

Strategin bör beslutas i form av en överenskommelse mellan 
regeringen och arbetsmarknadens parter. 

Validering är en kärnfråga för att realisera möjligheter till 
livslångt lärande och en väl fungerande kompetensförsörjning  

Med en övergripande strategi för kompetensförsörjning och livs-
långt lärande sätts valideringsfrågan i sitt sammanhang. Detta för-
bättrar förutsättningarna för att etablera långsiktigt hållbara strukturer 
för validering. En av anledningarna till att en nationell struktur för 
validering aldrig har etablerats kan vara att frågan alltför ofta har 
hanterats som en isolerad företeelse. Därutöver har det politiska 
intresset för validering varierat över tid. I samband med ekonomiska 
kriser eller ökad flyktinginvandring har frågan fått ökad prioritet 
men har därefter nedprioriterats igen.  

Vikten av en strategi för livslångt lärande, där validering utgör en 
avgörande beståndsdel, har tagits upp tidigare (se avsnitt 7.2.2).17 
Likaså har behoven av att förbättra samordningen mellan olika poli-

                                                                                                                                                               
16 Även Liberalerna har i en riksdagsmotion om det livslånga lärandet och företagens kompe-
tensbehov föreslagit en genomgripande utredning om vidareutbildning och kompetensutveck-
ling (Riksdagsmotion 2019/20:2739). 
17 Se även tankesmedjan Digital Utmaning (2017), som föreslog en statlig offentlig utredning 
om fortbildning och livslångt lärande på högskolenivå, och IT & Telekomföretagen (2018), 
som föreslog att regeringen ska tillsätta en kommission för livslångt lärande.  
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tikområden betonats under lång tid när det gäller frågor om kompe-
tensförsörjning och livslångt lärande. 

För tjugo år sedan bjöd Kunskapslyftskommittén in tre interna-
tionella experter för att få ett bredare perspektiv på de svenska 
reformerna inom vuxnas lärande. De uttryckte en viss förvåning över 
att samarbetet mellan de olika departementen inte var mer utbyggt 
(SOU 1999:141). Forskarna argumenterade starkt för nödvändighe-
ten att Sverige utvecklar en övergripande strategi för livslångt lärande, 
där inte minst policydialog mellan de olika politikområdena skulle 
utgöra ett viktigt led. De framhöll särskilt betydelsen av att struktu-
rer för validering uppmärksammas i strategiarbetet: 

Vi vill hävda att kunskapsvalidering – näst efter finansieringsfrågan – är 
kärnpunkten i en framtida strategi för livslångt lärande i Sverige.  
Rubenson, Tuijnman & Wahlgren (SOU 1999:141 s. 43). 

Norge har tagit ett samlat grepp om kompetensfrågorna genom den 
nationella kompetensstrategin, som tagits fram gemensamt av be-
rörda departement med en bred medverkan av arbetslivet och andra 
aktörer (se avsnitt 5.2.2). Validering lyfts i strategin fram som ett 
viktigt verktyg för att ge tillträde till och förkorta utbildning, för om-
ställning och för att underlätta kompetensutveckling för anställda.18 

En strategi förstärker och kompletterar regeringens styrning  

Det är inte ovanligt att regeringens styrning av tvärsektoriella frågor 
sker genom handlingsplaner, handlingsprogram, strategier och lik-
nande. Dessa verktyg används då ofta parallellt med den traditionella 
styrningen.  

Statskontoret har, i en studie om hur regeringen använder strate-
gier och handlingsplaner i sin styrning, konstaterat att strategier 
under vissa förutsättningar kan bidra till att förbättra styrningen 
(Statskontoret 2018). I studien identifierades tre sammanhang där 
strategier har ett särskilt värde för att komplettera och förstärka den 
traditionella styrningen: 
  

                                                                                                                                                               
18 Även Storbritannien har tagit initiativ till en utredning och policystudier om livslångt 
lärande, se bland annat Government Office for Science (2017). 
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• När en strategi används för att beskriva ett samhällsproblem i ett 
större sammanhang och öka förståelsen och legitimiteten för 
regeringens mål och åtgärder på ett område (en så kallad reform-
berättelse).  

• Vid tvärsektoriell styrning för att styra och samordna åtgärder, 
resurser och aktörer från olika sektorer.  

• Som utgångspunkt för förhandlingar och överenskommelser med 
aktörer inom områden där staten saknar direkt inflytande, exem-
pelvis om hur ansvaret ska fördelas och åtgärderna finansieras.  

Valideringsdelegationen anser att samtliga tre sammanhang är rele-
vanta när det gäller en strategi för kompetensförsörjning och livs-
långt lärande. 

Ett gemensamt strategiarbete behövs för att kunna ta ställning 
till ändamålsenlig organisering 

Det saknas i nuläget ett sektorsövergripande ansvar för att främja 
och koordinera insatser för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande. Valideringsdelegationen anser att det är en sådan myndighet 
eller organisation som borde ha det övergripande ansvaret för att 
samordna och stödja utvecklingen av validering. Att lämna ett sådant 
förslag ligger dock utanför delegationens uppdrag. Arbetsmarknads-
utredningens förslag om att inrätta en ny kompetensförsörjnings-
myndighet (se avsnitt 7.2.2) ligger väl i linje med de behov som finns 
på valideringsområdet av att knyta ihop relevanta politikområden 
och skapa samverkan och samsyn mellan olika aktörer i olika sekto-
rer och på olika organisatoriska nivåer.  

Valideringsdelegationens bedömning är dock att ett strategiarbete 
bör genomföras innan organisationsförändringar beslutas. Lärdomar 
kan dras från Norge (se avsnitt 5.2). Deras arbete med att ta fram en 
nationell kompetenspolitisk strategi inleddes 2015, medan den nya 
myndigheten Kompetanse Norge inrättades 2017, efter att den nati-
onella strategin beslutats.  

Att inrätta en ny myndighet eller organisation skulle innebära 
stora förändringar med omfördelning av uppgifter och ansvar som 
berör ett flertal befintliga myndigheter. Innan ett sådant arbete 
påbörjas bör målet vara klart identifierat. Arbetsmarknadsutred-

395



SOU 2019:69 Organisering 

225 

ningen föreslog att en organisationskommitté ska ansvara för att ta 
fram en nationell strategi för kompetensförsörjning, parallellt med 
att förbereda inrättandet av den nya myndigheten. Valideringsdele-
gationens bedömning är i stället att det i strategin för kompetens-
försörjning och livslångt lärande bör framgå hur arbetet med att 
genomföra strategin ska organiseras.  

7.5.2 Ett råd ska fortsätta följa, stödja och driva på ett 
samordnat utvecklingsarbete 

Förslag: Valideringsdelegationen föreslår att ett råd med en till-
hörande kanslifunktion får ett uppdrag att följa, stödja och driva 
på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på 
nationell och regional nivå. Rådet tillkallas av ansvarigt statsråd.  

Bedömning: Valideringsrådet bör på sikt ingå i den organisa-
tion som föreslås för genomförandet av den nationella strategin 
för kompetensförsörjning och livslångt lärande, som delegatio-
nen föreslår i avsnitt 7.5.1. 

Det övergripande ansvaret i Regeringskansliet för kompetens-
försörjning, livslångt lärande och validering bör tydliggöras. 

Med en nationell stödfunktion kan systemets olika delar hållas 
ihop och validering bli mer likvärdig  

Kopplingen mellan validering som sker inom de olika områdena är 
fortfarande svag, vilket sammantaget ger ett splittrat validerings-
system (se avsnitt 4.3). Med en nationell funktion kan synergier 
mellan utveckling som görs i systemets olika delar tas till vara på ett 
bättre sätt. På så sätt blir arbetet med validering mer likvärdigt, obe-
roende av var valideringen genomförs.  

Behovet av en nationell tvärgående funktion är också tydligt för 
utvecklingen av regionala strukturer för validering. Regional sam-
verkan om validering är beroende av ett nationellt sammanhållet 
system för att kunna fungera och för att undvika parallella strukturer 
(Tillväxtverket 2019b, s. 15).  

En tvärgående funktion för samverkan och samordning är även 
viktig för att säkerställa en bred användning av branschernas valider-
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ingsmodeller som ett verktyg för såväl närings- och arbetsmark-
nadspolitiken som utbildningspolitiken.  

Under de senaste åren har utvecklingsarbete bedrivits både i 
arbetslivet och i olika delar av utbildningssystemet, och många goda 
resultat har uppnåtts. Erfarenheten från den tidigare Validerings-
delegationen är emellertid att arbetet riskerar att stanna av när det 
inte längre finns en pådrivande och stödjande kraft. För att inte 
tappa fart i utvecklingsarbetet anser Valideringsdelegationen att det 
behövs en särskild stödfunktion på nationell nivå som håller ihop 
systemet och driver arbetet vidare. Det engagemang och intresse för 
valideringsfrågan som nu finns riskerar annars att tyna bort.  

Valideringsdelegationen anser att ett tydligt och långsiktigt an-
svar för validering inom respektive del av valideringssystemet är vik-
tigt men att det behöver kompletteras med en tvärgående funktion 
på nationell nivå.  

Ett råd under ledning av ansvarigt statsråd ger politisk tyngd 

Valideringsdelegationen föreslår därför att ansvarigt statsråd till-
kallar ett råd med övergripande ansvar för validering. Med ett råd 
under ledning av ansvarigt statsråd har valideringsfrågan en större 
politisk tyngd och det politiska engagemanget blir tydligare. Dele-
gationen anser att regeringen på ett tydligt sätt behöver svara upp 
mot det engagemang för validering som finns i arbetslivet och inom 
olika delar av utbildningssystemet.  

Delegationen ser positivt på att regeringen har för avsikt att upp-
dra åt Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att upprätthålla ett 
visst stöd för validering i väntan på ett mer permanent system 
(prop. 2019/20:1, utgiftsområde 16). En myndighet får dock inte 
samma politiska tyngd som ett råd tillkallat av ett statsråd. Som 
framgår av avsnitt 7.4.2 är det sannolikt inte heller ändamålsenligt att 
en myndighet med ansvar för validering inom en sektor också har ett 
sektorsövergripande valideringsuppdrag. En sådan lösning innebär 
en otydlig ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter, risk för 
intressekonflikter på och mellan myndigheter, trovärdighetsproblem 
gentemot andra myndigheter samt risk för att valideringsfrågan ned-
prioriteras till förmån för myndighetens huvuduppgift. Detta gäller 
oavsett vilken sektorsmyndighet som avses. Den övergripande funk-
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tionen behöver vara självständig från berörda sektorsmyndigheter 
för att kunna följa, stödja och driva på dessa i utvecklingsarbetet. 
När det föreslagna valideringsrådet inrättats bör därför MYH:s 
samordningsuppdrag upphöra. 

I rådet ska ingå företrädare för berörda myndigheter, arbetsmark-
nadens parter, regioner, forskningen och berörda departement. 

Till rådet ska knytas en tillhörande kanslifunktion. Delegationen 
tar inte ställning till rådets placering eftersom det är oklart var an-
svaret för validering, kompetensförsörjning och livslångt lärande 
ligger i regeringen och Regeringskansliet. Det viktiga är att rådet leds 
av ansvarigt statsråd för att få politisk tyngd.  

Valideringsrådet bör på sikt ingå i den organisation som föreslås 
för genomförandet av den nationella strategin  

Regeringen har lanserat fyra samverkansprogram för att ytterligare 
stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regeringen. Ett av 
programmen avser kompetensförsörjning och livslångt lärande. Inne-
hållet i programmet är ännu inte känt, men Valideringsdelegationen 
anser att möjligheten bör övervägas att involvera valideringsrådet i 
detta samverkansprogram.  

Regeringen har också tagit andra initiativ på kompetensförsörj-
ningsområdet som valideringsrådet behöver ha nära kontakter med. 
Detta gäller till exempel uppdraget till Socialstyrelsen att inrätta ett 
nationellt vårdkompetensråd.19 Det är viktigt att samverkan och 
synergier tas tillvara inom kompetensförsörjningsområdet så att inte 
parallella strukturer etableras.  

Valideringsrådet bör på sikt ingå i den organisation som föreslås 
för genomförandet av den nationella strategin för kompetensförsörj-
ning och livslångt lärande, som delegationen föreslår i avsnitt 7.5.1.  

Rådet ska bidra till gemensam kunskapsuppbyggnad  

Rådets övergripande uppgift är att fortsätta det arbete som Valider-
ingsdelegationen har bedrivit, det vill säga att följa, stödja och driva 
på ett samordnat utvecklingsarbete på nationell och regional nivå. 

                                                                                                                                                               
19 Regeringsbeslut S2019/03995/FS. 
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Arbetet bör ta sin utgångspunkt i den nationella strategin för vali-
dering (SOU 2017:18). Rådet ska ansvara för  

• gemensam kompetensutveckling för valideringsutförare,  

• övergripande information om validering,  

• samlad uppföljning och utvärdering, samt 

• identifiera behov av validering och initiera insatser.  

Sammantaget bidrar dessa uppgifter till en gemensam kunskapsupp-
byggnad för systemet som helhet.  

Gemensam kompetensutveckling för utförare 

Kompetensutveckling av valideringsutförare är avgörande för att 
säkerställa kvalitet och legitimitet i valideringen. Högskolekursen 
Validering i praktiken som Skolverket tagit fram och upphandlat har 
haft ett brett deltagande med personer verksamma inom olika 
områden. Det breda deltagandet har bland annat bidragit till erfaren-
hetsutbyte och ett gemensamt lärande om metoder och förhållnings-
sätt inom validering (se bilaga 3).  

Valideringsdelegationen har låtit genomföra en uppföljning bland 
deltagare i högskolekurserna, som visar på goda resultat. Den sam-
lade bedömningen är att högskolekursen är en lyckad fortbildnings-
insats som i hög utsträckning utvecklat deltagarnas kunskaper och 
färdigheter (Strategirådet 2019). Bredden av deltagare har i viss mån 
varit en styrka i genomförandet. Många av deltagarna, åtta av tio, 
anger att man fått en ökad förståelse för validering som sker utanför 
det egna ansvarsområdet. Deltagarna efterfrågar dock mer praktiska 
inslag riktat till den egna verksamheten (se avsnitt 9.3.3).  

Det är viktigt att högskolekursen fortsätter att erbjudas även 
framöver. Genom att samordna insatser för kompetensutveckling 
om validering kan likvärdighet och kvalitet säkerställas oavsett sek-
tor och nivå. Det är dock inte rimligt att Skolverket ska ansvara för 
och finansiera dessa kurser i längden eftersom de riktar sig till en 
bredare grupp än Skolverkets egna målgrupper.  

Delegationen anser därför att Myndigheten för yrkeshögskolan, 
inom ramen för uppdraget att upprätthålla ett stöd för validering, 
under en övergångsperiod, bör ansvara för att finansiera högskole-
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kurserna. När det föreslagna rådet inrättats bör rådet ta över ansvaret 
för att upphandla och finansiera dessa kurser (se även avsnitt 9.3.1). 

Övergripande information om validering 

Övergripande information om validering är viktigt för att struktu-
rerna för validering ska bli överblickbara. Myndigheterna som ingår 
i Valideringsdelegationen har sedan 2017 bedrivit ett myndighetsöver-
gripande samarbete om kommunikation om validering. Myndigheter-
nas samarbete har resulterat i att det nu finns tydligare, målgrupps-
anpassad och mer enhetligt utformad information på respektive 
myndighets webbplats. Det finns också länkar som hjälper besökare 
att hitta vidare till rätt myndighet beroende på besökarens behov av 
information.  

Arbetsförmedlingen har haft i uppdrag att utveckla arbetet med 
vägledning, bland annat har man genomfört en förstudie i syfte att 
undersöka hur en digital vägledningsplattform kan etableras.20 I en 
sådan plattform skulle besökare även kunna ta del av övergripande 
information om möjligheter till validering. Regeringen har ännu inte 
tagit ställning till det fortsatta arbetet med att utveckla en digital 
vägledningsplattform.  

Arbetsförmedlingen presenterade i juni 2019 en informerande 
och orienterande karriärvägledningstjänst på sin webbplats. Kom-
pletterande information om möjligheter till validering skulle kunna 
läggas in i denna digitala karriärvägledningstjänst. Arbetsförmed-
lingen planerar även att presentera en digital vägledningskurs om hur 
de olika vägledningsverktygen kan användas.  

Rådet bör ansvara för att övergripande information om validering 
finns tillgängligt. Detta kan eventuellt åstadkommas genom vidare-
utveckling av Arbetsförmedlingens karriärvägledning, alternativt får 
rådet pröva andra möjliga lösningar. 

Samlad uppföljning och utvärdering 

Regelbundet återkommande uppföljning och utvärdering av valider-
ing inom systemets olika delar behövs för att synliggöra resultatet 
av validering för individ och samhälle. Även en samlad uppföljning 
                                                                                                                                                               
20 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen.  

400



Organisering SOU 2019:69 

230 

och utvärdering är dock viktig, inte minst för att genomförandet av 
validering är decentraliserat och utförs av många olika aktörer. Sta-
ten saknar möjlighet att direkt styra vissa av dessa aktörer, vilket gör 
uppföljning och utvärdering särskilt betydelsefullt.  

En heltäckande uppföljning av den samlade utvecklingen av struk-
turerna för validering är en förutsättning för att kunna avgöra hur 
arbetet fortskrider och för att regeringen vid behov ska kunna styra 
om det. Rådet bör ansvara för att ge en samlad bild av utvecklingen. 
Detta innebär att rådet också bör få en pådrivande roll avseende den 
fortsatta utvecklingen av statistik inom olika områden (se vidare av-
snitt 9.2). Respektive myndighet rapporterar i enlighet med sina 
respektive uppgifter och uppdrag. 

Identifiera behov av validering och initiera insatser 

Behov av validering inom olika områden kan uppstå till följd av 
exempelvis företagsnedläggningar och omstruktureringar. Rådet bör 
genom omvärldsbevakning och kontakter med olika aktörer identi-
fiera behov av validering på nationell och regional nivå inom olika 
yrkesområden, branscher med mera. Rådet bör även initiera insatser 
för att genomföra och utveckla validering.  

Rådet bör därutöver bedriva omvärldsbevakning vad gäller vali-
dering och utveckling av validering på internationell nivå. 

Det övergripande ansvaret behöver tydliggöras i Regeringskansliet 

Genom delegationens förslag att tillkalla ett råd för validering blir 
också ansvaret för frågan tydligare inom Regeringskansliet. I dag är 
ansvaret för kompetensförsörjning, livslångt lärande och validering 
delat i regeringen och inom Regeringskansliet. Detta medför en viss 
otydlighet och risk för att frågor faller mellan stolarna.  

Delegationen har noterat att det i arbetsordningarna för Arbets-
marknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Närings-
departementet saknas ett uttalat ansvar för validering. Inte heller 
nämns ansvar för övriga frågor som handlar om det livslånga läran-
det. Däremot finns ett ansvar för näringslivets kompetensförsörj-
ning angivet i arbetsordningen för Näringsdepartementet.  
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Med anledning av ovanstående bedömer Valideringsdelegationen 
att det övergripande ansvaret för kompetensförsörjning, livslångt 
lärande och validering i Regeringskansliet bör tydliggöras.  

Andra former av organisering som övervägts 

Delegationen har även övervägt andra former av organisering för en 
tvärgående funktion inom eller nära kopplat till Regeringskansliet. 
Tillfälliga myndigheter eller funktioner kan av regeringen tillsättas i 
form av en kommitté inom kommittéväsendet eller ett särskilt kansli 
eller en ansvarig sakenhet inom Regeringskansliet.  

Kommittéerna lyder under regeringen men arbetar självständigt 
inom ramen för sina direktiv och lägger fram resultat av sitt arbete i 
eget namn. Kommittéformen passar väl när uppdraget till stor del 
handlar om att ta fram kunskapsunderlag och förslag eller för att 
väga samman olika intressen.  

Kommittéformen kan fungera förhållandevis bra även för kom-
mittéer med andra typer av uppgifter (Statskontoret 2019, s. 21). De 
är enkla att inrätta och avveckla, billiga i drift och förenar status som 
myndighet med en närhet till Regeringskansliet. En kommitté får 
också en viss tyngd och mandat genom att ha ett uppdrag från reger-
ingen. Den otraditionella användningen av kommittéformen kan 
dock medföra vissa risker, bland annat i form av bristande transpa-
rens och otydliga ansvarsförhållanden. Kommittéformen kan också 
vara en nackdel när det gäller att stödja genomförandet av insatser 
som berör flera olika politikområden. Detta på grund av avståndet 
till den dagsaktuella politiken. 

Med ett särskilt kansli eller ansvarig sakenhet inom Regerings-
kansliet skulle valideringsfrågan få en större politisk tyngd än i en 
kommitté. Det finns dock nackdelar även med en sådan organise-
ring. Ett kansli eller en ansvarig sakenhet inom Regeringskansliet får 
inte samma fristående roll som en kommitté och kan också vara svår 
att förena med Regeringskansliets linjeorganisation (Statskontoret 
2019, s. 23). Ansvarsområdet skulle till stor del överlappa andra 
enheters ansvarsområden, vilket riskerar att leda till att frågan ned-
prioriteras i förhållande till andra, större sakområden.  

Ett råd är fristående från de ordinarie processerna i Regerings-
kansliet, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Fördelen är 
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att olika intressen kan vägas samman innan frågor bereds inom 
Regeringskansliet. Nackdelen är att förslag från råd inte kommer in 
naturligt i beredningsprocesserna på samma sätt som förslag som 
lämnas av en kommitté eller en funktion inom Regeringskansliet. 
Det centrala i nuläget är emellertid att koordinera genomförandet av 
olika insatser för att få ett sammanhållet, nationellt och permanent 
system för validering på plats, inte att lämna fler förslag.  

Råd och dess kansli placeras i vissa fall i Regeringskansliet, som 
exempelvis Nationella innovationsrådet. I andra fall placeras råden 
vid en befintlig myndighet, som till exempel Digitaliseringsrådet 
(Post- och telestyrelsen) och det nationella vårdkompetensrådet 
(Socialstyrelsen). 

7.5.3 Kompetensförsörjning – en grunduppgift i det regionala 
utvecklingsansvaret 

Förslag: En grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret ska 
vara att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kom-
petensförsörjningsarbetet, där validering ingår som en viktig del. 
I uppgiften ska även ingå att följa upp, utvärdera och årligen redo-
visa till regeringen resultaten av det regionala kompetensförsörj-
ningsarbetet samt en bedömning av regionens kompetensbehov 
inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Uppgifterna 
ska regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. 

Förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 
ska ändras så att det tydligt framgår att myndigheten ska främja, 
stödja och samordna samt förmedla kunskap i frågor som rör 
regionalt kompetensförsörjningsarbete. 

Bedömning: I den nationella strategin för regional tillväxt 
2021–2027 bör det framgå att det regionala arbetet ska fortsätta 
med att bidra till att etablera respektive upprätthålla regionala 
strukturer för validering. 
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Validering bidrar till nytta i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet 

En väl fungerande kompetensförsörjning är central för att bidra till 
hållbar regional tillväxt genom att arbetsgivare i privat och offentlig 
sektor får tillgång till rätt kompetens. Validering syftar till att syn-
liggöra och bekräfta en persons kunnande, oavsett hur det har för-
värvats. Validering kan därmed bidra till att skapa nytta ur ett regio-
nalt kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspektiv genom 
att synliggöra och bekräfta den kompetens som finns i regionen. 
Genom validering ökar möjligheterna att ta tillvara den kompetens 
som finns bland anställda och arbetssökande i regionen. 

Regionerna har en roll i att driva på, samordna, stödja och öka 
kunskapen bland regionala aktörer när det gäller validering (Tillväxt-
verket 2019b, s. 15). Regional samverkan om validering kan bidra till 
att tillgången till validering blir likvärdig mellan kommuner och att 
systemet för validering hålls ihop.  

När det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) har Utred-
ningen om planering och dimensionering av komvux och gymna-
sieskola (U 2018:01) i uppdrag att föreslå hur gymnasial utbildning 
bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och natio-
nella kompetensbehov (dir. 2018:17). Syftet med utredningen är bland 
annat att trygga den regionala och nationella kompetensförsörj-
ningen och förbättra tillgången till ett allsidigt utbud av utbildningar 
av hög kvalitet. Utredningens förslag kan komma att förbättra till-
gången även till validering. Utredningen ska lämna sina förslag senast 
den 3 februari 2020.  

Valideringsdelegationens uppföljning av regionernas arbete med 
att etablera strukturer för validering visar att de är på god väg. Många 
regioner har på kort tid lyckats mobilisera relevanta samverkans-
aktörer i regionen och fått igång ett gemensamt utvecklingsarbete 
(se bilaga 3). Den kommunala vuxenutbildningen, Arbetsförmed-
lingen, kommunernas arbetsmarknadsenheter, Vård- och omsorgs-
college och Teknikcollege är vanliga samverkansaktörer, men i 
många regioner medverkar också folkhögskolor, yrkeshögskolean-
ordnare och högskolor.  

Nyttan av validering på regional nivå blir tydlig när den kopplas 
till det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Samordningsan-
svaret för att identifiera behov och driva kompetensförsörjnings-
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arbetet framåt ligger på regional nivå men de formella mandaten är 
som störst på nationell och kommunal nivå med begränsad rådighet 
på regional nivå (Tillväxtverket 2015, s. 22).  

Reglering i lag ger ett tydligt mandat till regionerna att arbeta 
med kompetensförsörjning och validering  

För att strukturer för validering på regional nivå ska kunna etableras 
och fungera även på längre sikt bör regionerna få ett långsiktigt upp-
drag och mandat att arbeta med kompetensförsörjning och valider-
ing. Flera regioner vittnar om att utvecklingsarbetet tenderar att avta 
till förmån för andra uppgifter som är reglerade eller mer priorite-
rade när tillfälliga uppdrag upphör.  

Valideringsdelegationen föreslår därför att en grunduppgift i det 
regionala utvecklingsansvaret ska vara att, tillsammans med relevanta 
aktörer i regionen, fastställa mål för det regionala kompetensförsörj-
ningsarbetet, där validering ska ingå som en viktig del. Uppgiften ska 
regleras i lag. 

I uppgiften ska därutöver ingå att följa upp, utvärdera och årligen 
redovisa till regeringen resultaten av det regionala kompetensför-
sörjningsarbetet, med utgångspunkt i de mål som satts upp för 
arbetet, samt en bedömning av länets kompetensbehov på kort och 
lång sikt. Det sistnämna gör det möjligt för regionerna att signalera 
till regeringen om behov av stöd för att lösa eventuella akuta kom-
petensbrister, samtidigt som regeringen på årlig basis får en åter-
koppling från samtliga län om regionala behov och utbud av kom-
petens. I uppgiften ingår inte att ansvara för att samla in statistik om 
utbildning och validering. Det ansvaret ligger på nationell nivå (se 
avsnitt 9.2). 

Tillväxtverkets stöd till regionerna 
i kompetensförsörjningsarbetet tydliggörs i instruktionen 

Delegationen har noterat att Tillväxtverket redan har kompetens-
försörjning som ett av sex resultatområden som myndigheten sätter 
mål för och fördelar resurser till.  

Delegationen föreslår dock att förordningen (2009:145) med in-
struktion för Tillväxtverket ska ändras så att det tydligt framgår att 
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myndigheten ska främja, stödja och vara samordnande samt förmedla 
kunskap i frågor som rör regionalt kompetensförsörjningsarbete. 

Arbetet att etablera och upprätthålla regionala strukturer 
för validering bör framgå av den nationella strategin 

Regionerna efterfrågar ett tydligt mandat för att samordna relevanta 
aktörer i arbetet med att etablera och upprätthålla strukturer för vali-
dering på regional nivå. Att reglera en sådan mer specifik uppgift i 
lag är dock inte lämpligt. Uppgiften bör inte heller införas i förord-
ningen (2017:583) om regional tillväxt, som främst reglerar den regi-
onala utvecklingsstrategin och statliga myndigheters medverkan i 
det regionala tillväxtarbetet.  

Vikten av att regionerna fortsätter bidra till att etablera respektive 
upprätthålla effektiva regionala strukturer för validering, inom ramen 
för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, bör däremot framgå 
av den kommande nationella strategin för regional tillväxt för perio-
den 2021–2027. Det arbete som påbörjats i regionerna kan därmed 
fortsätta även efter 2020, då det nuvarande uppdraget löper ut. 

7.5.4 Regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera 
regionala strukturer för validering  

Förslag: Regioner ska enskilt eller gemensamt kunna ansöka om 
medel från Tillväxtverket för att bidra till att utveckla och etablera 
effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

 
Regionala strukturer för validering fyller en viktig funktion. I Västra 
Götaland inleddes valideringsverksamheten 1998 i form av ett pro-
jekt inom ramen för Kunskapslyftet. År 2004 fördes verksamheten 
över till Västra Götalandsregionen och efter ett antal ombildningar 
fick verksamheten 2012 namnet Validering Väst.  

En utvärdering visar att Validering Väst fungerar både som en 
motor i utvecklingen av valideringsarbetet och som nätverksskapande 
mäklare som underlättar samverkan mellan involverade aktörer 
(VGR 2019). Arbetet med att stödja, driva på, utveckla och sprida 
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validering och valideringsmodeller bedöms som framgångsrikt, både 
sett till kvalitet, omfattning och spridningen av arbetet.  

En redan etablerad struktur kan underlätta när samverkan kring 
validering behöver byggas upp inom ett område. Universitets- och 
högskolerådets uppföljning av pilotverksamheten för bedömning av 
reell kompetens (REKO) pekar på att lärosätena inom Validerings-
nätverk Väst21 har kommit långt i att skapa varaktiga strukturer för 
bedömning av reell kompetens (UHR 2019). Lärosätena har nu be-
slutat om en gemensam stödmanual för arbetet med validering för 
behörighet och tillgodoräknande riktat till kartläggare, bedömare 
och beslutsfattare. Valideringsnätverk Väst hämtade stöd och exper-
tis från Validering Väst, som också medverkade i den arbetsgrupp 
som tog fram stödmanualen.  

Utvecklingen av samverkan kring validering mellan kommunal 
vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i Skaraborg, den så kallade 
Valideringsbyrån, hade också operativt stöd av Validering Väst, 
vilket underlättade arbetet.  

Utveckling av regional samverkan om validering är viktigt för att 
öka tillgången till validering. Dalarna och Gävleborg är två regioner 
som påbörjade detta arbete tidigt och som under 2017 etablerade 
regionala stödstrukturer för valideringsarbetet. Valideringsdelega-
tionens uppföljning visar att omfattningen av validering ökade i 
dessa regioner mellan 2017 och 2018 (se bilaga 3). 

Samtliga regioner har påbörjat arbetet med att etablera strukturer 
för validering men har kommit olika långt. Det tar tid att bygga upp 
strukturer, vilket uppbyggnaden av valideringsverksamheten i Västra 
Götaland är ett exempel på. Tre år är inte tillräckligt för att etablera 
långsiktigt hållbara strukturer för validering. Vissa regioner är också 
för små för att bygga upp egna regionala strukturer (Tillväxtver-
ket 2019b, s. 15). För vissa regioner kan det vara mer effektivt och 
ändamålsenligt att bygga upp en gemensam struktur.  

Valideringsdelegationen föreslår därför att regioner, enskilt eller 
gemensamt med andra regioner, ska kunna ansöka om medel från 
Tillväxtverket för att bidra till att utveckla och etablera effektiva 
strukturer för validering på regional nivå.  

                                                                                                                                                               
21 Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Hög-
skolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping.  
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8 Finansiering för genomförande 
och utveckling 

Långsiktig finansiering är en av grundförutsättningarna för att vali-
dering ska komma till stånd och för att strukturer för validering ska 
kunna utvecklas. I detta kapitel diskuteras problem och möjligheter 
vad gäller finansiering för att genomföra validering respektive för ut-
veckling av strukturer och modeller för validering. 

Genomförande av validering finansieras av den aktör som initierar 
insatsen. Det är en grundprincip som över åren utvecklats till praxis. 
Individer som inte tillhör någon av de prioriterade målgrupperna 
eller som arbetsgivaren inte kan eller vill betala för riskerar dock att 
inte få tillgång till validering. Det finns behov av insatser för att öka 
kännedomen bland arbetsgivare om nyttan av validering, särskilt 
bland mindre arbetsgivare. Ett annat problem är att de ekonomiska 
incitamenten att genomföra validering inom utbildningssystemet 
ofta är svaga (avsnitt 8.1).  

I Sverige har särskilda utvecklingsmedel avsatts för begränsade 
perioder inom både utbildning och arbetsmarknad. En mer långsiktig 
tillgång till utvecklingsmedel finns inom europeiska socialfonden, 
ESF. Medel för kompetensförsörjning och livslångt lärande har dock 
varit begränsade inom ESF (avsnitt 8.2).  

I avsnitt 8.3 gör Valideringsdelegationen bedömningen att vali-
dering bör lyftas fram som ett verktyg för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande inom ESF och att medel för kompetensför-
sörjning och livslångt lärande bör utökas i den kommande program-
perioden.  
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8.1 Finansiering av genomförande av validering 

8.1.1 Grundprincip –validering finansieras av den aktör 
som initierar insatsen  

Den tidigare Valideringsdelegationen föreslog i sin slutrapport att den 
aktör som initierar en validering också ska finansiera den (Valider-
ingsdelegationen 2008, s. 32–33). Denna grundprincip har utvecklats 
till praxis.1 Principen innebär följande: 

• Validering för arbetssökande vid Arbetsförmedlingen finansieras 
av myndigheten. 

• Validering för studerande inom formell utbildning finansieras av 
huvudmännen inom komvux, utbildningsanordnare inom yrkes-
högskolan respektive högskola och universitet. 

• Validering för anställda som omfattas av omställningsavtal finan-
sieras i aktuella fall av berörd omställningsorganisation. 

• Validering i samband med rekrytering och kompetensutveckling 
för anställda finansieras av arbetsgivaren, eftersom ansvaret för 
kompetensutveckling och vidareutbildning för anställda är arbets-
givarens ansvar.  

Grundprincipen om att den aktör som initierar insatsen också finan-
sierar den innebär dock att individer i vissa fall kan falla mellan 
stolarna. 

8.1.2 Individer utanför fastställda målgrupper får inte alltid 
tillgång till validering  

I de fall individen inte tillhör någon av de prioriterade målgrupperna 
finns en risk att individen inte får tillgång till validering. Det är där-
för viktigt att validering är tillgängligt även för personer som på egen 
hand vill komma vidare i arbete eller utbildning. I dessa fall bör per-
soner som vill genomgå en validering själva kunna köpa insatsen från 
en utförare.  

Denna möjlighet finns för många av branschernas modeller för 
validering av yrkeskompetens, men däremot inte för validering mot 
                                                                                                                                                               
1 Se även Svenskt Näringsliv (2018). 
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formella utbildningskvalifikationer. En validering kan också vara 
kostsam, vilket innebär att alla inte har möjlighet att finansiera en 
validering på egen hand.  

Delegationen gjorde i delbetänkandet Validering i högskolan 
(SOU 2018:29) bedömningen att Universitets- och högskolerådet 
bör ges ett uppdrag att ansvara för utlåtanden med förhandsbesked 
om tillgodoräknande av tidigare lärande på eftergymnasial nivå och 
att myndigheten ska få ta ut avgifter för dessa utlåtanden. De flesta 
remissinstanserna ställde sig positiva till förslaget och angav även att 
det är rimligt att individen får betala en del av kostnaden själv. 

Arbetsgivaren, som ansvarar för finansiering av kompetensutveck-
ling och vidareutbildning av sina anställda, kan i vissa fall betala för 
validering för anställda. Arbetsgivarens incitament att bekosta vali-
dering för sina anställda och finansiera eventuella kompletterande 
utbildningsinsatser kan dock vara begränsade eftersom det kan öka 
de anställdas attraktivitet för andra arbetsgivare (se avsnitt 3.2.1).  

Parterna på arbetsmarknaden kan i kollektivavtal eller genom så 
kallade kompetenskonton eller liknande komma överens om möjlig-
heten till validering i samband med kompetensutvecklingsinsatser. 
Det ligger dock utanför Valideringsdelegationens uppdrag att lämna 
något förslag med anknytning till detta.  

Frågan om hur validering kan finansieras för individer som inte 
ingår i de prioriterade målgrupperna, eller för anställda som inte får 
en validering finansierad via avtal eller av arbetsgivaren, bör hanteras 
inom ramen för den nationella strategin för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande (se avsnitt 7.5.1).  

8.1.3 Kännedomen om nyttan med validering bland mindre 
arbetsgivare behöver öka 

Arbetsgivarens incitament att validera sina anställda och finansiera 
eventuella kompletterande insatser kan även bero på om arbetsgivaren 
uppfattar att det finns en koppling mellan kompetensutveckling av 
de anställda och verksamhetens mål. Om arbetsgivaren inte förstår 
nyttan med validering finns få argument för att finansiera validering 
och kompetensutveckling. 

Den målgruppsanalys som genomförts inom ramen för Validerings-
delegationens myndighetssamverkan om validering visar att känne-
domen om begreppet validering generellt är god bland arbetsgivare 
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(se bilaga 3). Av dem som känner till begreppet var det dock 72 pro-
cent som svarade att de inte visste vart de skulle vända sig för att få 
information och stöd i hur validering kan användas som verktyg för 
rekrytering, kompetensutveckling och långsiktig kompetensförsörj-
ning. Framför allt var det företag och organisationer med färre 
anställda samt inom privat sektor som inte känner till hur och var de 
kan få information och stöd. 

Tillväxtverket har i uppdrag att stimulera arbetet med kompe-
tensförsörjning i små och medelstora industriföretag och industri-
nära tjänsteföretag genom kompetenskartläggning och validering.2 
Tillväxtverket ska genom information och erbjudande om stöd 
sprida kunskap om nyttan med komptenskartläggning och valider-
ing, besluta om stöd till kartläggning och validering samt följa upp 
och identifiera förändrade kompetensbehov hos de företag som om-
fattas av uppdraget. För att genomföra uppdraget har Tillväxtverket 
fått använda 3 miljoner kronor per år 2016 och 2017, 5 miljoner kro-
nor 2018 samt 8 miljoner kronor 2019.  

Tillväxtverket genomför uppdraget genom att dels finansiera fem 
pilotprojekt i sju regioner (Skåne, Blekinge, Jönköping, Värmland, 
Gävleborg, Dalarna och Jämtland), dels utveckla ett digitalt verktyg 
där små företag får möjlighet att implementera effektiva hr-proces-
ser i sin verksamhet samt information, inspiration och verktyg på 
webbplatsen verksamt.se.  

8.1.4 Få länder i Europa har öronmärkta pengar för validering 

Europeiska centret för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, tar 
fram tematiska rapporter om vissa aspekter som anses vara särskilt 
relevanta för utvecklingen av validering i Europa.  

En av slutsatserna i en temarapport om finansiering är att det 
finns begränsad information om finansiering av validering, eftersom 
få länder (inklusive Sverige) har öronmärkta pengar avsatta för detta 
(Cedefop 2016a, s. 56). I länder utan öronmärkta resurser förväntas 
utbildningsanordnare leverera validering inom ramen för den befint-
liga ersättningen för utbildning. Hur mycket som fördelas till vali-
dering blir därmed svårt att urskilja. Information om kostnader är 

                                                                                                                                                               
2 Regeringsuppdrag N2016/06227/FÖF och N2018/04198/FÖF. 
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också svårt att få fram på grund av fragmenterade strukturer för vali-
dering.  

En svaghet som Cedefop lyfter fram med generell finansiering 
som är integrerad i ersättningen för utbildningen är att det blir svårt 
att följa upp i vilken utsträckning validering genomförs. En annan 
svaghet är att en generell ersättning inte ger incitament som kan 
bidra till att förändra attityderna bland utbildningsanordnare till 
kunnande som utvecklats i andra sammanhang. Särskilt om utbild-
ningsanordnare uppfattar att valideringsprocessen är tidskrävande 
och kostsam finns en risk att de är motvilliga till att erbjuda valider-
ing, eller inte erbjuder det alls.  

Utan särskild finansiering som en drivkraft för att öka omfatt-
ningen av validering, riskerar attityder och uppfattningar bland ut-
bildningsanordnare att ändras långsammare eller inte ändras alls 
(Cedefop 2016a, s. 25). 

8.1.5 Ekonomiska incitament saknas inom delar 
av utbildningssystemet 

Vinsterna av validering, som leder till att en utbildning kan förkortas, 
tillfaller både individen och samhället som helhet (se avsnitt 3.3.1). 
Även för utbildningssektorn i stort torde tillgodoräknande av 
tidigare förvärvat kunnande innebära en effektivare användning av 
resurser. Detta gäller under förutsättning att de utbildningsplatser 
som frigörs kan användas för andra studerande som behöver utbild-
ningen för att nå den kompetens som eftersträvas. 

För den enskilda utbildningsförvaltningen, utbildningsanordnaren 
eller lärosätet ser det dock annorlunda ut. Validering är en resurs-
krävande verksamhet, särskilt om valideringen syftar till att kunnande 
som individen utvecklat i andra sammanhang ska kunna tillgodo-
räknas som likvärdig kunskap som en formell utbildning ska ge. 
Internationella beräkningar av kostnaderna för en validering visar på 
en kostnad mellan på mellan 1 000 och 2 000 euro (SOU 2018:29, 
s. 194 f).  

Yrkeshögskolans utbildningsanordnare och universitet och hög-
skolor kan dessutom förlora ersättning om tillgodoräknande beviljas. 
Det riskerar att leda till att individen inte informeras om möjligheten 
att få sitt förvärvade kunnande bedömt för tillgodoräknande och att 
validering inte genomförs.  
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Någon form av finansiering för tillgodoräknande behöver därför 
finnas inom respektive utbildningsform. Bland de nordiska länderna 
tillämpar Danmark och Island särskilda ersättningar för den valider-
ing som genomförs. I Finland och Norge är dock ersättningen till 
utbildningsanordnarna integrerad i ersättningen för utbildning på 
liknande sätt som i Sverige (se kapitel 5). 

Särskild ersättning bör utgå till lärosäten för validering 

Valideringsdelegationen konstaterade i delbetänkandet Validering i 
högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) 
att dagens resurstilldelningssystem inom högskolan motverkar till-
godoräknanden som grundas på studentens reella kompetens. Hos 
lärosätet uppstår kostnader för att bedömningsarbetet, samtidigt som 
utbildning som tillgodoräknas inte utgör grund för ersättning. För 
utbildning som tillgodoräknas går lärosätet alltså miste om ersätt-
ning – studenten tar upp en plats på utbildningen men generar inga 
intäkter.  

I de särskilda satsningarna Vidareutbildning av lärare och förskol-
lärare som saknar lärarexamen (VAL) och Lärarlyftet tilldelas särskilda 
resurser i syfte att möjliggöra validering av kompetens som utveck-
lats i yrkesverksamhet och mer individuellt anpassade studiegångar. 

Valideringsdelegationen gjorde i delbetänkandet bedömningen 
att en särskild ersättning bör utbetalas till universitet och högskolor 
för tillgodoräknanden som baseras på kunskaper och färdigheter 
som utvecklats på annat sätt än genom svensk eller utländsk hög-
skoleutbildning. Ersättningen bör vara schabloniserad och baseras 
på genomsnittlig kostnad för en bedömning av tidigare förvärvat 
kunnande, cirka 15 000 kronor per bedömning. En sådan ersättning 
bör enligt delegationens bedömning betalas ut i efterhand i de fall då 
ett tillgodoräknande har beviljats.  

Förslaget har remissbehandlats och samtliga remissinstanser var 
positiva till förslaget om en särskild ersättning. Däremot fanns det 
delade meningar om hur en ersättning bör utformas.  
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Ett särskilt spår inom yrkeshögskolan kan underlätta 
tillgodoräknanden  

I en egeninitierad utredning av Myndigheten för yrkeshögskolan om 
tillgodoräknande inom yrkeshögskolan framkommer att anordnaren 
riskerar att förlora statsbidrag för den studerande under den period 
då tillgodoräknad kurs genomförs (MYH 2019c). Detta trots att 
kostnaden för utbildningsplatsen i form av till exempel lärare, lokaler 
och utrustning kvarstår. Anordnare som tillfrågats inom ramen för 
utredningen efterfrågar inte nödvändigtvis extra ersättning för till-
godoräknande, men de vill inte förlora statsbidraget.  

På yrkeshögskoleutbildningar som genomförs på halv- eller kvarts-
fart görs en större andel tillgodoräknanden jämfört med utbildningar 
på helfart. Det beror enligt MYH troligen på att de studerande inte 
är beroende av studiemedel för sin försörjning. 

För att ta tillvara den potential för mer omfattande tillgodo-
räknande som sannolikt finns inom yrkeshögskolan föreslår MYH 
(2019c) att ett särskilt spår inrättas – YH-flex. Förslaget innebär att 
en sökbar kurs inrättas för validering för tillgodoräknande som ska 
resultera i ett examensbevis. Vid behov utformas en individuell studie-
plan med kompletterande kurser. Det ska även vara möjligt att efter 
validering få ett utbildningsbevis, motsvarande ett förhandsbesked 
eller ett erkännande i relation till hela eller delar av kurser i utbild-
ningen. Det ska enligt förslaget gå att söka till YH-flex vid flera till-
fällen under året efter anordnarens eget upplägg.  

Statsbidrag utgår för genomförd validering samt eventuell kom-
plettering i enlighet med redan beviljad schablonersättning för ut-
bildningen. Ersättningen ska utgå i två steg, dels en fast del för själva 
tillgodoräknandet, dels en del i efterhand för det antal veckor som 
den studerande behöver för att komplettera. 

Valideringsdelegationen är positiva till förslaget om YH-flex. Det 
kan jämföras med hur orienteringskursen ger förutsättningar för 
validering inom kommunal vuxenutbildning (se nästa avsnitt). Det 
kan också jämföras med den sökbara valideringskursen inom VAL 
(se SOU 2018:29, s. 98 ff.). 
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Ekonomiska incitament finns inom komvux i form 
av orienteringskurs 

Valideringsdelegationen har uppfattat att kommunerna inte är in-
tresserade av ett riktat statsbidrag för validering.3 Vuxenutbildningen 
är ett kommunalt ansvar och incitament till validering behöver där-
för lösas genom att kommunen som huvudman för utbildningen 
hittar en lämplig finansieringsmodell i förhållande till de olika utbild-
ningsanordnarna.  

Inom kommunal vuxenutbildning finns möjlighet att genomföra 
validering inom en orienteringskurs, vilket innebär att valideringen 
kan genomföras brett mot flera kursmål och utan att eleven är an-
tagen till en särskild kurs. Därmed finns en organisatorisk form som 
ger förutsättningar för individen att finansiera tiden i validering med 
studiemedel. I delbetänkandet En nationell strategi för validering 
(SOU 2017:18) framhöll Valideringsdelegationen att kommunerna i 
ökad utsträckning bör använda sig av orienteringskursen som en 
organisatorisk lösning för att genomföra validering. Var femte kom-
mun genomförde validering inom ramen för en orienteringskurs läs-
året 2016/17 (Valideringsdelegationen 2018, s. 29).  

Statlig finansiering i form av statsbidrag kan utgå till kommunen 
inom ramen för regionalt yrkesvux.4 Statsbidrag för orienteringskurs 
får dock endast lämnas om eleven samtidigt deltar i regionalt yrkes-
vux i någon av de samverkande kommunerna.5 Möjligheten till stats-
bidrag för validering inom en orienteringskurs ger incitament att ut-
föra validering inom regionalt yrkesvux. Ersättning utgår till kom-
munen för en orienteringskurs på högst 200 verksamhetspoäng, 
vilket motsvarar 10 veckors studier på helfart. Statsbidraget uppgår 
till 7 500 kronor för en orienteringskurs som motsvarar 10 veckor 
(30 000 kronor per årsstudieplats). Beroende på hur kommunen valt 
att organisera utbildningen möjliggör detta att en elev kan gå igenom 
validering inom en orienteringskurs för att sedan komplettera med 
relevanta kurser och delar av kurser baserat på valideringens resultat.  

Statsbidrag kan vid ett sådant upplägg utgå för både valideringen 
i form av verksamhetspoäng för orienteringskursen, och sedan även 
full ersättning för den eller de efterföljande nationella kurserna. 

                                                                                                                                                               
3 Se även skrivelsen Se över nuvarande regelverk för statsbidrag inom vuxenutbildning, Sveriges 
Kommuner och Landsting 2018-02-02 (dnr. 18/00695). 
4 3 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
5 21 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
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Detta ger incitament att genomföra validering. Dessutom får kom-
munen möjlighet att erbjuda utbildning till fler personer eftersom 
utbildningskapacitet frigörs.  

I de fall då kommuner lägger ut utbildning på entreprenad finns 
dock skäl att överväga hur avtalen med utbildningsanordnarna ut-
formas. Det vanliga upplägget i dag är att utbildningsanordnarna får 
en fast ersättning, oavsett om en elev kan få delar av utbildningen 
tillgodoräknad efter en validering eller inte. Detta kan ge utbild-
ningsanordnare incitament att förkorta utbildningen mer än vad som 
motsvarar elevens tidigare förvärvade kunnande. 

En alternativ modell skulle kunna vara att ersätta externa utbild-
ningsanordnare för validering separerat från den ersättning som ges 
för den efterföljande utbildningen. En annan variant är att kommu-
nen genomför valideringen i egen regi för att sedan ersätta utbild-
ningsanordnaren för den utbildning som de facto genomförs efter 
valideringen. Båda varianterna medför en bättre kontroll över om 
validering genomförts och hur mycket utbildning som eleven sedan 
deltar i. I båda fallen skulle också effektiviseringen som validering 
kan leda till komma kommunen och kommunmedborgarna tillgodo, 
i stället för att utbildningsanordnaren eventuellt får betalt för utbild-
ning som inte genomförs.  

8.2 Individens finansiering under en validering 

Ekonomiska incitament behöver även finnas för individen. Individens 
finansiering under en validering blir aktuellt framför allt vid tillgodo-
räknande inom en utbildning. 

Studiemedel utgår till studerande på eftergymnasial nivå och på 
grundskolenivå och gymnasial nivå för personer över 20 år. Studie-
medel består av bidrag och lån och en förutsättning för att få studie-
medel är att man bedriver studier.  

Om en person efter en validering får en kurs tillgodoräknad kan 
individen inte få studiemedel för den del av studieperioden som har 
tillgodoräknats. Om individen inte har ett arbete eller kan försörja 
sig på annat sätt kan hen därför välja att avstå från att få en del av 
utbildningen tillgodoräknad. Följden blir att individen tar studie-
medel för att genomgå en kurs för att studera sådant som hen redan 
kan. Individen tar då upp en studieplats för någon annan som kan 
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behöva den bättre. Om individen väljer att skriva in sig på kursen 
men inte delta i undervisningen eller deltar endast i vissa delar inne-
bär det dessutom att utbildningsanordnaren, i de fall det utgår ersätt-
ning, får ersättning för något som inte utförs. 

Att studiemedel inte kan utgå för tid som inte avser studier är 
självklart, även om det kan innebära problem för den studerande. Ett 
annat problem är dock att individen i vissa fall inte heller får ersätt-
ning för den tid som behöver avsättas för att genomgå en validering. 
Problemet blir särskilt stort om det är en stor del av utbildningen 
som ska valideras och individen inte har någon ersättning under 
tiden i validering. Olika lösningar behövs för att hantera dessa ut-
maningar.  

Inom satsningen på vidareutbildning av lärare och förskollärare 
som saknar lärarexamen (VAL) har det inrättats en särskild valider-
ingskurs, som även är studiestödsberättigad (SOU 2018:29, s. 98–
100). För erfarna ämneslärare utan tillräcklig ämnesutbildning för att 
vara behöriga lärare ges möjlighet att genom validering visa att man 
uppfyller ämneskraven i undervisningsämnet. Kursen erbjuds som 
ett alternativ till att läsa ytterligare 30 högskolepoäng inom det aktu-
ella ämnet.  

Som framgår av avsnitt 8.1.5 har Myndigheten för yrkeshögskolan 
föreslagit att ett särskilt spår inrättas inom yrkeshögskolan, kallat 
YH-flex. Förslaget syftar till att ta tillvara den potential för mer om-
fattande tillgodoräknanden som finns inom yrkeshögskolan. Genom 
att en sökbar kurs för validering för tillgodoräknande inrättas blir 
kursen också studiestödsberättigad. 

Orienteringskursen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) 
är studiestödsberättigad. Antalet veckor med studiemedel är dock 
färre vid studier på gymnasial nivå (80 eller 120 veckor, beroende på 
tidigare utbildning) än på eftergymnasial nivå (högst 240 veckor).  

Regeringens förslag om att införa utvecklingstid kan innebära en 
möjlighet för anställda att finansiera validering för tillgodoräknande 
(prop. 2019/20:1 s. 30 f och s. 95 f). Utvecklingstid syftar till att 
bidra till anställdas behov av att utveckla sin kompetens eller utveckla 
ny kompetens för att stärka sin fortsatta anställningsbarhet. Utbild-
ning föreslås vara i fokus under utvecklingstiden.  

Förslaget bygger på ett förslag om utvecklingsledighet från Utred-
ningen för hållbart arbetsliv över tid (SOU 2018:24). Enligt utred-
ningens förslag ska den som deltar i utvecklingstid få inkomstrelaterad 
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aktivitetsersättning om hen uppfyller kraven för inkomstrelaterad 
arbetslöshetsersättning. Ledigheten ska enligt utredningens förslag 
kunna ägnas åt bland annat utbildning, validering eller arbetspraktik.  

Arbetet med att utforma en modell för utvecklingstid pågår inom 
Regeringskansliet.  

8.3 Finansiering av utveckling av validering 

Finansiering behövs även för att utveckla och etablera strukturer för 
validering. Projekt kan vara en viktig startpunkt till exempel för att 
ta fram rekommendationer, manualer eller nya metoder för valider-
ing. Projektfinansiering kan dock leda till kortsiktiga resultat. Utan 
möjlighet att integrera lärdomar och resultat från projekten i den 
ordinarie verksamheten finns det risk att dessa går förlorade (Cede-
fop 2016a, s. 39). En mer långsiktig finansiering kan motverka detta. 

8.3.1 Tillfällig medfinansieringen från staten för att utveckla 
branschvalidering  

Medfinansieringen från det offentliga för att utveckla branschvali-
dering har alltid varit i form av projekt och tillfälliga satsningar (se 
avsnitt 4.2.4). Det uppfattas som oförutsägbart bland branscherna 
och leder till en ryckig och mindre ändamålsenlig utveckling.  

I avsnitt 10.5.1 föreslår Valideringsdelegationen en långsiktig 
statlig medfinansiering för att utveckla och vidareutveckla bransch-
validering. Delegationens förslag innebär att statsbidrag lämnas för 
insatser som syftar till att utveckla modeller för validering av yrkes-
kompetens. Vid fördelning av statsbidrag ska ansökningar som avser 
insatser som syftar till att utveckla nya och revidera befintliga 
kvalifikationer särskilt prioriteras. Genom att branschen själv – med 
hjälp av referensföretag eller andra verksamheter – tar fram kvalifika-
tionerna får dessa legitimitet bland arbetsgivare och fackliga före-
trädare i den aktuella branschen.  
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8.3.2 Särskilda satsningar för att utveckla bedömning av reell 
kompetens inom högskolan 

Inom högskolan har det tidigare funnits medel för att utveckla vali-
dering. En särskild satsning för att utveckla arbetet med validering i 
högskolan gjordes när möjligheten att bli behörig till grundläggande 
högskoleutbildning genom reell kompetens skulle införas (se av-
snitt 4.2.1). Lärosätena tillfördes sammantaget drygt 70 miljoner kro-
nor för detta utvecklingsarbete.  

Under perioden 2016–2018 tillförde regeringen 30 miljoner kro-
nor per år för utveckling av metoder och strukturer för validering 
och bedömning av reell kompetens (se avsnitt 4.2.5). Universitets- 
och högskolerådet (UHR) hade i uppdrag att samordna och stödja 
pilotverksamheten som 23 lärosäten medverkade i.  

Efter att pilotverksamheten avslutats saknas emellertid både finan-
siering för att utveckla strukturer för bedömning av reell kompetens 
hos berörda lärosäten och ett uppdrag för UHR att främja och stödja 
lärosätenas arbete med validering. Delegationen har understrukit 
behovet av att UHR ges ett sådant uppdrag (se SOU 2018:29 och 
bilaga 3). 

8.3.3 Pilotverksamhet med riktat statsbidrag för validering 
inom yrkeshögskolan 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har genomfört en pilot-
studie med riktat statsbidrag för validering inom yrkeshögskolan 
(MYH 2016). Syftet med pilotstudien var bland annat att utveckla 
valideringsverksamheten inom yrkeshögskolan, och undersöka effek-
terna av ett riktat statsbidrag avseende validering för tillträde och 
tillgodoräknande.  

I pilotstudien användes statsbidrag för att anordnare skulle kunna 
utveckla, anpassa och implementera rutiner och verktyg för att vali-
dera individers tidigare lärande för rekrytering av potentiella stude-
rande, för antagning till utbildningen och för anpassning av studie-
gång. I pilotstudien fördelades det riktade statsbidraget i form av 
schabloner som rekvirerades efter genomförda valideringar. Schablon-
beloppen var höga, men MYH ansåg att de ändå var rimliga utifrån 
pilotstudiens förutsättningar. 
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8.3.4 Utvecklingsmedel inom komvux främst under 1990-talet 

Utvecklingen av validering inom den kommunala vuxenutbildningen 
(komvux) tog fart under de år på 1990-talet som Kunskapslyftet på-
gick. Ett administrativt grundbidrag lämnades till samtliga kom-
muner för utveckling av infrastrukturen för vuxnas lärande, bland 
annat validering.  

Under samma period tillsattes en utredning som hade i uppdrag 
att organisera pilotprojekt och försöksverksamheter i syfte att ut-
veckla modeller och metoder för validering av utländsk yrkeskom-
petens inom komvux, som lämnade slutbetänkandet Validering av 
vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78).6 

När Kunskapslyftet avslutades överfördes medel från det särskilda 
statsbidraget för utbildningsplatser inom komvux till det generella 
statsbidraget till kommunerna. I samband med denna omläggning 
lämnades även ett särskilt statsbidrag om 350 miljoner kronor för 
utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande, bland annat valider-
ing (prop. 2001/02:1 utgiftsområde 16). Bidraget fördelades till kom-
munerna efter ansökan. 

Därefter har det till stor del saknats statliga utvecklingsmedel för 
validering inom komvux. 

8.3.5 Tillfälliga medel för att utveckla regionala strukturer 
för validering  

Samtliga regioner har accepterat ett erbjudande från regeringen att 
stödja och främja insatser inom tre utpekade fokusområden inom 
kompetensförsörjning (se avsnitt 7.1.3). Ett av de tre fokusområden 
som regeringen pekat ut är att bidra till att etablera effektiva struk-
turer för validering på regional nivå. Tillväxtverket har i uppdrag att 
under 2018–2020 stödja regionernas arbete inom kompetensförsörj-
ningsområdet, inklusive validering. Regeringen har avsatt totalt 80 mil-
joner kronor under perioden 2018–2020 för att genomföra uppdraget.  

Regionernas och Tillväxtverkets uppdrag är således tidsbegränsat. 
Valideringsdelegationen föreslår i avsnitt 7.5.3 ett mer långsiktigt 
uppdrag till regionerna att arbeta med kompetensförsörjning och 
validering för att en varaktig struktur ska kunna etableras. 

                                                                                                                                                               
6 Dir. 1999:86, dir. 2000:84 och dir. 2001:47. 
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8.3.6 Endast en mindre andel av socialfondsmedlen 
går till kompetensförsörjning 

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget 1957. 
Den är EU:s äldsta fond och ska bidra till medlemsstaternas ut-
veckling av socialt hållbar och inkluderande sysselsättning och tillväxt. 
Inriktningen av socialfondsprogrammen har bland annat tagit sin 
utgångspunkt i unionens strategier på sysselsättningsområdet, såsom 
Lissabonstrategin och Europa 2020-strategin (se avsnitt 4.1.1).  

Medlemsländerna har getts visst utrymme att välja inriktning för 
sina respektive nationella program. I Sverige har socialfonden sedan 
starten 1995 haft två huvudsakliga inriktningar, dels projekt för att 
stödja kompetensförsörjning och kompetensutveckling och under-
lätta omställning och livslångt lärande, dels åtgärder för personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Insatser för ungdomar har 
givits ett starkt genomslag, däremot har det saknats ett tydligt fokus 
på omställning mitt i livet och satsningar för att stärka kompetensen 
för individer i arbetslivet (Abrahamsson 2017).  

I det nationella programmet för socialfonden för perioden 2014–
2020 finns medel för kompetensförsörjning inom programområde 1. 
Det övergripande målet för insatser inom detta programområde är 
att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmark-
naden. Målet är med andra ord att det finns personer som har rätt 
kompetens för de jobb som blir tillgängliga. Insatserna ska antingen 
öka kompetensen hos redan sysselsatta eller underlätta övergången 
från utbildning till arbetsmarknad.  

De projekt som får stöd inom programområde 1 ska dels bidra 
till att deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks, dels till-
godose arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetskraft. I be-
dömningen av ansökningar utgår Svenska ESF-rådet från hur väl 
projektet motsvarar två av fondens fem prioriteringar, nämligen att: 

• möjliggöra livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, 
färdigheter och kompetenser samt främja flexibla utbildnings-
vägar, och 

• underlätta övergången från utbildning till arbete, till exempel 
genom att förbättra utbildningarnas relevans för arbetsmarkna-
den och stärka yrkesutbildningar och deras kvalitet. 
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Satsningarna för kompetensförsörjning (programområde 1) i nuva-
rande programperiod 2014–2020 omfattar 1,7 miljarder kronor, 
vilket motsvarar 26 procent av socialfondens totala budget. Därut-
över tillkommer lika mycket i nationell medfinansiering.7 I tidigare 
programperioder har programområden som omfattar kompetens-
utveckling av redan anställda uppgått till en betydligt högre andel.8 
Programområde 2, Öka övergångarna till arbete, utgör den största 
andelen av socialfondsmedlen i nuvarande programperiod, cirka 
60 procent.  

Effektutvärderingar av socialfondsprojekten saknas i stor utsträck-
ning. Slututvärderingarna av såväl Växtkraft Mål 3 (programperioden 
2000–2006) som det nationella programmet för perioden 2007–2013 
visade emellertid en god måluppfyllelse för satsningarna på kompe-
tensutveckling.9 När det gällde projekt för personer som står långt 
från arbetsmarknaden kunde utvärderarna endast se marginellt bättre 
resultat jämfört med reguljära arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
(ESF-rådet 2010; Ramböll 2013). 

I det nationella socialfondsprogrammet för 2014–2020 framhålls 
ett stärkt fokus på effektutvärdering av programmets insatser för att 
bättre kunna identifiera framgångsrika metoder som kan implemen-
teras i ordinarie verksamhet. 

Nationella projekt ger förutsättningar för utveckling 
av långsiktigt hållbara strukturer 

De regionala strukturfondspartnerskapen har i nuvarande program-
period en avgörande roll för prioriteringen av vilka projekt som får 
stöd genom strukturfonden. Med kopplingarna till regionalt kom-
petensförsörjningsarbete, kommunal vuxenutbildning och andra ut-
bildningsanordnare, omställningsaktörer och arbetsmarknadens par-

                                                                                                                                                               
7 Medfinansiering som avser deltagarersättning (från kommun, Arbetsförmedlingen m.fl.), löner, 
lokaler eller kontanta medel tillkommer med ett lika stort belopp.  
8 På grund av olika redovisningsprinciper blir omfattningen av olika programområden inte 
jämförbara mellan olika programperioder. 
9 Rambölls (2013) utvärdering av effekterna av kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för 
socialfonden under programperioden 2007–2013 visar att dessa bidragit till att stärka del-
tagarnas ställning i arbetslivet. Utvärderingen genomfördes som en s.k. fiktiv tvillingstudie. 
Den visar både en mer positiv löneutveckling för deltagare än för icke deltagare och att 
kompetensutveckling stärker förutsättningarna för rörlighet. Sannolikheten att ha bytt yrke 
ett år efter deltagandet i en kompetensutvecklingsinsats var 45 procent högre än för kontroll-
gruppen. 
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ter är partnerskapen viktiga arenor för att ta sig an regionala utma-
ningar på kompetensförsörjningsområdet.  

Av medlen för programområde 1 under nuvarande programperiod 
fördelas 1,2 miljarder (75 procent) av de regionala partnerskapen, 
medan 0,4 miljarder kronor (25 procent) finns avsatta för nationellt 
beslutade projekt. Drygt 25 regionala projekt i nuvarande program-
period omfattar utveckling av validering eller användning av valider-
ingsverktyg (se bilaga 3).  

I och med att en stor andel av medlen fördelas på den regionala 
nivån finns samtidigt en risk för att resurserna splittras på en stor 
mängd ad hoc-inriktade valideringsprojekt anpassade efter dagsaktu-
ella trender. Nationell kraftsamling runt större, mer sammansatta, 
valideringsprojekt kan bidra till mer strukturpåverkande effekter. 
Under nuvarande programperiod har ett tiotal nationellt beslutade 
ESF-projekt startats, vilka bidrar till utveckling och ökad använd-
ning av validering  

Exempel på ett sådant projekt är Branschvalidering – operativ och 
strategisk samverkan (BOSS). BOSS-projektet bedrivs under 2018–
2019 av Myndigheten för yrkeshögskolan tillsammans med ett 20-
tal branscher och syftar till att öka nyttan och användningen av vali-
dering för arbetsgivare och individer. Inom BOSS-projektet arbetar 
man bland annat med att anpassa eller uppdatera branschernas 
valideringsmodeller och att genomföra den kvalitetsdeklaration som 
beskrivs i standarden för branschvalidering av yrkeskompetens. 

Skolverkets RegioVux-projekt är ett annat exempel på ett natio-
nellt beslutat socialfondsprojekt. Projektet syftade till ökat samarbete 
över kommungränserna för att förstärka regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning och validering. Fyra regioner deltog i projektet som 
avslutades i december 2018.10 Ett av målen med projektet var att 
utveckla fungerande väglednings- och valideringsverksamhet inom 
en region. En utvärdering av RegioVux-projektet visar att arbetet 
med validering har varit framgångsrikt (Sweco 2019, s. 12).  

                                                                                                                                                               
10 De fyra regionerna är Region Norrbotten (Lapplands kommunalförbund), Region Väster-
botten (Västerbotten Vux), Västra Götalandsregionen (Skaraborgs kommunalförbund) och 
Region Skåne (Kommunförbundet Skåne). 
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Kompetensutveckling, valideringsinsatser och samverkan 
är preliminära prioriteringar i kommande programperiod  

Svenska ESF-rådet har på regeringens uppdrag tagit fram en om-
världsanalys med preliminära prioriteringar för socialfondsprogram-
met den kommande programperioden (ESF+). Med den redovisade 
omvärldsanalysen som grund ska ESF-rådet lämna ett förslag till 
ESF+ för perioden 2021–2027 senast den 1 april 2020.  

I omvärldsanalysen slår ESF-rådet fast att det är viktigt att ESF+ 
främjar kompetens både på och utanför arbetsmarknaden för att vara 
en relevant aktör på en arbetsmarknad i förändring (ESF-rådet 2019). 
Kompetensutveckling för omställning, förebyggande arbete i form 
av strategisk kompetensutveckling, valideringsinsatser och förstärkt 
samverkan bör vara centrala insatsområden för ESF+.  

ESF-rådet lyfter även fram vikten av tillgång till kvalificerad väg-
ledning för studerande och arbetssökande, arbetsmarknadskontak-
ter i utbildningen och möjligheter att komplettera sin utbildning i 
vuxen ålder samt att studera vidare under yrkeslivet. Valideringen 
behöver utvecklas till fler branscher och sektorer på ett enhetligt och 
kvalitetssäkrat sätt, för att bidra till övergångar mellan utbildnings-
systemets olika delar och stimulera yrkesväxling (ESF-rådet 2019).  

I Europeiska kommissionens landrapport för Sverige 2019 anger 
kommissionen att ESF+ i Sverige framför allt bör användas för in-
satser som ryms inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Det handlar om insatser för att förbättra effektiviteten och arbets-
marknadsrelevansen i utbildning samt främja livslångt lärande, bland 
annat genom flexiblare fort- och vidareutbildningsinsatser och att 
främja karriärväxling (ESF-rådet 2019, bilaga 1). 

8.3.7 Regionalfonden kan omfatta kompetensutveckling 
under nästa programperiod  

Förberedelser och förhandlingar pågår inte bara om inriktning och 
utformning av europeiska socialfonden inför nästa programperiod, 
utan även om inriktningen av övriga strukturfonder som omfattas av 
EU:s sammanhållningspolitik.  

EU-kommissionen har föreslagit att den europeiska regionala ut-
vecklingsfonden (Eruf) under programperioden 2021–2027 kan om-
fatta satsningar på kompetensutveckling och färdigheter för smart 
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specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. Tillväxt-
verket har i ett inspel till regeringens ställningstaganden om EU-
fonderna i nästa programperiod tagit fasta på detta. Myndigheten 
föreslår att Eruf tydligare bör användas för att möta utmaningar och 
behov att förnya kunskap och kompetens i näringslivet till följd av 
bland annat strukturomvandling och digitalisering.  

Tillväxtverket (2019c) gör bedömningen att Eruf, tillsammans 
med kompletterande individinriktade insatser för livslångt lärande 
inom ESF+, skapar goda förutsättningar för en stärkt kompetens-
försörjning i näringslivet. Samtidigt påtalar myndigheten en risk för 
överlappning mellan kompetensutvecklingsinsatserna i de båda fon-
derna. För att underlätta för företagen anser Tillväxtverket att reger-
ingen bör överväga att renodla fondernas inriktning så att all kom-
petensutveckling för målgruppen företag samlas i regionalfonden. 

8.4 Förslag och bedömningar 

8.4.1 Utökade medel för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande i nästa programperiod för socialfonden 

Bedömning: I den kommande programperioden för europeiska 
socialfonden bör validering lyftas fram som ett verktyg såväl för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande som för personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Utökade medel bör avsättas 
för kompetensförsörjning och livslångt lärande där validering 
ingår som en avgörande beståndsdel. För projekt avseende vali-
dering bör medfinansieringen lösas med nationellt avsatta medel. 

En större andel av medlen för kompetensförsörjning och livs-
långt lärande i den kommande programperioden bör gå till natio-
nella projekt. 

 
Validering är ett viktigt verktyg för en arbetsgivares kompetensför-
sörjning och för att möjliggöra livslångt lärande. Utveckling av kvali-
fikationer och aktuella kompetensstandarder för olika yrkesroller 
förbättrar också utbildningars relevans för arbetsmarknaden. Under 
innevarande programperiod har ett stort antal ESF-finansierade pro-
jekt bedrivits som syftat till att utveckla arbetet med validering. 
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Validering bör vara en naturlig del av socialfondens insatser för kom-
petensförsörjning även i nästa programperiod.  

Förändringen av arbetslivet innebär ökande krav på kompetens-
utveckling och lärande för omställning (se avsnitt 3.1.3). Utbildning 
inför inträdet på arbetsmarknaden räcker inte, individer behöver 
kunna bygga på och bygga om sin kompetens för att den ska svara 
mot arbetslivets nya krav. Kompetensutveckling för yrkesverksamma 
är nödvändigt både för att arbetsgivare ska klara kompetensförsörj-
ningen och för att förhindra att individer slås ut från arbetsmark-
naden.  

Att kompetensutveckling för anställda kommer till stånd är fram-
för allt arbetsgivarnas ansvar. Men också staten bör ta ett ansvar. Det 
gäller inte minst för att säkerställa tillräckliga insatser för anställda i 
små och medelstora företag och för den ökande gruppen som har 
tillfälliga jobb eller är egenanställda. Förutom avgränsade satsningar 
på kompetensutveckling för vissa yrkesgrupper, som till exempel 
lärare, utgör socialfondsprojekt huvuddelen av de offentliga sats-
ningarna för kompetensutveckling av yrkesverksamma.11  

Under de två senaste programperioderna har programområde 2, 
som avser ökade övergångar till arbete för personer som står långt 
från arbetsmarknaden, utgjort huvuddelen av socialfondsmedlen. 
Detta trots socialfondens stora betydelse för att underlätta för 
sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets 
krav. Medel för samma ändamål som i programområde 2 finns fram-
för allt inom den ordinarie arbetsmarknadspolitiken. Om behov 
finns av förstärkning av den nationella arbetsmarknadspolitiken bör 
detta framför allt ske genom utökade ramar för den ordinarie arbets-
marknadspolitiken.  

Socialfondens medel bör värnas för att möta de ökande behoven 
av kompetensutveckling i arbetslivet och tydligare inriktas mot kom-
petensförsörjningsområdet där validering utgör en viktig del.  

Valideringsdelegationen bedömer därför att utökade medel bör 
avsättas för kompetensförsörjning och livslångt lärande i den kom-
mande programperioden för europeiska socialfonden. Utvecklingen 
av långsiktigt hållbara strukturer för validering bör vara en priorite-
rad insats inom området. Andelen som riktas till projekt för kom-
petensförsörjning och livslångt lärande bör uppgå till minst 50 pro-

                                                                                                                                                               
11 Vissa satsningar för att stödja kompetensutveckling och kompetensväxling bland yrkes-
verksamma görs också av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). 
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cent av det nationella socialfondsprogrammets totala omfattning. 
För att underlätta projekt som syftar till att utveckla långsiktigt 
hållbara strukturer för validering bör medfinansieringen lösas med 
nationellt avsatta medel. 

Valideringsdelegationen bedömer också att en större andel av 
medlen för kompetensförsörjning i den kommande programperio-
den bör gå till nationella projekt. För att få långsiktig påverkan på 
förutsättningarna för validering för kompetensförsörjning och livs-
långt lärande bör de utvecklingsprojekt som genomförs vara för-
ankrade på nationell nivå. Valideringsprojektens kvalitet och natio-
nella legitimitet säkerställs genom att projekten ska uppfylla kraven 
i valideringsförordningen.  
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9 Kunskapsutveckling 

Fokus i detta kapitel är på hur kunskapsutvecklingen på validerings-
området kan stärkas. Kapitlet behandlar kompetensutveckling för 
utförare av validering, uppföljning av den validering som genomförs, 
tillgång till statistik samt forskning om validering. 

Hög kvalitet i genomförandet ger valideringens resultat legitimi-
tet. För att genomföra validering med hög kvalitet behöver utföraren 
ha rätt kompetens. Kompetensutveckling för valideringsutförare är 
därför centralt för att få kvalitet i valideringsarbetet (avsnitt 9.1). 

Det finns brister i hur validering och bedömning av reell kom-
petens följs upp och redovisas. Dessa brister gör det svårt i dagsläget 
att uppskatta valideringsverksamhetens omfattning. Kvalitetssäkrad 
och tillförlitlig statistik behövs också för att kunna genomföra effekt-
utvärderingar. Såväl kvantitativ som kvalitativ forskning om valider-
ing är begränsad i Sverige i dag (avsnitt 9.2).  

Valideringsdelegationens förslag och bedömningar när det gäller 
insatser för kompetensutveckling för utförare samt förbättrad stati-
stik och forskning om validering lämnas i avsnitt 9.3. 

9.1 Kompetensutveckling för ökad kvalitet 

9.1.1 Webbutbildning om validering ger en helhetsbild 
med möjlighet till fördjupning 

Statens skolverk tog under 2017 fram en webbutbildning i validering, 
Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion. Utbildningen 
omfattar cirka 16 timmar och avslutas med ett slutprov. Webbut-
bildningen är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teori och 
praktiska moment och riktar sig till personer som arbetar med väg-
ledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens.  
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Utbildningen ger en helhetsbild av validering med möjlighet att 
fördjupa sig i kartläggnings- och bedömningsarbetet. Den ger även 
en bild av olika sammanhang där validering kan användas och vilka 
bedömningsgrunder som är mest lämpliga inom olika sektorer.  

Webbutbildningen har haft ett brett deltagande. Såväl studie- och 
yrkesvägledare och lärare inom samtliga utbildningsformer som arbets-
förmedlare och omställningsaktörer har genomfört utbildningen (se 
bilaga 3).  

9.1.2 Högskolekursen om validering håller hög kvalitet 
men fler praktiska inslag efterfrågas 

Kursen Validering i praktiken (7,5 högskolepoäng) startade hösten 
2017 vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Kursen ge-
nomfördes även som distansutbildning vid Högskolan Dalarna under 
våren 2018.  

Kursen bygger på Skolverkets webbutbildning och genomförs 
som en uppdragsutbildning med Skolverket som uppdragsgivare och 
finansiär. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en fördjupad 
förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla sin 
valideringspraktik. Anställda inom kommunal vuxenutbildning, uni-
versitet och högskolor samt Arbetsförmedlingen har utgjort mer-
parten av deltagarna. 

En uppföljning som genomförts på uppdrag av Valideringsdele-
gationen visar att deltagarna är nöjda med kursen och att kursen 
överlag hållit en hög kvalitet (Strategirådet 2019). Uppföljningen pekar 
på att de teoretiska inslagen i utbildningen överlag varit uppskattade 
och setts som relevanta.  

Av enkätens öppna svar och i intervjuer framgår dock att många 
deltagare efterfrågar fler praktiska inslag som är anpassade till den 
egna verksamheten. Bredden av professioner och aktörer har i viss 
mån varit en styrka i genomförandet. Samtidigt bedömer Strategi-
rådet att den breda sammansättningen har försvårat ett verksamhets-
relevant upplägg.  

Utbildningen har i varierande grad bidragit till att förändra del-
tagarnas agerande i praktiken. En dryg tredjedel av deltagarna upp-
lever att utbildningens bidrag i detta avseende är begränsat. Av inter-
vjuer och enkätens öppna svar framgår att många deltagare har saknat 
en tydlig ambition eller en plan från sina chefer om hur kunskapen 
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från kursen ska användas. Utbildningen har därmed setts mer som 
en fristående kompetensutvecklingsinsats än som ett verktyg för att 
driva verksamhetsutveckling inom ett strategiskt prioriterat område. 

Finansiering av högskolekursen om validering inför kommande 
år är ännu oklar. För att säkerställa att kursen kan få en fortsättning 
även framöver behöver finansieringsfrågan lösas långsiktigt. 

9.2 Brist på statistik och forskning om validering 

Det behöver finnas jämförbar statistik över omfattningen av valider-
ing på både nationell och regional nivå så att man kan följa utveck-
lingen och kan genomföra effektutvärderingar. Det är ett nationellt 
ansvar att ta fram statistik. De senaste åren har uppföljningen av 
validering förbättrats avseende yrkeshögskolan och arbetssökande 
vid Arbetsförmedlingen. Däremot är nationell statistik över omfatt-
ningen av validering inom kommunal vuxenutbildning, högskolan 
och branschvalidering bristfällig eller saknas helt. 

Statistiska centralbyrån (SCB) kan nu redovisa statistik över 
sökande till yrkeshögskolan som bedömts vara behöriga utifrån reell 
kompetens. Däremot saknas löpande, kvalitetssäkrad statistik över 
bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande. Myndigheten 
för yrkeshögskolan (MYH) har dock genomfört ett arbete för att få 
mer information om omfattningen av tillgodoräknande inom yrkes-
högskolan (MYH 2019c). 

Validering är sedan den 1 februari 2016 ett arbetsmarknadspolitiskt 
program. Det innebär att Arbetsförmedlingen kan redovisa register-
baserad statistik över omfattningen av validering inom arbetsmark-
nadspolitiken. Statistiken kan brytas ner på olika grupper och på lokal 
och regional nivå. 

Statistiken om validering inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux) har dock stora kvalitetsbrister (se avsnitt 11.2.1). Inom 
Statens skolverk pågår en översyn av statistiken för komvux gene-
rellt, vilket på sikt kan leda till säkrare uppgifter också om validering. 

Nationell statistik om validering inom högskolan saknas fort-
farande helt. Valideringsdelegationen har i delbetänkandet Valider-
ing i högskolan (SOU 2018:29, s. 206) lämnat förslag för förbättrad 
statistik om tillgodoräknande inom högskolan. 
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Respektive bransch ansvarar för att ta fram statistik över om-
fattningen av validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvali-
dering). Hur uppgifter om antalet genomförda valideringar samlas in 
och sparas varierar mellan branscherna. Vissa branscher har egna 
register där de samlar in information från sina utförare och samman-
ställer uppgifterna, medan andra lägger uppgiften att samla in infor-
mation på sina utförare. MYH har på uppdrag av delegationen samlat 
in och sammanställt uppgifter om branschvalidering (se bilaga 3). 
I avsnitt 10.5.3 gör delegationen bedömningen att MYH, vid använd-
ning av de medel som tillförs myndigheten för att förstärka stödet 
för branschvalidering, bland annat bör prioritera att regelbundet 
samla in och redovisa statistik över antalet branschvalideringar. 

Forskning om validering har hittills varit begränsad i Sverige. Den 
forskning som bedrivits har främst utgjorts av kvalitativa studier. En 
av förklaringarna till bristen på empiriskt baserad kvantitativ forsk-
ning är bristen på tillförlitlig statistik om validering. Utökad forskning 
om validering skulle kunna bidra med perspektiv och ökad förståelse 
som också kan leda till att valideringsverksamhet och förutsättningar 
för livslångt lärande utvecklas (NVL 2012, s. 17).  

9.3 Förslag och bedömningar 

9.3.1 Medel bör tillföras för att säkerställa fortsatt 
finansiering av högskolekurser om validering  

Förslag: Särskilda medel tillförs från och med 2020 för att finan-
siera högskolekurser om validering. 

 
Som framgår av avsnitt 9.1.2 saknas en finansiering av högskole-
kurserna om validering inför kommande år. Kompetensutveckling 
för valideringsutförare är avgörande för att säkerställa kvalitet och 
legitimitet i valideringen. Valideringsdelegationens uppföljning visar 
att högskolekursen Validering i praktiken, som Statens skolverk hit-
tills finansierat, håller hög kvalitet och är uppskattad av deltagarna 
(se avsnitt 7.5.2). Kurserna bidrar även till att utveckla en samsyn 
om validering och till lärande mellan olika verksamhetsområden om 
hur validering fungerar. 
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Valideringsdelegationen bedömer att högskolekurserna fyller en 
viktig funktion och att det är viktigt att säkerställa att kurserna kan 
erbjudas även framöver. Delegationen föreslår därför att staten till-
för medel från och med 2020 för att finansiera dessa kurser.  

9.3.2 Statistik över omfattningen av validering inom komvux 
och högskolan bör förbättras 

Bedömning: Statens skolverk bör fortsätta arbetet med att följa 
upp och redovisa kvalitetssäkrad statistik över omfattningen av 
validering inom kommunal vuxenutbildning. 

Universitetskanslersämbetet bör, i väntan på införande av 
systemstöd, följa upp omfattningen av bedömning av reell kom-
petens via enkäter. 

 
I dagsläget saknas en heltäckande uppföljning av den validering som 
sker inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Skolver-
ket har arbetat med att utveckla statistiken om komvux under ett 
antal år. Skolverket har bland annat beslutat om en mer detaljerad 
uppföljning av validering genom en ändring i Skolverkets föreskrifter 
om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.1 
Den förändrade insamlingen gäller från och med 2020. Då kommer 
uppgift om delvis validerade kurser också att samlas in. Tidigare har 
det enbart varit möjligt för huvudmännen att rapportera in uppgift 
om hela kurser som validerats. Syftet med ändringen är att få en mer 
rättvis bild av omfattningen av validering. Valideringsdelegationen 
bedömer att Skolverket bör fortsätta utvecklingsarbetet så att 
myndigheten kan redovisa kvalitetssäkrad statistik över valideringar 
inom komvux, både när det gäller hela och delar av kurser.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har sedan 2017 i uppdrag att 
utveckla uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning av reell 
kompetens.2 I UKÄ:s första rapportering hänvisade myndigheten 
bland annat till att vidareutveckling behöver ske i de centrala syste-
men för antagning (NyA) och studiedokumentation (Ladok) för att 
tillförlitlig statistik ska kunna tas fram. UKÄ framhöll även att defi-

                                                                                                                                                               
1 Ändringsföreskrift SKOLFS 2019:19. 
2 Regleringsbreven för budgetåren 2017, 2018 respektive 2019 avseende Universitetskanslers-
ämbetet. 
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nitioner av vad som ska bedömas som reell kompetens behöver göras 
kända och bli accepterade av lärosätena. UKÄ angav att den lång-
siktiga ambitionen är att uppföljningen av reell kompetens ska kunna 
bli officiell statistik (UKÄ 2017). 

Inom pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens 
2016–2018 vidareutvecklade Universitets- och högskolerådet (UHR) 
det digitala ärendehanteringssystemet Valda. Syftet var att kunna er-
bjuda lärosätena ett effektivt systemstöd för arbetet med bedömning 
av reell kompetens, vilket också skulle kunna ge underlag för UKÄ:s 
uppföljning av lärosätenas arbete. UHR har ännu inte tagit ställning 
till om Valda kommer att sjösättas som systemstöd för lärosätenas 
arbete med bedömning av reell kompetens. UKÄ:s möjligheter att 
följa upp utvecklingen av validering inom högskolan försvåras påtag-
ligt av förseningen av Valda.  

Vidare har det saknats en samsyn inom högskolan om hur be-
greppen validering och bedömning av reell kompetens ska förstås. 
Detta medförde att kvaliteten var bristfällig i de uppgifter som sam-
lades in från de lärosäten som deltog i pilotverksamheten om bedöm-
ning av reell kompetens våren 2018. Med den i kapitel 6 föreslagna 
valideringsförordningen får emellertid även lärosätena en gemensam 
utgångspunkt för förståelsen av vad validering avser.  

Statistiska centralbyrån (SCB) följer via enkäter upp omfattningen 
av sökande till yrkeshögskolan som bedömts behöriga för tillträde 
till utbildning genom reell kompetens. Kvaliteten på statistiken var 
inledningsvis bristande, men håller nu tillräcklig kvalitet och redo-
visas på SCB:s webbplats.  

Valideringsdelegationen bedömer att UKÄ – i väntan på att 
systemstödet Valda finns på plats – bör följa upp omfattningen av 
bedömning av reell kompetens inom högskolan via enkäter.  

9.3.3 Kompetensutveckling för utförare inom respektive 
utbildningssektor  

Bedömning: Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk 
och Universitets- och högskolerådet bör överväga hur de kan till-
handahålla kompetensutvecklingsinsatser inriktade på validering 
inom den egna sektorns utbildningar.  
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Riktlinjer och metodstöd för validering finns framtagna inom de flesta 
områden men det är viktigt att myndigheterna även stödjer använd-
ningen av dessa stödverktyg. Deltagarna i högskolekursen Valider-
ing i praktiken har uttryckt behov av att diskutera genomförandet av 
validering tillsammans med kollegor från det egna verksamhetsom-
rådet och att genomföra praktiska övningsuppgifter kopplade till den 
egna verksamheten. Högskolekursens breda gruppsammansättning 
har varit positiv men har också försvårat ett individanpassat och 
verksamhetsrelevant upplägg av fortbildningen.  

Det föreslagna valideringsrådet (se avsnitt 7.5.2) bör ansvara för 
att möjliggöra gemensam kompetensutveckling för valideringsut-
förare inom utbildning och arbetsliv. Under en övergångsperiod bör 
Myndigheten för yrkeshögskolan ansvara för och finansiera hög-
skolekurserna om validering. Det är viktigt att dessa kurser finns till-
gängliga även fortsättningsvis.  

Praktiska kompetensutvecklingsinsatser riktade till validerings-
utförare inom olika utbildningsområden bör dock tillhandahållas av 
den myndighet som ansvarar för att främja användningen av valider-
ing inom området. Myndigheten för yrkeshögskolan har framhållit 
behovet av kompetensutveckling för personer som jobbar med vali-
dering inom utbildningsområdet. Myndigheten har även föreslagit 
att stödverktyg för validering bör kompletteras med kompetensut-
vecklingsträffar för utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan 
(MYH 2019c, s. 48).  

Valideringsdelegationen gör därför bedömningen att Myndigheten 
för yrkeshögskolan och Statens skolverk bör överväga hur myndig-
heterna kan tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för praktiskt 
genomförande av validering inom sina respektive verksamhetsområ-
den. Kompetensutvecklingsinsatserna bör vara anpassade till motta-
garnas roller och kontext. De bör också organiseras så att de bidrar 
till att valideringsutförare kan förändra sitt agerande i praktiken och 
till eventuella organisatoriska förändringar på hemmaplan.  

Valideringsdelegationen har i delbetänkandet Validering i hög-
skolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) 
föreslagit att Universitets- och högskolerådets (UHR) bör ges ett 
långsiktigt uppdrag att stödja och främja lärosätenas arbete med 
erkännande av kompetens som skrivs in i myndighetens instruktion. 
Inom ramen för ett sådant uppdrag bör även UHR överväga hur 
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kompetensutvecklingsinsatser för praktiskt genomförande inom hög-
skolan kan tillhandahållas.  

Svenska ESF-rådet har nyligen gjort en utlysning för projekt med 
inriktning mot strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma 
inom validering. Utlysningen riktade sig till branschorganisationer 
och krävde ingen medfinansiering. ESF-rådet har även möjlighet att 
göra en liknande utlysning, inriktad mot projekt för kompetensut-
veckling av yrkesverksamma som arbetar med validering inom for-
mell utbildning. 

9.3.4 Forskning om validering bör utökas  

Bedömning: Forskning om validering bör prioriteras i det tio-
åriga nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.   

Forskning om validering bör även prioriteras inom ramen för 
befintliga och kommande satsningar på forskning inom utbild-
ningsvetenskap och vuxnas lärande. 

Forskning om kompetensförsörjning och livslångt lärande, in-
klusive validering, bör lyftas fram som ett viktigt forskningsom-
råde i den kommande forskningspropositionen. 

Validering bör prioriteras i det nationella programmet 
om arbetslivsforskning 

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har inrättat 
ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning på 
uppdrag av regeringen. Programmet är en del i regeringens satsning 
för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och 
innovation och presenterades i den senaste forskningspropositionen 
(prop.  2016/17:50). Forskningsprogrammen förväntas skapa syner-
gier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kun-
skap, kompetens och uppdrag.  

Forskningsprogrammet om arbetslivsforskning ska bidra till att 
öka förståelsen för hur en väl fungerande arbetsmarknad och ett håll-
bart arbetsliv kan skapas. Budgeten för programmet är 60 miljoner 
kronor per år för 2019 och framåt. En av samhällsutmaningarna inom 
arbetslivsområdet som regeringen anger är strukturomvandlingar, 
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med digitaliseringens och automatiseringens effekter på efterfrågan 
på arbetskraft och förändrade krav på kompetensförsörjning.  

Forte delar i programmet in arbetslivsområdet i tre huvudom-
råden: arbetsmarknad, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Området 
arbetsmarknad omfattar bland annat forskning om matchning 
mellan utbildning och arbete, omställning och hur kvalifikationskrav 
utformas. De särskilda satsningarna inom forskningsprogrammen 
ska på ett tydligt sätt skilja sig från Fortes och andra forsknings-
finansiärers befintliga satsningar på området (Forte 2019).  

Valideringsdelegationen menar att validering är ett resurseffek-
tivt verktyg som kan bidra till att lösa akuta kompetensförsörjnings-
behov, underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, bidra i omställ-
ning och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. 
Valideringsdelegationen bedömer därför att forskning om validering 
passar väl in i, och bör prioriteras inom ramen för, det nationella 
forskningsprogrammet om arbetslivsforskning, förslagsvis genom 
en riktad utlysning. 

Forskning om validering bör prioriteras även inom 
utbildningsvetenskap och vuxnas lärande 

Forskning om vuxnas lärande är en bristvara och forskning kring 
vuxendidaktik är försvinnande liten. Komvuxutredningen gjorde i 
sitt slutbetänkande (SOU 2018:71) bedömningen att forskning om 
kommunal vuxenutbildning (komvux) och vuxnas lärande behöver 
stärkas, främst genom praktiknära forskning. Utredningen föreslog 
även att Vetenskapsrådet ska ges i uppdrag att genom riktade medel 
initiera en forskning om vuxnas lärande. Valideringsdelegationen 
anser att forskning om validering bör prioriteras i en sådan eventuell 
satsning.  

Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap (UVK) 
stödjer forskning och utbildning på forskarnivå inom det utbildnings-
vetenskapliga området. UVK beslutar om vilka utlysningar som ska 
göras inom utbildningsvetenskap och vilka ansökningar som ska be-
viljas bidrag. Inom utbildningsvetenskap studeras undervisning, 
lärande och kommunikation, didaktik och ämnesdidaktik, sociala 
och kulturella aspekter på utbildning, utbildningspolitik, utbildnings-
system och organisation. Forskning inom utbildningsvetenskap om-
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fattar såväl kommunal vuxenutbildning som yrkeshögskola och hög-
skola. 

Valideringsdelegationen anser att forskning om validering passar 
väl in i detta sammanhang och bör prioriteras. Forskning om vali-
dering kan med fördel kopplas samman med forskning om yrkesut-
bildning, yrkeskunnande och yrkesdidaktik.  

Fejes (2019) konstaterar att innehåll med fokus på komvux är 
starkt marginaliserad i lärarutbildningarna och helt frånvarande vid 
flera lärosäten. En av orsakerna som anges är den begränsade forsk-
ningen om vuxenutbildning och vuxnas lärande. Om forskning om 
vuxnas lärande är bristfällig blir också kunskapen och kompetensen 
om komvux begränsad inom lärarutbildningarna.  

Valideringsdelegationens bedömning är därför att validering bör 
prioriteras inom befintliga och kommande satsningar på forskning 
om vuxnas lärande, såväl inom komvux som inom yrkeshögskola 
och högskola.  

Forskning om kompetensförsörjning och livslångt lärande bör 
lyftas fram i den kommande forskningspropositionen 

Arbetet med att ta fram en forskningsproposition för perioden 
2021–2024 har påbörjats. Delegationen har med tillfredsställelse no-
terat att kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv finns 
med på dagordningen för den nya forskningsberedningen som ut-
sågs i augusti 2019.3 Det finns dock även behov av forskning om 
kompetensförsörjning i stort och om det livslånga lärandet.  

Delegationen bedömer att kompetensförsörjning och livslångt 
lärande, inklusive validering, bör lyftas fram som viktiga forsknings-
områden i den kommande forskningspropositionen. Forskning bör 
även lyftas fram i den nationella strategin för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande som delegationen föreslår i avsnitt 7.5.1. 

 

                                                                                                                                                               
3 Utbildningsdepartementet, Forskningsberedningen 2019, Promemoria (U2019/02599/F). 
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10 Vidareutveckling av validering 
mot arbetslivets kvalifikationer 

Validering är ett viktigt verktyg som kan bidra till att lösa utmaning-
arna på kompetensförsörjningsområdet (se avsnitt 3.3.2). Tillgång 
till kompetent personal är en avgörande förutsättning för fler jobb 
och växande företag. Utan rätt kompetens i organisationen blir det 
svårt att upprätthålla den kvalitet som krävs för att vara konkurrens-
kraftig eller för att möta förväntningar, krav och behov hos kunder, 
beställare, brukare med flera. Kompetensen behöver därför säkras 
och tas tillvara både hos redan anställda och hos dem som nyanställs. 

Detta kapitel behandlar behov och förutsättningar för vidareut-
veckling av validering enligt de modeller som branscherna har ut-
vecklat, så kallad branschvalidering. Branschvalidering handlar om 
att synliggöra och bedöma en individs kunnande i förhållande till 
relevanta kompetenskrav i branschen, det vill säga mot arbetslivets 
kvalifikationer (avsnitt 10.1). Utmaningar för att utveckla och vidare-
utveckla branschernas valideringsmodeller beskrivs i avsnitt 10.2.  

På senare år har flera förändringar skett inom såväl politiken som 
inom partssystemet, vilka har förbättrat förutsättningarna för arbe-
tet med att utveckla branschvalidering (avsnitt 10.3). Branscherna 
äger och ansvarar för sina valideringsmodeller. Staten har dock ett 
intresse av att validering mot arbetslivets kvalifikationer utvecklas, 
så att tillgången till kvalitetssäkrad och likvärdig validering kan öka 
(avsnitt 10.4). 

Valideringsdelegationens förslag och bedömningar om hur staten 
kan stödja branscherna i deras arbete med att utveckla validering av 
yrkeskompetens presenteras i avsnitt 10.5.  
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10.1 Ett verktyg för arbetslivets kompetensförsörjning 

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att långsiktigt kunna 
attrahera, utveckla och behålla medarbetare för att säkerställa den 
kompetens som företaget eller organisationen behöver för att nå 
uppsatta mål. På en föränderlig arbetsmarknad kan validering möj-
liggöra en smidig omställning och effektiv kompetensutveckling för 
många individer. Validering av yrkeskompetens enligt en bransch-
modell – branschvalidering – handlar om att kartlägga, bedöma och 
intyga en persons kunnande i förhållande till de krav på kompetens 
som ställs inom ett yrke eller yrkesområde.  

En medarbetare eller en arbetssökande kan ha utvecklat sin kom-
petens genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat 
sätt. Aktuell kompetens, oavsett hur den förvärvats, kan synliggöras 
genom validering. Med validering kan kompetensen kartläggas på ett 
kvalitetssäkrat sätt. För individen kan det bli en grund för att komma 
in på arbetsmarknaden, för karriärutveckling eller för att växla yrke. 
För arbetsgivaren ger det möjligheter att ta bättre vara på den kom-
petens som redan finns i verksamheten och vid behov gå vidare med 
kompetensutveckling som behövs för att fylla kompetensluckor. På 
så sätt blir efterföljande kompletterande insatser som kan krävas mer 
träffsäkra och effektiva.  

De vakanser som uppstår när en anställd går vidare till mer kvali-
ficerade arbetsuppgifter eller jobb kan då fyllas av personer med 
lägre kvalifikationer, så kallade jobbkedjor. Det skapar en dynamik 
på arbetsmarknaden, både internt på företaget eller organisationen 
och inom branschen eller regionen. 

En branschmodell består av kompetensområden med krav på 
kunskaper och färdigheter som är gemensamma för ett yrke eller en 
bransch. Individens kompetens jämförs mot de kompetenskrav som 
branschen är överens om är kvalificerande och kritiska för verksam-
heten. Kompetenskraven kan också beskrivas som en kompetens-
standard. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för 
betydligt fler personer och arbetsgivare än om kompetenskraven är 
framtagna för ett specifikt företag eller en viss kommun.  

Validering mot arbetslivets kvalifikationer ger därmed möjlig-
heter för såväl individer som arbetsgivare att bygga vidare på kom-
petensen över tid. Utifrån validerad kompetens är det enklare att 
upprätta en långsiktig plan för kompetensförsörjningen på företaget 
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eller för den egna utvecklingen i yrket. Valideringen synliggör vilket 
kunnande som finns och vilken kompetens som behöver utvecklas 
eller tillföras.  

10.2 Utmaningar för utveckling av branschvalidering 

Valideringsdelegationen lyfter i detta avsnitt ett antal utmaningar för 
att utveckla och vidareutveckla branschernas modeller för validering. 
Det handlar om att validering av yrkeskompetens behöver bli till-
gängligt för fler yrkesområden och att överförbarheten behöver öka 
mellan arbetslivets kvalifikationer och formell utbildning.  

Vidare finns ofta behov av att anpassa branschmodellerna så att 
de ska kunna användas även när kunskaperna i svenska är otillräck-
liga. Dessutom har små och medelstora företag sämre förutsättningar 
än större företag att använda validering. Det saknas en stabil och 
långsiktig medfinansiering från det offentliga som kan säkerställa att 
utvecklingen av validering mot arbetslivets kvalifikationer kan möta 
de behov som finns. 

10.2.1 Tillgängligheten till validering är begränsad 

Möjligheterna till validering enligt branschmodell har ökat, både av-
seende antalet yrkesroller och vem som kan nyttja dem (se bilaga 3). 
I april 2019 fanns enligt Valideringsdelegationens uppföljning 24 mo-
deller för validering mot arbetslivets kvalifikationer som var operativa 
eller på gång att börja användas. Dessa modeller omfattade samman-
lagt 61 yrkesroller. Sammantaget validerades drygt 18 200 personer 
under perioden 2015–2018.  

Tillgången till branschmodeller behöver dock breddas till att om-
fatta fler yrken, fler arbetsuppgifter och fler kvalifikationer. Många 
valideringar görs inom vård- och omsorgsområdet, men i övrigt åter-
finns huvuddelen av de nuvarande branschmodellerna inom traditio-
nellt mansdominerade yrkesområden. En annan skevhet i tillgången 
till validering är att yrken inom tjänstesektorn är underrepresente-
rade, trots att tjänsteproduktion står för två tredjedelar av den 
svenska ekonomin. 

Utgångspunkten för en bredare tillgång till branschmodeller bör 
vara att det finns ett uttalat behov på arbetsmarknaden, antingen i 
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form av påtagliga rekryteringsbehov eller stora behov av kompetens-
höjning eller kompetensväxling. Kis och Windisch (2018, s. 33) fram-
håller att länder i första hand bör fokusera på bristyrken med över-
enskomna kvalifikationskrav för anställningsbarhet vid utveckling av 
metoder för erkännande av yrkeskompetens. Detta eftersom arbets-
givare är mer benägna att bidra i utvecklingsarbetet om kompetens-
behoven är stora och nyttan för de anställda är tydlig.  

10.2.2 Kopplingen mellan arbetslivets kvalifikationer 
och formell utbildning är svag 

Branschvalideringens koppling till det formella utbildningssystemet, 
främst kurser inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux), 
är fortfarande relativt svag. Kompletteringsutlåtanden efter en vali-
dering mot arbetslivets kvalifikationer ger sällan direkt hänvisning 
till hela eller delar av gymnasiekurser, vilket begränsar möjligheterna 
till komplettering inom komvux.  

Den branschmodell som har den största överförbarheten till kur-
ser inom komvux är vård- och omsorgsmodellen. Där görs valider-
ingen helt mot vård- och omsorgsprogrammets yrkeskurser och ska 
genomföras enligt de riktlinjer som tagits fram inom Vård- och 
omsorgscollege.  

Inom ramen för Myndigheten för yrkeshögskolans socialfonds-
finansierade BOSS-projekt (Branschvalidering – operativ och strate-
gisk samverkan) pågår utvecklingsarbete, där branscherna bland 
annat arbetar med att uttrycka sina kvalifikationer i form av lärande-
resultat. Den nationella referensramen för kvalifikationer för livs-
långt lärande (SeQF) är en viktig utgångspunkt för en ökad överför-
barhet mellan arbetslivets kvalifikationer och kvalifikationer som 
erhålls efter formell utbildning (se avsnitt 6.4).  

Vissa kompetenser efterfrågas inom flera branscher. Ett viktigt 
utvecklingsområde är därför valideringsmodellernas synliggörande 
av överförbara kompetenser, det vill säga generella kompetenser och 
allmänna yrkeskompetenser som är gångbara inom flera branscher 
och yrken. Industrins valideringsmodell Industriteknik Bas är ett bra 
exempel på hur validering enligt branschmodell dels kan synliggöra 
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individers allmänna yrkeskompetenser, dels bidra till överförbarhet 
mellan yrkesroller och yrkesområden inom industrins olika branscher.1  

10.2.3 Branschmodellerna behöver kunna anpassas 
för personer med svaga kunskaper i svenska 

Modeller för validering behöver kunna anpassas för att vara använd-
bara för individer med varierande bakgrund och förutsättningar. 
Otillräckliga kunskaper i svenska språket försvårar validering av 
nyanlända invandrares yrkeskompetens. Det finns en risk att det 
snarare är individens förmåga att kommunicera sin kompetens som 
bedöms än den faktiska yrkeskompetensen.  

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att nyanlända in-
vandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etable-
ring på arbetsmarknaden.2 Arbetsförmedlingens användning av vali-
dering har ökat bland annat till följd av satsningarna på snabbspår 
för olika yrken där det finns en tydlig efterfrågan på arbetskraft. 
Omfattningen av validering har trots detta varit låg under de senaste 
åren, bland annat till följd av ändrade upphandlingsrutiner, och är 
även mycket skevt fördelad mellan kvinnor och män (se bilaga 3).  

I arbetet med att utveckla snabbspår har arbetsmarknadens parter 
i samarbete med Arbetsförmedlingen anpassat befintliga validerings-
modeller, bland annat med möjligheter att genomföra validerings-
tester på andra språk än svenska. Inom exempelvis snabbspåret för 
kockar har allt valideringsmaterial översatts till engelska och ara-
biska. Ett annat exempel är elteknisk validering för anställnings-
barhet som genomförs på svenska, men där språkstöd har utvecklats 
i form av en modul i en språk-app. 

10.2.4 Små och medelstora företag har sämre förutsättningar 
att använda validering 

Arbetsgivare med få anställda har generellt begränsade förutsätt-
ningar för att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling och därmed också för att använda validering. 
Det kan finnas ett behov av att stimulera arbetsgivares arbete med 

                                                                                                                                                               
1 Se www.svenskindustrivalidering.se/industriteknik-bas  
2 6 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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strategisk kompetensförsörjning för att öka användningen av och 
kännedomen om befintliga valideringsmodeller.  

Som en del av regeringens strategi för nyindustrialisering har 
Tillväxtverket i uppdrag att stimulera och verka för strategiskt arbete 
med kompetensutveckling och kompetensförsörjning hos små och 
medelstora företag inom industri och industrinära tjänsteföretag 
genom kompetenskartläggning och validering.3 Under 2018 har upp-
draget utökats och förlängts till mars 2020.4  

10.2.5 Medfinansieringen från staten upplevs som otydlig 
och oförutsägbar 

Branscherna äger sina valideringsmodeller och ansvarar för att ut-
veckla, kvalitetssäkra, finansiera och uppdatera dessa. Staten har 
dock medfinansierat utvecklingen av branschmodeller under senare 
år. Flera branscher lyfter fram att de statliga utvecklingsmedlen har 
varit avgörande för deras möjligheter att utveckla sina validerings-
modeller till vad de är i dag (Bättra Konsult 2018, s. 7).  

Medfinansieringen från det offentliga för att genomföra och ut-
veckla branschvalidering har emellertid alltid varit i form av projekt 
och tillfälliga satsningar (se avsnitt 4.2.4). Branscherna i Validerings-
delegationens arbetsgrupp för branschvalidering upplever detta som 
oförutsägbart och menar att det riskerar att leda till en ryckig och 
mindre ändamålsenlig utveckling.  

Utvecklingsmedlen har också administrerats av olika myndig-
heter, vilket har medfört att branscherna och deras yrkesnämnder 
eller motsvarande har haft svårt att få en överblick av var medlen 
finns och hur man kan ansöka om dem.  

En ytterligare svaghet som framhållits av branscherna är att det 
har saknats en tydlig prioritering från statens sida att främja ut-
veckling av validering mot arbetslivets kvalifikationer. Det primära 
syftet med utvecklingsmedlen har i stället varit att främja olika mål-
gruppers etablering på arbetsmarknaden. När stöd erbjudits för an-
passning av valideringsmodellerna till de målgrupper som staten velat 
stödja, har detta inte alltid matchat de utvecklingsbehov som bran-
scherna själva ser som högst prioriterade (Bättra Konsult 2018, s. 7). 

                                                                                                                                                               
3 Regeringsbeslut N2016/069227/FÖF. 
4 Regeringsbeslut N2018/04198/FÖF. 
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10.3 Förbättrade förutsättningar att utveckla 
branschvalidering 

De senaste åren har flera förändringar skett inom såväl olika politik-
områden som inom partssystemet vilka har bidragit till förbättrade 
förutsättningar för arbetet med att utveckla fler, enhetliga och 
kvalitetssäkrade branschmodeller för validering.  

10.3.1 Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken 

Branscherna anser att flera av de utmaningar med validering i arbets-
marknadssyfte som förekommit, har hanterats på ett bra sätt inom 
ramen för arbetet med de så kallade snabbspåren för nyanlända 
(Bättra Konsult 2018, s. 17). Inom snabbspåren har validering av den 
arbetssökandes yrkeskompetens satts in i en sammanhängande kedja 
av insatser, som även omfattat möjligheter till kompletterande 
utbildning och praktik för deltagare som är i behov av detta. Ofta 
ingår även satsningar på yrkessvenska parallellt med övriga insatser.  

Arbetsförmedlingen och branscherna har haft ett kontinuerligt 
och nära samarbete när det gäller branschvalidering och myndig-
heten har upphandlat valideringsutförare i nära dialog med bran-
scherna. Av Valideringsdelegationens kontakter med branscherna 
framkommer därutöver att främjandemedlen inom ramen för snabb-
spåren har gjort det möjligt för branscherna att anställa projektledare 
som koordinerat och vidareutvecklat arbetet med validering.  

Sedan den 1 februari 2016 är validering ett arbetsmarknads-
politiskt program, vilket innebär att validering ingår i Arbetsförmed-
lingens ordinarie verktygslåda för att matcha och rusta arbetssökande 
till arbete och utbildning. Myndigheten upphandlar därmed valider-
ing enligt branschmodell på en mer permanent basis. Det innebär att 
omfattningen av validering kan öka, vilket i sin tur bidrar till att 
skapa en tillräcklig volym för branschernas finansiering av vidareut-
veckling och uppdatering av sina valideringsmodeller.  

Arbetsförmedlingen gick 2017 över från upphandling av bransch-
validering enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
till upphandling enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). 
Ett syfte med omläggningen är att tillgången till validering ska öka 
och bli mer flexibel. Upphandling enligt LOV innebär att alla 
leverantörer som uppfyller de krav som Arbetsförmedlingen ställt 
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upp får bli leverantör av tjänsten. Det öppnar upp en möjlighet för 
fler aktörer, exempelvis kommuner, att bli godkända som valider-
ingsutförare. Den arbetssökande får själv välja leverantör. 

10.3.2 Förändringar inom utbildningspolitiken 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått ett förtydligat 
uppdrag att stödja branscherna i deras arbete med att utveckla, kva-
litetssäkra och informera om modeller för validering.5 MYH har 
tidigare haft i uppdrag att utarbeta en standard för branschvalidering 
av yrkeskompetens i samarbete med branscher. Standarden omfattar 
övergripande rekommendationer samt ger stöd både för att utveckla 
valideringsmodeller och för att genomföra validering (MYH 2017). 
Standarden omfattar också ett antal kvalitetskriterier att förhålla sig 
till.  

MYH har även ansvar för den nationella referensramen för kvali-
fikationer för livslångt lärande (SeQF), som infördes hösten 2015 
(se avsnitt 6.4). Standarden förordar att kompetensstandarder för 
yrkesroller är uttryckta i form av läranderesultat och är nivåplacerade 
i SeQF.  

Statens skolverk har haft i uppdrag att utveckla så kallade yrkes-
paket.6 Yrkespaket är nationellt sammanhållna yrkesutbildningar 
inom komvux och gymnasieskolans introduktionsprogram som 
svarar mot de kompetenskrav som olika branscher ställer för anställ-
ning. Skolverket har hittills tagit fram drygt 60 yrkespaket. Bran-
scherna framhåller att en väletablerad kompetensstandard är en bra 
utgångspunkt för dialogen med Skolverket om utformningen av 
yrkespaketen (Bättra Konsult 2018, s. 15–16).  

Skolverket har även i uppdrag att 2018–2021 bedriva en försöks-
verksamhet med yrkesprov i yrkesutbildningen inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå samt inom gymnasieskolans 
introduktionsprogram och nationella yrkesprogram.7 Försöksverk-
samheten ska bland annat pröva om utvecklingen av yrkesprov kan 
bidra till att underlätta validering för elever inom vuxenutbildningen 
eller för nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbildnings-
erfarenhet.  

                                                                                                                                                               
5 6 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. 
6 Regeringsuppdrag U2017/01930/GV. 
7 Regleringsbrev för budgetåret 2017 respektive budgetåret 2018 avseende Statens skolverk. 
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10.3.3 Förändringar inom näringspolitiken och den regionala 
tillväxtpolitiken 

Satsningar på validering har även skett inom näringspolitiken och 
den regionala tillväxtpolitiken. Som nämndes i avsnitt 10.2.4 har 
Tillväxtverket i uppdrag att stimulera arbetet med strategisk kom-
petensförsörjning i små och medelstora industriföretag genom kom-
petenskartläggning och validering. Regeringen beslutade i juli 2018 
att förlänga uppdraget till och med mars 2020 och att avsätta mer 
medel för uppdraget. Uppdraget breddades till att även omfatta in-
satser för att arbeta med en strategisk plan och mer långsiktig 
kompetensförsörjning i företaget efter att validering eller kartlägg-
ning har genomförts.  

Tillväxtverket genomför uppdraget dels genom att finansiera fem 
pilotprojekt i sju regioner, dels genom att utveckla digitalt stöd. 
Digitalt stöd ges både i form av verktyg där små företag får tillfälle 
att börja implementera effektiva hr-processer kopplat till sin affärs-
verksamhet och i form av information, inspiration och verktyg på 
verksamt.se. Pilotprojektens arbete har nu börjat ge resultat. Samt-
liga projekt visar på stigande antal deltagande företag och personer 
som genomgått validering (Tillväxtverket 2019d). 

Tillväxtverket har även i uppdrag att stödja regionernas arbete 
inom kompetensförsörjningsområdet 2018–2020.8 Ett av tre fokus-
områden som regeringen pekat ut i detta arbete är att bidra till att 
etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. Tillväxt-
verkets uppföljning visar att alla regioner har flyttat fram sina posi-
tioner under 2018 vad gäller samverkan om validering. De flesta 
regionerna befinner sig dock fortfarande i en kartläggningsfas (Till-
växtverket 2019b).  
  

                                                                                                                                                               
8 Regeringsuppdrag N2017/07839/RTS. 
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10.3.4 Förändringar inom partssystemet 

Arbetsmarknadens parter fokuserar allt mer på kompetens och kom-
petensdriven tillväxt. Branschernas och arbetsmarknadens parters 
engagemang för att använda validering i detta sammanhang har ökat. 
Ett uttryck för det är överenskommelserna mellan parterna och 
Arbetsförmedlingen om snabbspår för nyanlända.  

Parterna har också kommit överens om att förstärka tillgången 
till validering för personer i omställning. Från och med novem-
ber 2017 erbjuder Trygghetsfonden TSL validering till personer som 
sagts upp på grund av arbetsbrist. Validering kan användas om det 
ger deltagaren bättre möjligheter att få ett nytt jobb. Det pågår även 
förhandlingar mellan parterna i såväl privat som offentlig sektor om 
kompetensutveckling och omställning.  

Därutöver ingår satsningar på validering inom ramen för förslaget 
om etableringsjobb (prop. 2019/20:1, utgiftsområde 16).  

Vidare har Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system 
för stöd vid korttidsarbete föreslagit att ett statligt stöd införs för 
validering eller åtgärder som syftar till att höja kompetensen hos 
arbetstagare (SOU 2019:10). Systemet med statligt stöd för kort-
tidsarbete infördes den 1 januari 2014 mot bakgrund av erfaren-
heterna från finanskrisen 2008 och 2009. Regelverket syftar till att, 
vid djupa lågkonjunkturer, bevara arbetstillfällen vid företag som 
möter en vikande efterfrågan genom att de anställda tillfälligt går ner 
i arbetstid och lön. Staten, arbetsgivaren och arbetstagaren delar på 
kostnaden för korttidsarbete, där staten står för en tredjedel av kost-
naderna. Det nu föreslagna kompletterande stödet för validering 
eller utbildning syftar till att stimulera till kompetenshöjande insatser 
under tiden i korttidsarbete.  

10.4 Statens roll i utvecklingen av branschvalidering 

Branscherna äger sina valideringsmodeller och ansvarar för att ut-
veckla, kvalitetssäkra, finansiera och uppdatera dessa. Staten har 
dock ett intresse av att validering mot arbetslivets kvalifikationer 
utvecklas, så att tillgången till kvalitetssäkrad och likvärdig vali-
dering kan öka. Nyttan för enskilda måste vara tydlig för att staten 
ska kunna motivera medfinansiering av utvecklingsinsatser. 
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Staten kan främja utvecklingen av validering mot arbetslivets 
kvalifikationer på olika sätt. Dels handlar det om att ge stöd till bran-
scherna i att sprida information och öka kännedomen om valider-
ingsmodellerna. Dels handlar det om medfinansiering av utveckling 
av branschernas valideringsmodeller. Ansvar för finansiering av ge-
nomförande av branschvalidering behandlas i avsnitt 8.1). 

10.4.1 Kännedom om branschvalidering 
är ett samhällsintresse 

För att branschernas valideringsmodeller ska komma till användning 
krävs att aktörer inom kompetensförsörjningsområdet känner till att 
verktygen finns tillgängliga och i vilka situationer de kan bidra med 
värde för individer och verksamheter. Många branscher har dock 
begränsade förutsättningar att nå ut med informationen. Om känne-
domen om validering är låg medför det att den investering som 
gjorts i att utveckla valideringsmodellen inte kan börja generera 
nytta och värde.  

Den målgruppsundersökning som genomfördes i början av 2019 
inom ramen för Valideringsdelegationens myndighetssamverkan visar 
att validering är ett relativt känt begrepp inom arbetslivet (se bilaga 3). 
Två av tre arbetsgivare är bekanta med att validering är ett verktyg 
för att säkerställa rätt kompetens när de rekryterar. Sex av tio arbets-
givare känner också till att de kan använda validering som verktyg 
för att ta reda på vilken kompetens deras anställda har och använda 
denna kartläggning för planering av kompetensutveckling och lång-
siktig kompetensförsörjning.  

En betydligt lägre andel, 28 procent, vet vart de ska vända sig för 
att få information och stöd i användningen av validering. Främst är 
det företag och organisationer med färre anställda samt inom privat 
sektor som inte vet hur de kan få information och stöd om validering. 

Samhället har ett intresse av att kännedomen om branschernas 
valideringsmodeller blir större så att omfattningen av validering kan 
öka och validering kan bli tillgängligt för fler individer. Därför har 
Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att stödja branscherna i 
deras arbete med att informera om modeller för validering. Myndig-
heten har på sin webbplats listat vilka branschmodeller som finns 
med länkar till den branschaktör som ansvarar för modellen. Det 
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framgår dock inte vilka av modellerna som är operativa och var i lan-
det respektive modell är tillgänglig.  

10.4.2 Staten bidrar till finansieringen av branschernas 
utvecklingsarbete 

Branscherna äger sina valideringsmodeller. Det är därför naturligt att 
branscherna också finansierar förvaltningen och utvecklingen av 
dem. På vilket sätt man väljer att göra det varierar dock mellan bran-
scherna, bland annat beroende på hur arbetet med strategisk kom-
petensförsörjning är organiserad i den aktuella branschen och hur 
avtalen mellan arbetsmarknadens parter är utformade. 

Staten äger alltså inte branschmodellerna och har därmed inte 
heller något huvudansvar för finansiering av dem. Staten bör dock 
bidra till finansieringen av utvecklingsarbetet så att tillgången till 
kvalitetssäkrad och likvärdig validering kan öka. Validering är ett 
viktigt verktyg som kan bidra till en fungerande kompetensförsörj-
ning och en effektiv matchning på arbetsmarknaden. Staten bör 
också bidra till finansiering för att anpassa branschmodellerna till 
vissa målgrupper, exempelvis till nyanlända, för att underlätta eta-
blering och omställning på arbetsmarknaden.  

Staten måste dock alltid kunna motivera hur skattemedlen an-
vänds och eftersom resurserna är begränsade måste staten prioritera 
mellan olika ändamål. När det gäller medfinansiering för att utveckla 
branschmodeller är statens prioritering i första hand att stötta indi-
viderna och deras möjligheter att få sitt kunnande synliggjort och 
erkänt för att få arbete eller komma vidare i utbildning. Det är ett 
samhällsintresse att individen kan få ett intyg som har ett värde och 
en legitimitet på arbetsmarknaden och att validering kan erbjudas på 
ett likvärdigt sätt i hela landet. Branschens främsta prioritering är att 
underlätta den egna branschens kompetensförsörjning.  

Statens och branschernas prioriteringar för utveckling och vidare-
utveckling av branschmodeller står inte i konflikt med varandra. 
Däremot kan de medföra delvis olika förväntningar om ändamålet 
för satsningarna och olika prioriteringar om vad som är viktigast att 
utveckla. Samtidigt som båda perspektiven är viktiga för långsiktig 
utveckling och tillväxt, behöver nyttan för enskilda vara tydlig för 
att staten ska kunna motivera medfinansiering av utvecklingsin-
satser. Hänsyn behöver också tas till EU:s statsstödsregler. 
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De medel som branscherna har kunnat söka för utveckling av 
valideringsmodeller har inte alltid använts fullt ut. Detta kan delvis 
vara en följd av att utvecklingsmedlen hanterats av olika myndig-
heter och att branscherna inte nåtts av information om vilka medel 
som funnits tillgängliga. Det har också funnits svårigheter i ansök-
ningsprocessen (Bättra Konsult 2018, s. 7). Branscherna anger bland 
annat att korta ansöknings- och projekttider (kortare än ett år) samt 
komplexa ansökningsprocesser har hindrat dem från att ta del av 
medlen. 

Det finns dock en målkonflikt mellan branschernas önskan om 
mer flexibilitet i ansökan om medel och de ramar och regler som 
gäller för användandet av skattemedlen. Riksdagen beslutar om 
ramarna och ändamålen för statens budget för ett år i taget. Myn-
digheter kan därför inte fatta beslut om utbetalning av medel innan 
riksdagen i december fattat beslut om budgeten för nästkommande 
år. Myndigheter kan inte heller fatta beslut om bidrag eller ersätt-
ningar som medför utgifter under senare år än som budgeten avser. 
För detta krävs ett särskilt bemyndigande från riksdagen.9  

Myndigheterna kan dock på olika sätt underlätta för branscherna 
att ansöka om medel. Exempelvis har Arbetsförmedlingen de senaste 
åren utlyst främjandemedlen inom snabbspåren redan tidigt under 
hösten inför kommande budgetår. Utlysningen har skett under för-
utsättning att riksdagen fattar beslut om medel för statsbidraget i 
enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen. Samlad 
information om var medel för att utveckla branschmodeller finns att 
söka bör också kunna göras tillgänglig för att underlätta för bran-
scherna. 

10.5 Förslag och bedömningar 

10.5.1 Långsiktig statlig medfinansiering för att utveckla 
och vidareutveckla branschvalidering  

Förslag: Ett statsbidrag för att utveckla validering av yrkeskom-
petens ska inrättas och regleras i förordning. Syftet med statsbi-
draget ska vara att utveckla verktyg för kompetensförsörjning 

                                                                                                                                                               
9 6 kap. 1 § budgetlagen (2011:203). Riksdagen är normalt restriktiv till att ge bemyndiganden 
som innebär att budgetutrymme tecknas in för kommande år. 
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och kompetensutveckling i arbetslivet. Bidrag kan lämnas för 
högst 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.  

Statsbidrag ska lämnas för insatser som syftar till att utveckla 
modeller för validering av yrkeskompetens. Vid fördelning av 
statsbidrag ska ansökningar särskilt prioriteras som avser insatser 
som syftar till att utveckla nya och revidera befintliga kvalifi-
kationer – som uttrycks på ett sätt så att de kan motsvara en nivå 
i referensramen enligt beslut i 4 § i förordning (2015:545) om 
referensram för kvalifikationer för livslångt lärande – inom yrken 
som omfattar en relativt stor andel av de sysselsatta på arbets-
marknaden eller inom yrken eller kompetensområden där det 
råder brist på arbetskraft. Kvalifikationerna ska utformas så att 
validering kan genomföras i enlighet med valideringsförordningen. 

Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha till uppgift att admi-
nistrera och besluta om statsbidraget. Myndigheten ska vid behov 
kunna genomföra särskilda utlysningar för ansökan om statsbi-
drag för att anpassa en befintlig valideringsmodell för olika mål-
grupper. 

Ansökan om statsbidrag ska vara undertecknad av branschens 
arbetsgivar- och arbetstagarpart. Ansökningar ska kunna avse 
medel för utvecklingsarbete under högst två år. Beslut om stats-
bidrag fattas dock årligen. De insatser som utvecklas med stöd av 
statsbidraget ska göras tillgängliga för samtliga arbetsgivare i 
branschen.  

Förordningen om statsbidrag för att utveckla validering av 
yrkeskompetens ska träda i kraft den 1 mars 2020. 

Bedömning: Omfattningen och inriktningen av statsbidraget 
bör följas upp efter 3 år. 

Ökar tillgången till validering och förbättrar samspelet mellan 
utbildning och arbetsliv 

Det övergripande målet för den nationella strategin för validering är 
att betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad 
(SOU 2017:18). Genom att öka utbudet av modeller för validering i 
arbetslivet till att omfatta fler yrken, arbetsuppgifter och kvalifika-
tioner kan tillgången till validering öka. Ett ökat utbud av modeller 
kan förväntas bidra till att jämna ut några av de skillnader i tillgång 
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till validering som finns till exempel mellan kön, branscher och sek-
torer. Långsiktig finansiering för utveckling av branschmodeller är 
en förutsättning för att kunna uppnå detta.  

Att ta fram och definiera vilka kunskaper, färdigheter och kom-
petenser som krävs för att arbeta i ett visst yrke eller i en viss bransch 
är den centrala uppgiften vid utveckling av en branschmodell. Det är 
viktigt att det är branschen själv – med hjälp av referensföretag eller 
andra verksamheter – som tar fram kvalifikationerna för att dessa ska 
få legitimitet. Det är branschen och dess arbetsgivare och anställda 
som har bäst kunskap om vad som krävs för att kunna utföra ett 
arbete.  

Genom att branschen definierar kompetenskriterierna och ut-
vecklar kvalifikationen finns också en bra utgångspunkt för en dialog 
mellan branschen och företrädare för utbildningssystemet, exem-
pelvis i de nationella programråden. Det kan bland annat gälla hur 
kunskapsmål bör uttryckas eller förändringar i innehållet i gymnasie-
skolans yrkeskurser, så att de möter aktuella kompetensbehov på 
arbetsmarknaden. Branscher som tagit fram och förankrat kompe-
tenskriterier för anställningsbarhet (exempelvis inom industrin) 
upplever att de har haft bättre möjligheter än tidigare att påverka 
yrkesprogrammens innehåll och utformning. Det har även under-
lättat i dialogen med Skolverket vid framtagning av yrkespaket 
(Bättra Konsult 2018). Branschdefinierade kvalifikationer fyller där-
med dubbla funktioner, dels att uttrycka den kompetensstandard 
som behövs för validering, dels att möjliggöra utbildning och vali-
dering mot samma kompetensstandard (se vidare avsnitt 6.4.3).  

Samhället har ett ansvar för att ge grunderna för det livslånga 
lärandet och för att personer ska kunna komma in på arbetsmark-
naden. Mervärdet för staten att medfinansiera utvecklingen av kvali-
fikationer är att matchningen mellan utbildningsutbud och arbets-
livets kompetenskrav stärks.  

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) 
föreslagit att 10 miljoner kronor tillförs Myndigheten för yrkes-
högskolan från och med 2020 för stöd till utveckling av modeller för 
branschvalidering. 
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Statsbidraget utformas i enlighet med EU:s bestämmelser 
om statligt stöd  

Valideringsdelegationen föreslår att ett statsbidrag för att utveckla 
validering av yrkeskompetens ska inrättas. Syftet med statsbidraget 
ska vara att utveckla verktyg för kompetensförsörjning och kom-
petensutveckling i arbetslivet. En ny förordning bör införas som 
reglerar hur medlen får användas. Förslaget har diskuterats och för-
ankrats med företrädare för branscher samt arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer inom ramen för Valideringsdelegationens bransch-
arbetsgrupp.  

Det finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
EUF-fördraget, ett generellt förbud mot statligt stöd som ges av en 
medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. Förbudet gäller stöd 
som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att 
gynna vissa företag eller viss produktion, i den utsträckning det på-
verkar handeln mellan medlemsstaterna.10  

Det kan enligt Valideringsdelegationens mening inte uteslutas att 
det föreslagna statsbidraget är förbjudet enligt denna bestämmelse. 
Skälet till detta är att bidraget utgör en överföring av statliga medel 
och ger en ekonomisk fördel till de företag som verkar i den bransch 
där den utvecklade valideringsmodellen är tillämplig. Därmed kan 
konkurrensen mellan företagen i denna bransch i Sverige och bran-
schens motsvarigheter i övriga medlemsstater snedvridas eller hotas 
att snedvridas.  

Kommissionen kan dock medge undantag från huvudregeln om 
att statsstöd är förbjudet.11 Kommissionen har i förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 angett att stöd till utbildning kan 
anses förenligt med den inre marknaden, och därmed tillåtet, såvida 
stödet lämnas i enlighet med kapitel I och kapitel III artikel 31 i 
förordningen.   

Syftet med det föreslagna statsbidraget är att utveckla verktyg för 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetslivet. Som 
nämnts i avsnitt 6.5.1 definieras validering i EU:s rekommendation 
om validering som en process där ett behörigt organ bekräftar att en 
person har uppnått läranderesultat som mätts mot en relevant 
standard. Mot denna bakgrund gör Valideringsdelegationen bedöm-

                                                                                                                                                               
10 Artikel 107–109, se särskilt artikel 107.1. 
11 Se artikel 108.4. 
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ningen att utveckling av validering får anses ha en sådan koppling till 
lärande att det föreslagna statsbidraget faller inom begreppet ”utbild-
ning” i kapitel III artikel 31. Stödet är därmed tillåtet om det lämnas 
i enlighet med villkoren kommissionens förordning.12  

Det ska därför anges i den föreslagna statsbidragsförordningen 
att statsbidraget lämnas i enlighet med kapitel I och kapitel III arti-
kel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 
2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med 
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.  

Reglerna om statsbidrag ska även i övrigt utformas i enlighet med 
de krav som uppställs i kommissionens förordning. I förordningen 
om statsbidrag ska därför, utöver vad som tidigare angetts, också 
skrivas in att ett statsbidrag inte får lämnas till organisationer som 
har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyn-
digheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs.13 Det ska 
även anges att statsbidrag inte får lämnas till företag som är föremål 
för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen 
som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre mark-
naden.14 Vidare ska anges att Myndigheten för yrkeshögskolan ska 
föra ett sådant register som avses i kapitel II artikel 12 i kommissio-
nens förordning.15  

Det finns även ett krav i kommissionens förordning på att de 
stödberättigade kostnaderna ska vara av visst slag och att stödnivån 
inte får överstiga 50 procent av de stödberättigade kostnaderna. En 
bestämmelse ska därför införas i statsbidragsförordningen om att 
bidrag kan lämnas med upp till 50 procent av de stödberättigade 
kostnaderna.16 I förordningen om statsbidrag ska det även ställas upp 
ett krav på att stödmottagaren ska ha lämnat in en skriftlig ansökan 
om stöd innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds.17  

                                                                                                                                                               
12 Samma bedömning har tidigare gjorts av regeringen beträffande statsbidrag för att utveckla 
kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken enligt 
4 § i förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och 
regionala stödfunktioner för yrkesutbildning, se 6 §. 
13 Se kapitel I artikel 1 p. 4 c och artikel 2 p. 18 och Skatteverkets rättsliga vägledning om hur 
begreppet företag i svårigheter ska tolkas. 
14 Se kapitel I artikel 1 p. 4 a och 4 b. 
15 Se 6 § förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.  
16 Se kapitel III artikel 31. 
17 Se kapitel I artikel 6. 
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Ansökningar som avser insatser som syftar till att utveckla 
och vidareutveckla kvalifikationer bör prioriteras 

Statsbidrag ska kunna lämnas för insatser som syftar till att utveckla 
modeller för validering av yrkeskompetens. Ansökningar som avser 
insatser som syftar till att utveckla nya kvalifikationer inom ett yrkes-
område eller en bransch ska särskilt prioriteras. För att förutsätt-
ningarna för validering ska bli långsiktigt hållbara ska ansökningar 
som avser insatser för att revidera befintliga kvalifikationer också 
prioriteras. Skälet till detta är att utvecklingen går snabbt i vissa bran-
scher och kraven på vad de anställda behöver kunna för att utföra 
arbetet förändras kontinuerligt. Kvalifikationer som tagits fram kan 
därför behöva revideras efter en tid för att motsvara aktuella kom-
petenskrav.  

Kvalifikationerna ska utformas så att validering kan genomföras i 
enlighet med valideringsförordningen, vilket bland annat innebär att 
de ska vara utformade i termer av läranderesultat och fastställda av 
ett behörigt organ. Det ska därför finnas en hänvisning till valider-
ingsförordningen i statsbidragsförordningen. Med ett gemensamt 
språkbruk för hur kvalifikationer och kompetenskrav beskrivs – i 
form av läranderesultat som beskriver vilka kunskaper, färdigheter 
och kompetenser (förmågor) som individen ska ha uppnått för att 
erhålla den aktuella kvalifikationen – blir det tydligt vad kvalifika-
tionen står för och kopplingen mellan valideringens resultat och 
efterföljande utbildningsinsatser underlättas.  

Nivåplacering i SeQF ger en ytterligare tydlighet och ökar också 
legitimiteten hos den framtagna kvalifikationen. Det är dock inte 
lämpligt att i samband med en ansökan om statsbidrag för att ut-
veckla kvalifikationen ställa upp som villkor att organisationen också 
ska ansöka om att nivåplacera densamma i SeQF. Den som utfärdar 
en kvalifikation kan göra en ansökan om nivåplacering i SeQF först 
när den är färdigutvecklad. Dessutom är det den som utfärdar kvali-
fikationen som ansöker om nivåplacering, vilket inte alltid är den-
samma som mottagaren av statsbidraget. Att ansöka om nivåplace-
ring av en kvalifikation utgör en möjlighet, inte ett krav. Det bör 
dock regleras i förordningen att ansökningar som avser utveckling 
och vidareutveckling av kvalifikationer som uttrycks på ett sätt så att 
de kan motsvara en nivå i referensramen ska prioriteras vid för-
delning av statsbidrag. 
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Kvalifikationer inom breda yrkesområden och yrken eller 
kompetensområden med brist på arbetskraft ska prioriteras 

Statsbidraget bör inriktas mot utveckling av kvalifikationer inom 
yrkesområden där det finns ett tydligt behov på arbetsmarknaden. 
I förordningen bör regleras att ansökningarna som avser utveckling 
av kvalifikationer inom breda yrkesområden och för yrken eller 
områden där det rådet brist på arbetskraft med rätt kompetens ska 
prioriteras vid fördelning av statsbidrag.  

Med breda yrkesområden avses yrkesroller som omfattar en rela-
tivt stor andel av de sysselsatta på arbetsmarknaden. Samhället har 
intresse av att skapa fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden 
för dem som står utanför. Statlig medfinansiering för utveckling av 
kvalifikationer för smala yrkesområden är däremot svårare att moti-
vera.  

Statsbidraget ska även inriktas mot yrken eller kompetensom-
råden där det råder brist på arbetskraft. Det är angeläget att utveckla 
kvalifikationer i en bristsituation, även om det i vissa fall kan avse ett 
relativt smalt yrkesområde.  

De kvalifikationer som utvecklas bör vara i form av grundläggande 
kvalifikationer och vara möjliga att bygga vidare på inom utbild-
ningssystemet eller i arbetslivet. Vid utvecklingen av kvalifikationer 
bör branscherna inhämta synpunkter från berörda myndigheter för 
att säkerställa möjligheter till komplettering efter genomförd vali-
dering.  

Särskilda utlysningar vid behov för att anpassa branschmodeller 
för vissa målgrupper 

Statsbidrag ska vid behov även kunna ges för att anpassa branschernas 
valideringsmodeller till vissa målgrupper. Myndigheten för yrkes-
högskolan, som ska ansvara för att administrera och besluta om 
statsbidraget, ska därför kunna genomföra särskilda utlysningar för 
ansökan om statsbidrag för målgruppsanpassning av en befintlig 
branschmodell.  

I vissa fall kan det vara motiverat för staten att bidra med stöd 
även till att anpassa en befintlig valideringsmodell. Exempelvis kan 
det i samband med ett stort flyktingmottagande finnas behov av att 
anpassa branschmodeller för att synliggöra och bekräfta kompetens 
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hos nyanlända invandrare, till exempel genom att översätta valider-
ingsmaterial till olika språk eller komplettera modellen med språk-
stöd till individen. Ett annat exempel är att det vid en större omställ-
ningssituation kan finnas behov av att anpassa valideringsmodellens 
metoder för kartläggning och bedömning av individens kunnande 
för att på ett mer effektivt sätt genomföra validering för en specifik 
målgrupp. 

Mervärdet för staten att medfinansiera anpassning av branschernas 
valideringsmodeller till vissa målgrupper är att validering snabbare 
blir tillgängligt för grupper med ett tydligt behov av validering. Om 
modellerna för validering av yrkeskompetens är anpassade för exem-
pelvis nyanlända kan Arbetsförmedlingen anvisa arbetssökande till 
validering för att de ska få sitt yrkeskunnande synliggjort och erkänt. 
Det leder till ökad användning av validering, vilket i sin tur leder till 
ökad kontinuitet och finansiell stabilitet för branschernas valider-
ingsmodeller.  

Ansökan ska vara undertecknad av branschens arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisation  

En förutsättning för att statsbidrag ska lämnas är att branschens 
arbetsgivar- och arbetstagarparter står bakom ansökan. Parternas 
ägarskap är avgörande för att kvalifikationerna som utvecklas får 
legitimitet i arbetslivet. Hur parterna valt att organisera sina samver-
kansformer om utbildning och kompetensförsörjning varierar mellan 
branscherna. Det medför att statsbidraget för att utveckla kvalifika-
tioner behöver kunna beviljas till insatser som utförs av olika typer 
av organisationer, till exempel yrkesnämnder, partsammansatta ut-
bildningsråd eller föreningar som driver collegemodeller. Ansökan 
om statsbidrag bör därför vara undertecknad av branschens arbets-
givar- och arbetstagarorganisation, oavsett vilken organisation som 
genomför utvecklingsinsatsen.  

Det ska också regleras att ansökningar ska kunna avse medel för 
utvecklingsarbete under högst två år. Beslut om statsbidrag måste 
dock fattas varje år, eftersom statsbudgeten är årlig. 

Resultatet av de insatser som utvecklas med stöd av statsbidraget 
bör göras tillgängliga för samtliga arbetsgivare i branschen. På så sätt 
kan risken minimeras för att statsbidraget medför snedvridning av 
konkurrensförhållanden mellan branschens företag eller organisatio-
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ner. Vid ansökan om statsbidrag ska den eller de organisationer som 
ansöker om medel därför ange på vilket sätt resultaten av insatserna 
kommer att hållas tillgängliga.  

Förordningen om statsbidrag bör träda i kraft snarast möjligt 

Valideringsdelegationens förslag till ny förordning om statsbidrag 
för att utveckla modeller för validering av yrkeskompetens bör träda 
i kraft den 1 mars 2020. Förslaget har diskuterats med, och är fram-
taget i nära dialog med, företrädare för olika branscher och arbets-
marknadens parter.  

Behov av och förutsättningar för att ta fram valideringsmodeller 
finns inte i alla branscher 

Statsbidraget ska enligt Valideringsdelegationens förslag i första 
hand inriktas mot utveckling och revidering av kvalifikationer samt 
anpassning av en branschmodell till vissa målgrupper. Utveckling av 
en effektiv och kvalitetssäkrad branschmodell innehåller dock fler 
delar, exempelvis att ta fram metoder och verktyg för validering och 
att formulera krav för och utse valideringsutförare. Insatser för att 
sprida information om och marknadsföra modellen behövs också 
efter att modellen är framtagen.  

Det föreslagna statsbidraget omfattar 10 miljoner kronor per år. 
Prioriteringar inom ramen för de befintliga medlen kommer sanno-
likt behöva göras. Av avsnitt 12.6 framgår att det var ett begränsat 
antal branscher som under perioden 2014–2018 beviljades medel för 
liknande insatser från statsbidraget för att kvalitetssäkra lärandet 
inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Det nu föreslagna stats-
bidraget är inte avgränsat till branscher som tecknat ett visst avtal. 
Fler branscher kommer därmed kunna ansöka om statsbidrag än vad 
som var fallet med det tidigare statsbidraget. Detta ökar behovet av 
att prioritera statsbidragets inriktning. I Valideringsdelegationens 
branscharbetsgrupp finns en samsyn om att kvalifikationen utgör 
grunden i en branschmodell och att utveckling av kvalifikationer 
därmed är det som är högst prioriterat.  

Myndigheten för yrkeshögskolan har i samarbete med vissa 
branscher tagit fram en standard för branschvalidering av yrkes-
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kompetens. Den anger ett stort antal kriterier för att en bransch-
modell ska vara kvalitetssäkrad och ha nationell legitimitet, varav 25 
av dem anges som särskilt viktiga.  

För vissa branscher är det möjligt att med egna resurser, och med 
visst stöd från staten, utveckla en valideringsmodell i enlighet med 
standardens kvalitetskriterier. För branscher med mer begränsade 
resurser kan det vara en alltför omfattande uppgift att utveckla en 
hel valideringsmodell som uppfyller de viktigaste kriterierna. Kvali-
tetssäkrad validering förutsätter också att branschen ansvarar för att 
utbilda och godkänna valideringsutförare.  

Att utveckla kvalifikationer motsvarar i stort de fyra första stegen 
i standarden för att utveckla och vidareutveckla branschmodeller:  

1. identifiera branschens yrkesroller, 

2. utse referensföretag och identifiera karaktäristiska arbetsuppgifter, 

3. utse sakområdesexperter för identifiering och klassificering av 
kompetenser, 

4. sortera och samla ihop kompetenser till en kvalifikation.18 

När branscherna ska föra dialog med Skolverket om innehåll i och 
utformning av aktuellt yrkesprogram eller yrkespaket så underlättar 
det om det finns definierade kvalifikationskrav som är förankrade i 
arbetslivet. Det finns inte alltid behov av att utveckla en egen vali-
deringsmodell om aktuella ämnesmål och kunskapskrav motsvarar 
de kompetensbehov som efterfrågas på arbetsmarknaden. Valider-
ingen kan då ske inom ramen för utbildningssystemet.  

Som exempel kan nämnas validering inom vård och omsorg där 
validering sker mot nationella mål och kunskapskrav i gymnasie-
skolans vård- och omsorgskurser. Vård- och omsorgscollege (VO-
College), som ansvarar för valideringsmodellen, har tagit fram rikt-
linjer och metodmaterial för hur valideringen ska genomföras. Rikt-
linjerna och metodmaterialet bildar tillsammans VO-Colleges vali-
deringsmodell. Delegationen gör i avsnitt 10.5.3 bedömningen att 
Myndigheten för yrkeshögskolan, inom ramen för de medel som 

                                                                                                                                                               
18 De övriga fyra stegen omfattar att identifiera metoder och verktyg för kartläggning och 
bedömning av kompetenser, att formulera krav på valideringsleverantörer och yrkesbedömare, 
att utforma dokumentmallar och register samt välja format och gränssnitt för validerings-
resultat, och att utforma modell för förvaltning och kvalitetssäkring samt en långsiktig affärs-
modell. 
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tillförs myndigheten för att förstärka stödet för branschvalidering, 
bör prioritera att utveckla det operativa stödet till branscherna, bland 
annat vid utveckling av metoder och verktyg för validering.  

Att ansökningar som avser utveckling och revidering av kvalifi-
kationer bör prioriteras innebär ett likvärdigt och rättvist sätt för 
staten att stötta branschvalidering. Alla branscher har inte möjlighet 
eller viljan att utveckla en hel valideringsmodell. De flesta branscher 
har dock intresse och behov av att utveckla och revidera kvalifika-
tioner som motsvarar branschens krav på kompetens. Kvalifikatio-
nerna är användbara såväl vid rekrytering av nya medarbetare som 
vid kompetensutveckling av befintliga medarbetare. De är också en 
bra utgångspunkt för dialog med Skolverket om utformning och in-
riktning av bland annat kurser, yrkespaket och yrkesprov. På så sätt 
kan utvecklingen av kvalifikationer öka samspelet mellan utbildning 
och arbetsliv.  

Beroende på hur branschernas arbete med att utveckla modeller 
för validering utvecklas kan behoven av stöd komma att ändras fram-
över. Omfattningen och inriktningen av statsbidraget bör därför 
följas upp efter 3 år. 

10.5.2 Statsbidrag för utveckling av branschmodeller samlas 
i en förordning 

Förslag: Bestämmelsen 4 § p. 1 i förordningen (2014:375) om 
statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regio-
nala stödfunktioner för yrkesutbildning ska tas bort.  

 
De utvecklingsmedel som finns i dag administreras av olika myndig-
heter. Branscherna och deras yrkesnämnder eller motsvarande har 
därför ofta svårt att få en överblick av var medlen finns och hur man 
kan ansöka om dem.  

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska enligt Validerings-
delegationens förslag i avsnitt 10.5.1 ansvara för att administrera och 
besluta om statsbidraget för utveckling av modeller för branschvali-
dering. På så sätt samlas stödet till branscherna i deras arbete med 
att utveckla valideringsmodeller hos en myndighet. Statsbidrag för 
utveckling av modeller för branschvalidering som finns att söka 
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inom ramen för andra förordningar bör samlas inom ramen för det 
nya statsbidrag som delegationen har föreslagit.  

Statens skolverk administrerar ett statsbidrag som får lämnas till 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och till organisationer 
som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare för insatser 
som avser yrkesintroduktionsavtal. En del av detta statsbidrag avser 
insatser som syftar till att utveckla kompetensprofiler och valider-
ingsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken.19 Valider-
ingsdelegationen föreslår att denna del av statsbidraget tas bort i för-
ordningen om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser 
och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning (4 § p. 1). Dele-
gationen har noterat att det inte finns några tillgängliga medel under 
2019 för insatser som avser yrkesintroduktionsavtal.20 

Därutöver finns ett statsbidrag, som syftar till att påskynda ny-
anlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, som Arbetsför-
medlingen administrerar. Inom ramen för detta statsbidrag finns 
möjlighet för branscherna och arbetsmarknadens parter att ansöka 
om medel för insatser som syftar till att påskynda de nyanländas eta-
blering på arbetsmarknaden genom att synliggöra deras kompetens.21 

Medel har beviljats för bland annat utveckling av valideringsmodel-
ler.22 Valideringsdelegationen anser att det bör övervägas om dessa 
medel i stället bör hanteras inom ramen för det statsbidrag för utveck-
ling av validering av yrkeskompetens som föreslås i avsnitt 10.5.1. 

Eventuella nya, framtida statsbidrag riktat till branscher och 
arbetsmarknadens parter för utveckling av modeller för validering 
eller som syftar till att synliggöra kompetens genom branschvalider-
ing bör administreras av MYH. 
  

                                                                                                                                                               
19 4 § p. 1 förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser 
och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning. 
20 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens skolverk (U2019/01622/S). 
21 4 § p. 1 förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklings-
insatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. 
22 Se bland annat Arbetsförmedlingen (2018b), s. 29. 
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10.5.3 Myndigheten för yrkeshögskolans stöd till branscherna 
bör utvecklas 

Bedömning: Myndigheten för yrkeshögskolan bör, vid använd-
ning av de medel som tillförs för att förstärka stödet för bransch-
validering, prioritera att:  

• bistå branscherna med operativt processtöd vid framtagande 
av kvalifikationer,  

• lämna stöd för att utveckla metoder och verktyg för validering, 

• erbjuda mötesplatser för utbyte av erfarenheter av operativt 
arbete med att utveckla valideringsmodeller,  

• sammanställa och sprida uppdaterad information om vilka 
branschmodeller som är operativa och när, var och för vem de 
är tillgängliga,  

• genomföra pilotprojekt för att öka kännedomen om aktuell 
valideringsmodell när det finns tydliga behov av kompetens-
försörjning i en bransch, samt 

• regelbundet samla in och redovisa statistik över antalet vali-
deringar enligt branschmodell. 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i uppgift att stödja 
branscherna i deras arbete med att utveckla, kvalitetssäkra och infor-
mera om modeller för validering. Valideringsdelegationen bedömer 
att MYH:s stöd till branscherna behöver utvecklas för att tillgången 
till och kännedomen om validering mot arbetslivets kvalifikationer 
ska kunna öka. Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 
(prop. 2019/20:1) också aviserat att MYH ska förstärka stödet för 
branschvalidering och att medel tillförs myndigheten för detta ända-
mål. 

Branschernas erfarenheter är att det ofta tar lång tid att ta fram 
kompetensstandarder och de har behov av stöd i processen. De bran-
scher som medverkat i BOSS-projektet har haft tillgång till expert-
stöd när man utvecklat nya eller reviderat befintliga branschmodeller 
och kompetensstandarder. Branscherna har uttryckt önskemål till 
delegationen om att ett sådant expertstöd bör finnas tillgängligt även 
framöver.  
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Delegationen bedömer att ledtiden för att ta fram en kvalifikation 
kan förkortas om MYH ger branscherna stöd i processen. Genom 
att bygga upp kunskap på myndigheten om hur en kvalifikation tas 
fram, behöver arbetet inte börja från början varje gång.  

Island är ett exempel på hur arbetet med att ta fram kvalifika-
tioner kan effektiviseras. Där bistår The Education and Training 
Service Center branscher med processtöd vid framtagande av kom-
petensstandarder eller jobbprofiler (se avsnitt 5.3). Processen som 
helhet tar i genomsnitt ungefär två månader. Island har självfallet 
andra förutsättningar än Sverige (färre företag, begränsad geografi 
etc.), men exemplet visar ändå på den effektiviseringspotential som 
ligger i ett kvalificerat processtöd. 

Branscherna kan även ha behov av stöd för att ta fram metoder 
och verktyg för att kartlägga och bedöma kompetens. Metoder och 
verktyg är många gånger likartade, oavsett vilket kunnande som ska 
kartläggas och bedömas. MYH bör därför kunna tillhandahålla en 
”bank” av metoder och verktyg, som branscherna kan använda och 
anpassa efter egna behov.  

Branscherna har uppskattat möjligheten till utbyte av erfarenheter 
och lärande inom BOSS-projektet. Genom att ta del av andra bran-
schers erfarenheter kan processen för att ta fram en branschmodell 
effektiviseras och onödiga misstag undvikas. De deltagande bran-
scherna har efterfrågat fortsatt stöd för erfarenhetsutbyte och lärande. 
MYH bör därför stödja branscherna genom att erbjuda mötesplatser 
för erfarenhetsutbyte om operativt arbete med att utveckla valider-
ingsmodeller. 

MYH bör också utveckla stödet till branscherna genom att sam-
manställa, tillhandahålla och sprida uppdaterad information om vilka 
branschmodeller som är operativa. Informationen kan med fördel 
också omfatta en beskrivning av valideringsmodellerna så att olika 
användare snabbt får en överblick av i vilka situationer, i vilka regio-
ner och för vilka målgrupper respektive modell är tillgänglig och 
lämplig. Sådan information är viktig, inte minst för att regionerna ska 
kunna bidra i sin samordnande och pådrivande roll. I avsnitt 7.5.3 
och 7.5.4 förslår delegationen att regionerna får ett tydligare mandat 
att samordna det regionala kompetensförsörjningsarbetet och bidra 
till att etablera regionala strukturer för validering.  

När det i en bransch finns tydliga kompetensförsörjningsbehov 
kan det också vara lämpligt att rigga pilotprojekt för att öka känne-
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domen om aktuell valideringsmodell och snabbt få upp använd-
ningen av validering. Erfarenheter av sådana pilotprojekt finns såväl 
inom Sveriges strategi för nyindustrialisering Smart industri, som 
inom olika projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.  

Som framgår av avsnitt 9.2 har MYH på uppdrag av Validerings-
delegationen samlat in och sammanställt uppgifter om branschvali-
dering. Det finns ett värde av att sådana uppgifter regelbundet samlas 
in och sammanställs. MYH bör därför regelbundet samla in och 
redovisa statistik över antalet branschvalideringar. 

Valideringsdelegationen bedömer att MYH, inom ramen för de 
medel som regeringen aviserat ska tillföras myndigheten för att för-
stärka stödet till branschvalidering, bör prioritera ovanstående upp-
gifter för att utveckla stödet till branscherna i deras arbete med att 
utveckla, kvalitetssäkra och informera om sina modeller för validering. 
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11 Validering inom kommunernas 
vuxenutbildning 

Tillgång till vuxenutbildning ger människor en andra chans och för-
utsättningar för karriärväxling, ett livslångt lärande och personlig 
utveckling. Vuxenutbildningens roll har blivit allt viktigare även för 
kompetensförsörjningen. Med utbildning som möter arbetsmarkna-
dens behov får människor möjlighet att utvecklas och stärka sin 
ställning på arbetsmarknaden, samtidigt som förutsättningarna för 
kompetensförsörjningen stärks. 

Validering är ett centralt begrepp inom vuxenutbildningen. Ut-
bildningen ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som eleverna 
förvärvat genom arbetsliv eller tidigare studier. På så sätt kan utbild-
ningen möta elevernas individuella behov och förutsättningar. 

I departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) 
lämnades flera förslag som avser validering inom kommunal vuxen-
utbildning. Promemorian har remissbehandlats och remissvaren 
visade på behov av ett fördjupat beredningsunderlag avseende vissa 
av förslagen. Ett av förslagen avsåg ändring av definitionen av 
validering i skollagen. I kapitel 6 lämnar Valideringsdelegationen för-
slag om att definitionen av validering i skollagen ska ändras. I samma 
kapitel lämnar delegationen också förslag om en ny förordning med 
generella bestämmelser om validering. Förordningen ska gälla valider-
ing för samtliga kvalifikationer som omfattas av Sveriges referensram 
för kvalifikation för livslångt lärande, SeQF, om inte annat framgår 
av annan författning.  

I detta kapitel beskrivs vuxenutbildningens omfattning och in-
riktning (avsnitt 11.1) samt vilken validering som förekommer i 
dagsläget (avsnitt 11.2). I avsnitt 11.3 lämnar Valideringsdelegatio-
nen förslag som syftar till att öka tillgången till validering inom 
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komvux och särvux och underlätta utbildningsanordnarnas arbete 
med validering.  

11.1 Vuxenutbildningens omfattning och inriktning 

Kommunernas vuxenutbildning spelar en viktig roll för vuxnas möj-
ligheter att komplettera sitt tidigare kunnande och hitta vägar vidare 
i arbetslivet och till olika utbildningar. Fejes m.fl. (2018) identifierar 
tre funktioner för vuxenutbildningen: en arbetsmarknadsfunktion, 
en medborgerlig och demokratisk funktion samt en kompensatorisk 
funktion. I skollagen (2010:800) anges att målet för kommunernas 
vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 
De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens 
i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att 
främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen 
ska vara den enskildes behov och förutsättningar.1 

Vuxenutbildningen omfattar skolformerna kommunal vuxenut-
bildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).2 Den 
1 juli 2016 upphörde Svenska för invandrare (sfi) som egen skolform 
och blev en del av komvux. Både komvux och särvux omfattar ut-
bildning på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) och gym-
nasial nivå (motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasiesär-
skolan). 

Sedan 2012 finns en egen läroplan för vuxenutbildningen som 
understryker att utbildningen ska vara individanpassad och alltid 
måste möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsätt-
ningar.3 För att kunna möta vuxna elevers varierade behov ska 
vuxenutbildningen ta till vara de kunskaper och erfarenheter som 
vuxna elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier. Det 
framgår också av skollagen att det för varje elev inom vuxenutbild-
ningen ska finnas en individuell studieplan.4 Studieplanen kan på-
verkas av att eleven får eller har fått sina kunskaper och kompetenser 
validerade.  

                                                                                                                                                               
1 20 kap. 2 § och 21 kap. 2 § skollagen (2010:800). 
2 Komvuxutredningen (SOU 2018:17) har föreslagit att särvux ska upphöra som egen skol-
form och i stället ingå som del i komvux. Regeringen har aviserat en proposition om kommu-
nal vuxenutbildning i december 2019. 
3 SKOLFS 2012:101. 
4 20 kap. 8 § och 21 kap. 8 § skollagen (2010:800). 
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Möjligheten till validering är inskriven i skollagen och gäller elever 
inom såväl komvux som särvux. Gällande rätt beträffande bestäm-
melser om validering i kommunal vuxenutbildning och särskild ut-
bildning för vuxna presenteras i kapitel 6 (se avsnitt 6.1.1). 

11.1.1 Komvux växer i omfattning och andelen 
utrikes födda ökar 

Den kommunala vuxenutbildningen har varierat kraftigt i omfatt-
ning över tid beroende dels på statliga satsningar som kunskapslyftet 
och yrkesvux, dels på storleken på invandringen. I slutet av 1990-
talet var antalet elever inom komvux (exklusive sfi) som högst, för 
att därefter minska med nära 100 000 elever. Sedan 2008 har antalet 
elever inom komvux åter ökat stadigt. De senaste årens stora invand-
ring har medverkat till denna ökning. Detta innebär också att en 
ökande andel av de studerande inom komvux är födda utomlands. 

Nära 250 000 personer studerade inom komvux på grundlägg-
ande eller gymnasial nivå 2018 (Skolverket 2019a). Detta motsvarar 
4 procent av befolkningen i åldern 20–64 år. Merparten, knappt 
194 000 personer, studerade huvudsakligen på gymnasial nivå. An-
talet elever ökade jämfört med 2017 på både grundläggande och 
gymnasial nivå, en ökning med 12 respektive 5 procent. Antalet ele-
ver inom komvux som studerade sfi var 2018 drygt 159 000,5 vilket 
var en liten minskning från året innan (Skolverket 2019b). Knappt 
24 000 elever läste både sfi och kurser på grundläggande eller gym-
nasial nivå. Det totala antalet elever inom komvux inklusive sfi 2018 
uppgick därmed till nästan 390 000.  

Särskild utbildning för vuxna har en betydligt mindre omfattning. 
Hösten 2018 studerade 3 670 elever i särvux.  

Andelen utlandsfödda inom komvux (exklusive sfi) har ökat med 
13 procentenheter under den senaste tioårsperioden (Skolverket 
2019a). På grundläggande nivå var nästan samtliga elever 2018 (96 pro-
cent) födda utomlands, medan andelen utlandsfödda på gymnasial 
nivå var 40 procent.  

Utbildningsnivån varierar stort inom gruppen utrikes födda 
elever. Bland eleverna på grundläggande nivå hade 41 procent en 
eftergymnasial utbildning. Majoriteten av dessa studerade svenska 
                                                                                                                                                               
5 Därutöver deltog knappt 4 000 elever i utbildning motsvarande sfi med en folkhögskola som 
huvudman. 
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som andraspråk. Samtidigt hade 23 procent av eleverna högst en för-
gymnasial utbildning. På gymnasial nivå hade 21 procent av de ut-
landsfödda eleverna en tidigare eftergymnasial utbildning, medan 
18 procent hade högst förgymnasial utbildning sedan tidigare. Sam-
mantaget hade 38 procent av de utlandsfödda eleverna 2018 en efter-
gymnasial utbildning, vilket kan jämföras med 11 procent bland de 
svenskfödda eleverna (Skolverket 2019a).  

Fler kvinnor än män studerar inom komvux. Kvinnorna är i 
majoritet både på grundläggande och gymnasial nivå. Andelen män 
har dock ökat under den senaste tioårsperioden, från 33 procent 
2006 till 39 procent 2018. Könsfördelningen är likartad bland elever 
födda i Sverige och elever födda utomlands. 

Åldersfördelningen ser däremot olika ut bland elever födda i 
Sverige respektive utomlands. Bland de svenskfödda eleverna är nästan 
hälften (43 procent) under 25 år, vilket kan jämföras med 21 procent 
bland de utlandsfödda eleverna.  

11.1.2 Skiftande behov och förutsättningar behöver mötas 
av ett flexibelt studieupplägg 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer 
med mycket olika förutsättningar och varierade erfarenheter från 
både arbetsliv och tidigare studier. Även elevernas mål med utbild-
ningen varierar. Flexibilitet ska därför alltid eftersträvas. Det kan 
handla om flexibilitet vad gäller plats för utbildningens genomförande, 
tid, studietakt, studieform och sätt att lära (Skolverket 2012, s. 6).  

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är uppbyggt kring kur-
ser.6 Eleverna kombinerar olika kurser utifrån målet med sina studier, 
till exempel arbete eller vidare studier. Det är få elever inom komvux 
som studerar för att ta ut en examen eller ett slutbetyg.7 Av alla 
elever som huvudsakligen studerade på gymnasial nivå 2018 var det 
enbart 2 procent som tog ut ett slutbetyg eller en examen (Skolver-
ket 2019a). Majoriteten av dessa (drygt 70 procent) var födda i 
Sverige och deras slutbetyg eller examen omfattade även betyg från 
gymnasieskolan. 

                                                                                                                                                               
6 20 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
7 Gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning infördes 2012 och omfattar 2 400 poäng. 
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Vård och omsorg är vanligaste yrkesinriktningen inom komvux 

År 2018 uppgick det totala antalet kursdeltagare på komvux grund-
läggande och gymnasial nivå till 883 000. Knappt 374 000 av kurs-
deltagarna läste yrkeskurser. Räknat i antal personer var det 93 000 
elever som läste yrkeskurser 2018, vilket var en ökning från 2016 då 
79 000 elever läste yrkeskurser inom komvux. Vård och omsorg är 
den vanligaste yrkesinriktningen följt av inriktning mot barn och 
fritid. Nära hälften (47 procent) av eleverna som läste en yrkesin-
riktning på gymnasial nivå 2018 gjorde detta med inriktning mot 
vård och omsorg (Skolverket 2019a).  

Sedan den 1 januari 2017 kan kommuner söka statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).8 För 
att söka statsbidraget behöver minst tre kommuner samverka om 
planeringen och genomförandet av utbildningen. Dessutom ska de 
samverkande kommunerna finansiera utbildning som i antal platser 
motsvarar den utbildning de får statsbidrag för. Ett villkor för stats-
bidrag är att de samverkande kommunerna ska erbjuda elever möj-
lighet till validering. 

Syftet med statsbidraget för regionalt yrkesvux är att åstadkomma 
ett utökat och bredare kursutbud inom den kommunala yrkesut-
bildningen. Den yrkesutbildning som finansieras av statsbidraget för 
regionalt yrkesvux har dock en relativt likartad inriktning som kom-
munernas övriga vuxenutbildning. Nästan hälften (49 procent) av 
deltagarna studerade vård och omsorg 2017, och 2018 var det 38 pro-
cent av deltagarna som gjorde det (Skolverket 2019c). Utbildning 
inriktad mot barn och fritid kommer på andra plats även inom 
regionalt yrkesvux med cirka 12 procent av deltagarna både 2017 och 
2018. Den minskade andelen deltagare inom vård och omsorg 2018 
förklaras av att ersättningen för de dyrare utbildningarna i yrkesvux 
ökade 2018 medan ersättningen för resterande utbildningar, bland 
annat vård och omsorg, var i stort sett oförändrad.   

Utvecklingsbehov för en flexibel och individanpassad utbildning 

Utbildning inom komvux ska kunna erbjudas flexibelt, bland annat 
när det gäller tid, plats och studieform. Andelen elever som studerar 
på distans har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden, från 
                                                                                                                                                               
8 Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
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några enstaka procent 2008 till 27 procent 2018 (Skolverket 2019a). 
Inom komvux på gymnasial nivå läste drygt 30 procent av kursdel-
tagarna på distans.  

I vissa kommuner är distansundervisning den enda studieform 
som erbjuds. Distansundervisning är en studieform som ställer krav 
på både självständighet och hög studiedisciplin. När distansunder-
visning är det enda alternativet finns en betydande risk att elever 
kanske inte ens påbörjar studierna, eller att de riskerar att misslyckas 
med sina studier (Skolinspektionen 2019, s. 6).  

Skolinspektionen (2019) har granskat om elever som studerar 
teoretiska kurser inom komvux på gymnasial nivå erbjuds en flexibel 
och individanpassad utbildning. Av de 30 verksamheter som ingick i 
granskningen bedömde Skolinspektionen att 29 behövde utveckla 
arbetet. Bland annat pekade granskningen på att undervisningen 
sällan anpassas efter elevernas studie- och yrkesbakgrund eller mål 
med studierna.  

En av de framgångsfaktorer som Skolinspektionen identifierade 
var att lärarna använder sig av elevernas individuella studieplaner. 
Det saknas dock ofta rutiner för att ta del av elevernas studieplaner. 
Många individuella studieplaner är dessutom av låg kvalitet där flera 
viktiga uppgifter saknas, som exempelvis elevens mål med utbild-
ningen och tidigare utbildnings- och yrkeserfarenhet. 

11.1.3 Ett kommunalt ansvar med många olika utförare 

Kommuner och vissa landsting9 är i dag ensamma om huvudmanna-
skapet för kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild ut-
bildning för vuxna (särvux). Det är huvudmannen som ansvarar för 
att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skol-
lagen.10 Kommuner kan anordna utbildningen i egen regi eller upp-
handla sin utbildning av andra utbildningsanordnare, till exempel 
privata utbildningsföretag, studieförbund eller folkhögskolor.11  

Andelen kursdeltagare som läser hos en anordnare som huvud-
mannen har upphandlandlat har nästintill fördubblats under de senaste 
tio åren. År 2018 läste 54 procent av kursdeltagarna på gymnasial 

                                                                                                                                                               
9 År 2018 studerade 446 elever inom komvux med ett landsting som huvudman (Skolverket 
2019a). 
10 2 kap. 8 § skollagen (2010:800). 
11 Bestämmelser om entreprenadförhållanden inom skolväsendet finns i 23 kap. skollagen. 
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nivå hos en annan utbildningsanordnare. Motsvarande andel bland 
kursdeltagare på grundläggande nivå var 39 procent (Skolverket 2019a). 

Vid vuxenutbildning på entreprenad överlämnar kommunen den 
myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgifter, 
det vill säga att sätta betyg. Om utbildningsanordnaren har betygs-
rätt får kommunen även överlämna den myndighetsutövning som 
hör till rektors uppgifter, det vill säga att utfärda betyg. Kommunen 
är dock ansvarig för utbildningen även när den bedrivs på entrepre-
nad. Med huvudmannaansvaret följer bland annat att kontrollera och 
följa upp verksamheten.  

Betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare infördes 2011.12 
Syftet var dels rättvisa och rättssäkerhet för den enskilde i fråga om 
betyg och intyg, dels möjligheten till konkurrens på lika villkor för 
olika typer av utbildningsanordnare.13 Skolinspektionen är den myn-
dighet som prövar ansökningar och lämnar tillstånd att sätta betyg, 
anordna prövning och utfärda betyg och intyg. I dag har cirka 190 
enskilda utbildningsanordnare beviljats betygsrätt av Skolinspektio-
nen. Majoriteten av kommunerna som har utbildning på entreprenad 
använder sig av betygsrätt som ett villkor för entreprenaden 
(SOU 2018:71, s. 260).  

Skolinspektionen genomförde 2015 en tillsyn av enskilda utbild-
ningsanordnare med betygsrätt. Granskningen var inriktad på vux-
enutbildning som uppdragsutbildning (utbildning motsvarande 
komvux). Skolinspektionen drog bland annat slutsatsen att avtalen 
för utbildningen är mer styrande för utbildningens innehåll än 
författningarnas krav. Detta visade sig dels i att studietakten inte 
anpassas efter elevernas förutsättningar, dels att validering inte görs 
i tillräcklig utsträckning eftersom det inte anges i avtalen (Skolin-
spektionen 2016).  

Komvuxutredningen har föreslagit att betygsrätt ska vara ett 
villkor för att bedriva kommunal vuxenutbildning på entreprenad 
(SOU 2018:71, s. 271). Enligt utredningen skulle detta förbättra för-
utsättningarna för god kvalitet inom entreprenaderna, eftersom ut-
bildningsanordnarna då även skulle vara föremål för tillsyn av Skol-
inspektionen inom ramen för sin betygsrätt. Komvuxutredningen 
föreslog även en utökad inspektion av enskilda anordnare med 
betygsrätt.  

                                                                                                                                                               
12 Betygsrätt regleras i 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 
13 Remisspromemoria U2008/6038/SV. 
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11.2 Validering inom komvux 

11.2.1 Fortfarande begränsad omfattning av validering 

Det var inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som begreppet 
validering första gången introducerades i Sverige under 1990-talet 
(se avsnitt 4.2.1). Kartläggning, bedömning och erkännande av ele-
vernas tidigare förvärvade kunnande är centralt för att vuxenutbild-
ningen ska kunna möta elever med olika bakgrund och erfarenheter. 
Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från 
elevens förutsättningar och behov. Även en orienteringskurs kan ha 
till syfte att ge tillfälle till validering (se avsnitt 6.1.1). Trots att 
mycket utvecklingsarbete har genomförts genom åren för att få 
igång valideringsarbetet inom komvux är validering fortfarande ett 
utvecklingsområde.  

Behov av validering bland eleverna i komvux 

Det finns två huvudsakliga målgrupper för validering inom komvux. 
Det är dels personer som sedan tidigare är yrkesverksamma och som 
har tillägnat sig kunskaper och kompetens i sitt arbete. Dels är det 
utlandsfödda elever. Bland eleverna som påbörjade yrkesinriktad ut-
bildning inom komvux 2015 arbetade 59 procent året innan utbild-
ningsstart. Tre fjärdedelar av eleverna som påbörjade yrkeskurser 
hade dessutom minst en gymnasieutbildning sedan tidigare (Liljeberg 
m.fl. 2019). Detta indikerar att många elever kan ha behov av att få 
sitt tidigare kunnande validerat och utbildningen anpassad utifrån 
sina individuella behov av komplettering.  

Andelen utlandsfödda elever är hög inom komvux, 40 procent av 
eleverna på gymnasial nivå, och många av dem har sannolikt behov 
av validering. Som framgått är det en relativt hög andel av de utlands-
födda eleverna på gymnasial nivå, 21 procent, som har en tidigare 
eftergymnasial utbildning. Drygt 80 procent av dessa elever är också 
över 25 år, vilket gör det rimligt att anta att många av dem även har 
kunskaper och kompetens från yrkesverksamhet som skulle kunna 
valideras. 
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Få kursdeltagare i komvux valideras 

Skolverkets statistik om validering baseras på huvudmännens inrap-
portering av utfärdade betyg och intyg efter validering. Statistiken 
avser kursdeltagare som antingen fått betyg efter en validering, det 
vill säga elevens kunskaper motsvarade samtliga kursens kunskaps-
mål, eller som har erhållit ett intyg som bekräftar att eleven har 
kunskaper som motsvarar delar av kursens kunskapsmål. Skolverket 
menar att bristerna i statistiken sannolikt är stora och att det troligen 
genomförs mer validering än vad som rapporteras.  

Av figur 11.1 framgår att antalet kursdeltagare inom komvux på 
gymnasial nivå som genomgått validering ökade både 2016 och 2017. 
Under 2017 uppgick antalet kursdeltagare som genomgått validering 
med efterföljande prövning för betyg till 2 626, vilket är en ökning 
med 794 kursdeltagare (43 procent) jämfört med 2016. Antalet kurs-
deltagare som genomgått validering inom en kurs utan efterföljande 
prövning uppgick 2017 till 1 517. Det är en ökning med 244 kurs-
deltagare (19 procent) från föregående år. Valideringen har främst 
skett inom kurser inom vård- och omsorgsarbete, men även valider-
ing inom orienteringskurs är relativt vanligt. 

Källa: Statens skolverk. 
Anmärkning: Betyg efter validering innebär att eleven har genomgått prövning där elevens kunskaper 
har bedömts i förhållande till såväl kunskapsmålen som betygskriterier respektive kunskapskrav. 
Kursdeltagaren har inte deltagit i undervisningen. Intyg efter validering innebär att eleven har fått 
delar av kursen godkänd, men att andra delar återstår att komplettera för att eleven ska nå kursens 
samtliga kunskapsmål.  
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Statistiken indikerar således att valideringsverksamheten har ökat under 
de senaste åren. Om de drygt 4 100 kursdeltagare som antingen er-
hållit betyg eller intyg efter en validering ställs i relation till det totala 
antalet kursdeltagare inom komvux på gymnasial nivå (drygt 680 000) 
framstår dock omfattningen som mycket begränsad. Endast 0,6 pro-
cent av kursdeltagarna validerades 2017.  

Få huvudmän kan svara på hur ofta validering genomförs 

Valideringsdelegationen genomförde 2018 en enkätundersökning i 
samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Enkäten 
skickades till samtliga kommuner och innehöll bland annat frågor 
om omfattningen av validering inom vuxenutbildningen.14  

I enkäten gavs kommunerna möjlighet att ange i vilken form de 
genomfört validering: i form av kartläggning, nivåplacering, för in-
tyg samt för betyg. Majoriteten (84 procent av kommunerna) upp-
gav att de hade genomfört validering i någon av de angivna formerna 
läsåret 2016/17. Validering i form av kartläggning var vanligast, följt 
av validering i form av nivåplacering. Validering som hade lett till 
prövning och betyg var vanligare än att valideringsresultatet doku-
menterats i ett intyg. Andelen av valideringarna som ledde till pröv-
ning och betyg hade ökat jämfört med resultaten i en motsvarande 
enkätundersökning för läsåret 2013/14, från 28 procent läsåret 2013/ 
14 till 41 procent läsåret 2016/17.15  

Enbart var femte kommun uppgav dock att de hade uppgifter om 
hur många individer som hade fått sin kunskap och kompetens vali-
derad. Därutöver kunde 34 procent av kommunerna uppskatta om-
fattningen av den validering som genomförts. En förklaring till bris-
ten på uppgifter som flera kommuner framförde som öppna kom-
mentarer i enkäten var att de har all vuxenutbildning på entreprenad 
och att de inte efterfrågar redovisning om validering från sina externa 
utbildningsanordnare.  

I en intervjustudie som Skolverket genomfört för uppföljning av 
regionalt yrkesvux framhöll dock flera av de kommuner som har en 

                                                                                                                                                               
14 Svarsfrekvensen var 72 procent. De kommuner som besvarade enkäten (enskilt eller i sam-
verkan) motsvarade också 72 procent av Sveriges befolkning (Valideringsdelegationen 2018). 
15 Motsvarande enkätundersökning genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting på upp-
drag av utredningen om överblickbara system för validering, se departementspromemorian Vali-
dering med mervärde (Ds 2016:24, bilaga 2, s. 144–149).  
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stor andel av sin utbildning på entreprenad att kravet om att utbild-
ningsanordnare ska kunna validera är en del av upphandlingen. Svå-
righeten att dokumentera validering i de administrativa systemen 
uppgavs vara en förklaring till varför det är svårt att uppskatta om-
fattningen. I vissa administrativa system är valideringen markerad 
som genomförd kurs, utan någon särskild anteckning om att kursen 
har validerats (Skolverket 2018). 

Valideringsdelegationens och SKL:s enkät visade att samman-
taget drygt 3 800 elever hade fått sin kompetens validerad i någon 
form läsåret 2016/17. Antalet baseras på uppgifter från cirka hälften 
av kommunerna, det vill säga de kommuner som hade uppgifter eller 
som kunde uppskatta antalet genomförda valideringar. För 63 pro-
cent av dem som validerats ledde valideringen till en förkortad 
studietid.  

Även enkätundersökningens resultat indikerar således en mycket 
begränsad omfattning av validering inom komvux. Om de 3 800 elev-
erna som validerats i någon form relateras till det totala antalet elever 
inom komvux inklusive sfi (390 000 elever) blir andelen knappt 1 pro-
cent. Detta är ungefär samma andel som framkommer i Skolverkets 
statistik över kursdeltagare som validerats. 

Kartläggning och nivåplacering inför teoretiska kurser, intyg 
eller betyg inom yrkeskurser 

Kommunernas enkätsvar indikerar att validering är betydligt vanli-
gare inom teoretiska ämnen (svenska/svenska som andraspråk, eng-
elska, matematik) och sfi än inom yrkesämnen. Validering inom teo-
retiska ämnen och sfi handlar framför allt om kartläggning och 
värdering av elevens kunskaper för nivåplacering. Två av tre kommu-
ner uppgav att de genomför validering för nivåplacering.  

När det gäller validering inom yrkesämnen så framkommer sam-
ma bild som i Skolverkets statistik, nämligen att omvårdnadsom-
rådet dominerar stort. Nästan samtliga kommuner (96 procent) som 
svarade att validering genomförts läsåret 2016/17 hade validerat 
inom vård och omsorg. Valideringen inom vård och omsorg hade lett 
till prövning och betyg i 65 procent av kommunerna. Drygt 80 pro-
cent av kommunerna svarade att valideringen hade lett till att 
eleverna hade kunnat förkorta sin studietid. Inom övriga yrkesom-
råden var validering betydligt ovanligare. 
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11.2.2 Flera förklaringar finns till den låga nivån  

Svag reglering av validering 

Trots elevsammansättningen är omfattningen av validering inom 
komvux således låg i Sverige. Även om statistiken är bristfällig och 
eventuellt underskattar den validering som genomförs så framstår 
omfattningen som mycket låg i jämförelse med våra nordiska grann-
länder (se kapitel 5). Andelen som valideras inom gymnasial vuxen-
utbildning i Norge har sedan 2010 legat mellan 23 och 29 procent av 
eleverna som är över 25 år. I Danmark är validering obligatoriskt 
inför yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå.  

Skollagen anger att en elev inom komvux och särvux kan få sina 
kunskaper och sin kompetens validerad. I jämförelse med övriga 
nordiska länder är regleringen av validering svag i Sverige. I och med 
att huvudmännen inte är skyldiga att erbjuda validering är också 
förutsättningarna begränsade för statlig granskning och uppföljning 
av verksamheten.  

Bristande kompetens om validering 

En orsak till att validering inte genomförs i större utsträckning är 
bristande kompetens för att kunna genomföra en validering. Flertalet 
av respondenterna i Skolverkets (2018) intervjustudie konstaterar 
att validering är ett utvecklingsområde där arbetet behöver bedrivas 
mer systematiskt. I nästan alla intervjuade kommuner pågick dock 
arbete med att tydliggöra gemensamma kriterier för validering.  

Det pågår också ett arbete i samtliga regioner med att etablera 
regionala strukturer för validering. I Valideringsdelegationens upp-
följning (se bilaga 3) och i delegationens dialoger med aktörer på 
regional och kommunal nivå framkommer att validering inom kom-
munernas vuxenutbildning ofta utgör basen i arbetet med att etablera 
en regional samverkan om validering. I flera regioner har arbetet för-
stärkts genom initiativ kring validering som sker inom ramen för 
ESF-projekt. Regionerna har dock kommit olika långt i arbetet. 
Detta innebär att det fortfarande är en ganska stor skillnad på vilka 
möjligheter elever inom komvux har att få sitt tidigare förvärvade 
kunnande validerat. 
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Kostnaden för att genomföra validering 

Att validera enskilda elever kräver andra personella resurser än att 
utbilda eleverna i grupp. Framför allt är det den individuella bedöm-
ningen av elevens tidigare förvärvade kunnande som är resurskrä-
vande, men extra tid behöver också avsättas i kartläggningsfasen för 
att ge eleven stöd i att synliggöra sitt kunnande.  

I en studie som genomförts i Flandern (Belgien) har man analy-
serat den effektiva tiden som olika personalkategorier lägger ned i 
valideringsprocessens olika steg (IDEA 2016). Beräkningen summe-
rade till 58 timmar i genomsnitt per validering. Huvuddelen av tiden, 
i genomsnitt 42 timmar (72 procent), hänfördes till bedömningsfasen 
och 20 procent till kartläggningen av individens kunnande. I studien 
ingick både validering inom utbildning motsvarande komvux, vali-
dering inom högskolan och validering mot arbetsmarknadskrav för 
anställning. Det fanns i genomsnitt inga större skillnader i tidsåtgång 
mellan de olika områdena. Däremot var variationen stor vad gäller 
tidsåtgången för bedömningsfasen, beroende på om individens kun-
nande behövde prövas praktiskt på en arbetsplats eller inte. Den 
effektiva tiden som utföraren beräknades lägga ned under bedöm-
ningsfasen varierade mellan 24 och 62 timmar. 

Det bör dock framhållas att tidsåtgången också påverkas av ut-
förarens vana att genomföra validering. När rutiner och arbetssätt 
finns på plats kan effektiviteten öka. Utvecklingen av regionala 
strukturer för validering, som bygger vidare på samverkan mellan 
kommuner där kompetens kring specifika utbildningsområden sam-
las till en ort, kan bidra till att antalet valideringar blir tillräckligt 
högt för att utförarna ska kunna få en högre effektivitet i genom-
förandet. 

Den ovan redovisade tidsåtgången motsvarar en genomsnittlig 
kostnad för utföraren på 1 500–2 000 euro per validering. Denna 
uppgift överensstämmer väl med internationella och svenska upp-
skattningar av kostnaden för en validering.16 Kostnaden 15 000–
20 000 kronor per validering kan också jämföras med den ersättning 
som Arbetsförmedlingen betalar utförare av validering, vilken varie-
rar mellan 1 500 och 3 500 kronor per dag, beroende på vilket yrkes-
område valideringen avser. 

                                                                                                                                                               
16 Se t.ex. Valideringsdelegationens delbetänkande Validering i högskolan (SOU 2018:29). 
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Tiden det tar att gå igenom en validering är viktig också för indi-
viden. Om eleven får studiemedel så gör tiden i validering att antalet 
veckor med studiemedel som finns kvar för studierna minskar. Det 
är därmed inte i individens intresse att genomföra en validering som 
inte leder till att utbildningen förkortas med minst lika lång tid som 
valideringen tar i anspråk. 

Svårigheter att erbjuda flexibel utbildning efter validering 

Efter en validering har eleven oftast behov av komplettering, vilket 
kan handla om både hela kurser och delar av kurser. Detta ställer 
krav på individualiserade studieupplägg så att inte oönskade glapp 
uppstår för eleven. En sammanhängande kompletteringsutbildning 
kan vara nödvändig för vissa elever så att de inte går miste om sin 
studiefinansiering. Många elever kombinerar emellertid sina studier 
med arbete och är mindre beroende av en sammanhållen utbildning.17 

Studierna inom komvux är som tidigare framgått kursbaserade, 
där den enskilda eleven kombinerar olika kurser utifrån sina behov 
och mål med utbildningen. Vanligen finns flera kursstarter per år, 
men i praktiken antas elever kontinuerligt till olika kurser. Behöver 
kompletteringen ske genom skolförlagd utbildning är dock flexibili-
teten ofta begränsad. Trots att utbildningen ska bedrivas kontinuer-
ligt under året är det vanligt att den skolförlagda undervisningen inom 
komvux följer ungdomsskolans terminer med antagning två gånger 
om året och sommaruppehåll (Skolinspektionen 2019). Detta mins-
kar möjligheterna för ett flexibelt upplägg för samtliga elever, men 
kanske ännu mer för elever som efter valideringen har behov av kom-
plettering av delar av kurser. Distansundervisning är mer flexibel, 
men passar inte alla elever. 

Deltagare vid Skolverkets regionala dialoger om vuxenutbildning 
har tagit upp att det är en utmaning hur man kan lösa en flexibel 
utbildning efter validering (Skolverket 2019d). Detta har även fram-
hållits i Valideringsdelegationens kontakter med huvudmän, utbild-
ningsanordnare och regionala aktörer. Det samarbete mellan kom-
muner om utbildningsutbudet, som har utvecklats eller fördjupats 
genom regeringens satsning på regionalt yrkesvux, är av stor bety-

                                                                                                                                                               
17 Att många elever kombinerar sina studier med arbete framgår t.ex. i Liljeberg m.fl. (2019) 
där analys görs av inkomstutvecklingen för elever som läser yrkeskurser inom komvux.  
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delse för förutsättningarna att få till stånd flexibla möjligheter till 
komplettering efter valideringen. Ett gemensamt ansökningssystem 
är en annan faktor som kan bidra till ett ökat flöde av elever mellan 
de olika kommunerna inom en samverkan (Skolverket 2018). Även 
med ett utvecklat samarbete mellan kommuner om utbildningsut-
budet kan dock faktorer som avstånd, infrastruktur och kollektiv-
trafik begränsa elevernas möjligheter att studera delar av utbild-
ningen på en annan ort än i hemkommunen.  

Sammantaget pekar de ovan beskrivna förhållandena på att det 
kan krävas ett visst merarbete för huvudmannen för att sätta samman 
individualiserade studieupplägg efter en validering så att eleven kan 
genomföra kompletteringsutbildningen utan oönskade avbrott. 

11.2.3 Stödverktyg och kompetensutveckling 

För att stödja och främja användningen av validering har Statens 
skolverk tagit fram stödmaterial och riktlinjer för validering inom 
vuxenutbildningen.18 Riktlinjerna är övergripande och avser främst 
den kartläggande delen av valideringen. Därutöver har Skolverket 
publicerat allmänna råd för prövning. 

Skolverket har även tagit fram ett webbaserat kartläggningsverk-
tyg som gör det möjligt att vägleda och kartlägga personer vars yrkes-
kunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser behöver bli syn-
liggjorda. Kartläggningsverktyget är baserat på det centrala innehållet 
i samtliga nationella yrkeskurser, så att individens samlade erfaren-
het kan matchas med innehållet i gymnasiala utbildningar. I kartlägg-
ningsverktyget är kursernas centrala innehåll översatt till sex olika 
språk.  

Vidare har Skolverket tagit fram en webbutbildning i validering, 
Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion. Hösten 2017 
startade också kursen Validering i praktiken (7,5 högskolepoäng) vid 
Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Vårterminen 2018 
gavs kursen även som distansutbildning vid Högskolan Dalarna. 
Kursen bygger på Skolverkets webbutbildning och genomförs som 
en uppdragsutbildning med Skolverket som uppdragsgivare (se vidare 
avsnitt 9.1). 

                                                                                                                                                               
18 Statens skolverk (2013) Validering inom vuxenutbildning och Statens skolverk (2017) Rikt-
linjer till stöd för kommunernas arbete med validering, bilaga. 
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Av Valideringsdelegationens enkät till kommunerna 2018 fram-
går att de allra flesta kommuner känner till Skolverkets riktlinjer och 
olika stödmaterial och att de anser att dessa är viktiga för att komvux 
ska kunna genomföra strukturerade valideringar av hög kvalitet. En 
målgruppsanalys som genomfördes i början av 2019, inom ramen för 
Valideringsdelegationens myndighetssamverkan, visar dock att drygt 
varannan studie- och yrkesvägledare i kommunerna inte vet vart de 
ska vända sig för att få information och stöd om validering. Sju av 
tio anger också att de har behov av mer stöd för att arbeta med vali-
dering (se bilaga 3). 

Skolverket har erbjudit kommunerna dialogmöten och work-
shops för att bidra till att stödmaterialen blir kända och börjar 
användas. I en utvärdering av ESF-projektet RegioVux framkommer 
behov av ett organisatoriskt stöd och möjligheter till fortsatt erfar-
enhetsutbyte för att samverkan kring regionalt yrkesvux ska kunna 
utvecklas och bli långsiktigt hållbart (Sweco 2019, s. 22). I utvärder-
ingen lämnas rekommendationen att Skolverket ska fortsätta göra 
besök i regionerna för dialog, workshop och seminarier.  

Ett betydelsefullt tillskott till stöd för valideringsarbetet inom 
komvux utgörs av Föreningen Vård- och omsorgscolleges 
(VO-College) riktlinjer och metodstöd för validering. Riktlinjerna 
beskriver syftet med validering inom vård och omsorg, roll- och 
ansvarsfördelning i valideringsprocessen och dess olika steg. För att 
bidra till ett kvalitetssäkrat och likvärdigt arbete med validering har 
VO-College också tagit fram ett metodstöd för hur validering inom 
vård och omsorg bör genomföras praktiskt. Både riktlinjerna och 
metodstödet finns tillgängligt på VO-College webbplats. Genom 
registrering och inloggning kan samtliga vuxenutbildningsaktörer 
använda sig av metodstödet, oavsett om de är medlemmar i VO-College 
eller inte. 

Denna typ av handfast metodstöd effektiviserar och kvalitetssäk-
rar yrkeslärarnas arbete med validering. Det kompletterar Skolver-
kets övergripande riktlinjer.  
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11.3 Förslag och bedömningar 

11.3.1 Skyldighet att erbjuda inledande kartläggning 
av kunskaper och kompetens 

Förslag: Hemkommunens skyldighet att tillhandahålla vägled-
ning ska förtydligas genom att det anges i skollagen att hem-
kommunen är skyldig att erbjuda en inledande kartläggning av 
kunskaper och kompetens, inför utbildning eller prövning inom 
kommunal vuxenutbildning eller inför utbildning inom särskild 
utbildning för vuxna. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela ytterligare föreskrifter om inledande kartläggning. 

Statens skolverk ska i förordningen om vuxenutbildning be-
myndigas att meddela ytterligare föreskrifter om inledande kart-
läggning. 

Kartläggning är en viktig grund för att individer ska kunna göra 
medvetna val 

Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbild-
ningen och att ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning för 
detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll 
och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna 
har. Vägledningsinsatser för elever och presumtiva elever fyller en 
viktig funktion. Av den anledningen ska enligt skollagen elever i 
vuxenutbildningens skolformer ha tillgång till personal med sådan 
kompetens att deras behov av vägledning kan tillgodoses. Även den 
som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.19 
För personer som avser att påbörja utbildning inom komvux och 
särvux på grundläggande nivå har hemkommunen enligt skollagen 
även en skyldighet att erbjuda studie- och yrkesvägledning.20  

Den tidigare Valideringsdelegationen menade i sin slutrapport att 
huvudmannen bör erbjuda möjlighet att genomgå oberoende vägled-
ning och validering i form av översiktlig eller fördjupad kartläggning 
som stöd för sitt beslut om studie- och yrkesval (Valideringsdele-
gationen 2008, s. 68).  
                                                                                                                                                               
19 2 kap. 29 § skollagen (2010:800). 
20 20 kap. 10 a § och 21 kap. 10 a § skollagen (2010:800). 
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Även Skolverket har i sin redovisning av uppdraget att ta fram 
riktlinjer för kommunernas arbete med validering föreslagit att 
huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda en inledande kartlägg-
ning.21 Skolverket hänvisade till att det i den numera upphävda för-
ordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning fanns be-
stämmelser som innebar att även den som inte var antagen till en 
kurs kunde få sina kunskaper och sin kompetens kartlagd i samband 
med studie- och yrkesvägledning.22 Enligt Skolverket skulle ett 
återinförande av denna eller motsvarande skrivning kunna underlätta 
genomförande av en översiktlig, inledande kompetenskartläggning 
för en enskild individ.  

Skolinspektionen (2019) har konstaterat att många individuella 
studieplaner saknar viktiga uppgifter om elevens mål med utbild-
ningen och tidigare studie- och yrkeserfarenhet. Detta indikerar att 
kartläggning inte alltid görs i dagsläget. Det pekar också på att en 
inledande kartläggning sannolikt är en viktig insats för att höja 
kvaliteten på elevens individuella studieplan.  

Valideringsdelegationen föreslår att en skyldighet för hemkom-
munen att erbjuda en inledande kartläggning inför utbildning eller 
prövning skrivs in i skollagen. Som tidigare framgått anges redan 
i dag i skollagen att såväl elever som den som avser att börja studera 
ska ha tillgång till vägledning. Hemkommunen ansvarar även för att 
det upprättas en individuell studieplan, som ska innehålla uppgifter 
om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av stu-
dierna.23 I samband med utarbetandet av planen ska eleven erbjudas 
studie- och yrkesvägledning.24 Ett erbjudande om inledande kart-
läggning hör således nära samman med den vägledning som hem-
kommunen ska tillhandahålla. Delegationens förslag innebär därmed 
ett förtydligande av skyldigheten att tillgodose elevers och poten-
tiella elevers behov av vägledning. 

En inledande kartläggning ger möjlighet för personer att få en 
överblick över sitt tidigare förvärvade kunnande inför vägvalet att 
börja studera. Individen kan vid kartläggningstillfället också ges 
information om möjligheten till validering och därmed även få en 

                                                                                                                                                               
21 Skolverket 2017-03-19, Dnr 2017:451. 
22 I den numera upphävda förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning angavs i 
1 kap. 3 § att ”Den som enbart får vägledning eller sina kunskaper bedömda på det sätt som 
anges i 4 kap. 16 och 19 §§ behöver inte vara intagen som elev i kommunal vuxenutbildning”. 
23 20 kap. 8 § och 21 kap. 8 § skollagen (2010:800). 
24 2 kap. 16 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 
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förståelse för vad en validering skulle kunna innebära i det egna 
fallet. Möjligheten att få utbildningen förkortad har visat sig vara en 
viktig faktor för att motivera vuxna till att ta steget till att skaffa sig 
en formell yrkesutbildning (EVA 2017).  

För vissa individer kan den inledande kartläggningen leda vidare 
till en validering som innebär att eleven slipper läsa kurser eller delar 
av kurser vars innehåll de redan har tillräckliga kunskaper i. För 
andra individer kan den inledande kartläggningen vara viktig för att 
klargöra att utbildning, inte validering, är den bästa vägen. En av de 
etiska principerna för validering är att validering bör utformas så att 
misslyckanden kan minimeras (se avsnitt 6.5.5). Detta innebär bland 
annat att vägledning behöver ges så att individen kan göra ett väl-
grundat val att genomgå en validering.  

Kartläggning av kunskaper och kompetens behövs för att fastställa 
behörighet till studier 

En inledande kartläggning av kunskaper och kompetens är också 
nödvändig för att huvudmannen ska kunna avgöra om en sökande är 
behörig till den sökta utbildningen. Enligt skollagen  är en vuxen be-
hörig till utbildning på gymnasial nivå om han eller hon är bosatt i 
landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och i övrigt 
uppfyller föreskrivna villkor.25 Både villkoret om att sökanden ska 
sakna sådana kunskaper som utbildningen ska ge och villkoret om 
att sökanden ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
förutsätter att huvudmannen har kännedom om den sökandes kun-
skaper och kompetens.  

Enligt Valideringsdelegationens erfarenheter förekommer det att 
sökande som är yrkesverksamma nekas tillträde till utbildning med 
angivande av skälet att de rimligen har de kunskaper som utbildningen 
ska ge, i och med att de redan arbetar inom området. Detta handlar 
främst om utbildning inom vård och omsorg där söktrycket ofta är 
högt. Sökande hänvisas då till att genomgå prövning för att få sina 
kunskaper bedömda och erkända och därigenom kunna få likvärdiga 
anställningsvillkor som kollegor med formell utbildning inom om-
rådet. För den som förvärvat sitt kunnande både informellt och opla-

                                                                                                                                                               
25 20 kap. 20 § och 21 kap. 16 § skollagen (2010:800). 
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nerat genom sitt arbete kan det emellertid vara mycket svårt att klara 
en prövning som ofta utgörs av teoretiska test baserade på kursens 
innehåll. 

Om dessa personer i stället erbjuds möjlighet till en inledande 
kartläggning skulle utfallet sannolikt bli att det går att identifiera 
kunnande som individen har, men även kunskapsluckor där utbild-
ning behövs för att individen ska nå upp till kunskapskraven. Om så 
är fallet är den sökande behörig att antas till utbildning. Validering 
med efterföljande kompletterande utbildning är i detta fall en betyd-
ligt bättre lösning än prövning, det gagnar såväl individen och arbets-
givaren som utbildningsanordnaren.  

Inledande kartläggning kan underlätta kommunernas 
organisering av utbildning och prövning 

En inledande kartläggning av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet 
kan enligt Valideringsdelegationens mening bidra till en mer effektiv 
vuxenutbildning och en ökad genomströmning. En inledande kart-
läggning ger möjligheter att på ett effektivt sätt erbjuda en utbild-
ning som utgår från elevens förutsättningar och behov. Som fram-
hållits ovan behöver individens förkunskaper kartläggas och värderas 
för att avgöra individens förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen, och därmed behörigheten, samt för att kunna anpassa studi-
erna efter kunskapsnivån. Kartläggningen blir en utgångspunkt för 
att göra en realistisk studieplanering som utgår från den enskildes 
mål med utbildningen. Med en inledande kartläggning ges också en 
utgångspunkt för att ge vägledning så att felaktiga val kan undvikas. 
Genom att erbjuda en inledande kartläggning av individers kun-
skaper och kompetens finns därmed möjligheter för kommunerna 
att organisera utbildningsverksamheten på ett mer effektivt sätt. 

En inledande kartläggning ska enligt Valideringsdelegationens 
förslag också erbjudas personer som avser att ansöka om prövning i 
en kurs. Prövning är en möjlighet för personer som vill läsa in en 
kurs på egen hand och sedan ”tenta av” sina kunskaper för att få ett 
betyg, eller för att erhålla ett nytt högre betyg.26 I Skolverkets sam-
manställning av regionala dialoger om vuxenutbildning framkommer 
att prövning är en angelägen fråga för många kommuner (Skolverket 

                                                                                                                                                               
26 20 kap. 40 § skollagen (2010:800). 
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2019d, s. 28–29). Antalet prövningar verkar öka enligt kommunerna, 
och många som anmäler sig till prövning misslyckas på grund av att 
de inte är förberedda. Detta minskar effektiviteten och ökar kost-
naden både för individ och samhälle. Med en inledande kartläggning 
får individen bättre förutsättningar att göra välavvägda val även av-
seende en eventuell prövning. 

En inledande kartläggning är översiktlig 

En inledande kartläggning ska vara av översiktlig karaktär och inte 
vara avgränsad på förhand till ett särskilt område. Den ska bidra till 
att identifiera inom vilket eller vilka områden som det eventuellt kan 
finnas skäl att gå vidare med en validering, samt om vilka utbild-
ningsval som är realistiska.  

En inledande kartläggning ska genomföras av studie- och yrkes-
vägledare. Den syftar till att ge en övergripande bild av elevens kun-
skaper och kompetens. Vid kartläggningen samlas individens doku-
ment från tidigare studier och från arbetslivet in. Detta kombineras 
med en intervju för att kartlägga individens kunnande som inte finns 
dokumenterat. Som stöd vid intervjun kan det kartläggningsverktyg 
som Skolverket har utvecklat vara relevant. Vidare tillhandahåller 
Arbetsförmedlingen självskattningsverktyg för olika yrkesroller som 
kan vara användbara. I en inledande kartläggning kan även så kallade 
nivåtest ingå.  

En inledande kartläggning ska inte innehålla några praktiska in-
slag förlagda till skolmiljö eller arbetsplats. Sådana praktiska moment 
ska i stället ingå i en fördjupad kartläggning, som är en del av vali-
deringen (se avsnitt 11.3.2), eftersom personen i så fall behöver vara 
antagen som elev för att omfattas av gällande försäkringar, om per-
son- eller maskinskada skulle uppstå. Om man vid den inledande 
kartläggningen kommer fram till att det finns skäl att gå vidare med 
validering ska valideringen inledas med en fördjupad kartläggning. 
Detta bör då anges i elevens individuella studieplan. 

Då det kan finnas behov av ytterligare föreskrifter om inledande 
kartläggning ska i skollagen införas ett bemyndigande för reger-
ingen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela 
föreskrifter om inledande kartläggning. Statens skolverk ska därför 
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i förordningen om vuxenutbildning bemyndigas att meddela ytter-
ligare föreskrifter om inledande kartläggning. 

11.3.2 Skyldighet att erbjuda elever inom komvux och särvux 
validering 

Förslag: Huvudmannen ska erbjuda elever i kommunal vuxenut-
bildning och elever i särskild utbildning för vuxna att få sina kun-
skaper och sin kompetens validerade. Skyldigheten att erbjuda 
validering avser samtliga kurser som ingår i huvudmannens kurs-
utbud.  

Ett bemyndigande ska införas med innebörden att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda ytter-
ligare föreskrifter om validering. 

Det ska inte längre anges som villkor för statsbidrag i förord-
ningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxen-
utbildning att kommunerna ska erbjuda validering och att det ska 
framgå av ansökan att utbildningen inbegriper validering. 

Validering är en förutsättning för en individualiserad 
vuxenutbildning 

Skollagen lyfter redan i sin nuvarande utformning tydligt fram det 
individuella perspektivet i vuxenutbildningen och framhåller att 
verksamheten ska utgå från den enskildes behov och förutsätt-
ningar.27 Detta bör enligt delegationens mening bland annat innebära 
att en elev inte ska behöva genomgå utbildning i de delar där perso-
nen redan besitter motsvarande kunskaper och kompetens. En indi-
vidualiserad vuxenutbildning förutsätter därmed att elever erbjuds 
validering av sitt tidigare förvärvade kunnande så att utbildningen 
kan utformas efter individens behov och mål med utbildningen.  

Nuvarande reglering anger emellertid endast att validering kan 
genomföras, inte att huvudmännen är skyldiga att erbjuda validering. 
I våra nordiska grannländer, däremot, finns sedan länge en individuell 
rätt till validering inom vuxenutbildningen reglerad i lag (se kapitel 5). 
Nuvarande reglering i skollagen avviker även från de bestämmelser 

                                                                                                                                                               
27 20 kap. 2 § skollagen (2010:800). 
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som gäller övriga svenska utbildningssektorer. Inom högskolan och 
yrkeshögskolan finns bestämmelser om att studenter respektive 
studerande har rätt att få kunskaper och färdigheter som utvecklats 
i yrkesverksamhet eller på annat sätt bedömda för tillgodoräknande 
inom utbildningen.28 Likaså är reell kompetens en behörighetsgrund 
till utbildning inom högskola och yrkeshögskola.29 Detta innebär att 
lärosäten och utbildningsanordnare även är skyldiga att pröva om en 
sökande som saknar formell behörighet har förutsättningar att klara 
utbildningen grundat på sin reella kompetens. 

Det finns, enligt delegationens uppfattning, skäl att införa en 
skyldighet för huvudmännen att erbjuda elever validering inom kom-
munernas vuxenutbildning. Valideringsdelegationens förslag inne-
bär att en sådan skyldighet införs i skollagen.  

Förslag har lämnats tidigare om att införa en skyldighet 
att erbjuda validering inom komvux 

Frågan om att ändra skollagen för att öka tillgången till validering 
har tagits upp av flera tidigare utredningar. Valideringsutredningen 
förordade att kommunen skulle åläggas en skyldighet att erbjuda 
validering men underströk att en sådan skyldighet inte innebär att 
kommunerna måste anordna den i egen regi (SOU 2001:78, s. 111). 

Även GRUV-utredningen diskuterade frågan om skärpt lagstift-
ning. Där framhölls dock att en skyldighet för kommunen att er-
bjuda validering skulle kunna bli kontraproduktiv, eftersom det inte 
råder någon samstämmig bild av vad som utgör validering och att det 
därmed skulle uppstå oklarheter om vad kommunen ska erbjuda. 
Vidare ansåg utredningen att det fanns svårigheter med bland annat 
finansieringen och att intyg från validering inte efterfrågas av arbets-
givare (SOU 2013:20, s. 246 f.).  

I departementspromemorian Validering med mervärde 
(Ds 2016:24) föreslogs en ändring av skollagen så att huvudmannen 
ska vara skyldig att erbjuda en elev inom vuxenutbildningen vali-
dering. Remissinstanserna var överlag positiva till förslaget. Flera 
instanser, bland annat flertalet kommuner, menade emellertid att 

                                                                                                                                                               
28 6 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) och 2 kap. 12 § förordningen (2009:130) om 
yrkeshögskolan. 
29 7 kap. 5, 8, 25, 28, 31 och 39 §§ högskoleförordningen (1993:100) och 3 kap. 1, 3 och 4 §§ 
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 
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kostnadskonsekvenserna behövde konkretiseras för att man skulle 
kunna ta ställning till förslaget. Remissinstanserna önskade även ett 
tydliggörande av vad huvudmannens skyldighet skulle omfatta, det 
vill säga om förslaget avsåg att en elev har rätt att validera gentemot 
alla kurser inom kommunal vuxenutbildning, enbart de kurser som 
kommunen tillhandahåller eller enbart den specifika kurs som eleven 
blivit antagen till. Värmdö kommun var den enda remissinstans som 
angav att en skyldighet inte bör införas, utan att huvudmannen även 
fortsättningsvis ska få avgöra när någon ska valideras.  

Ökad kunskap och medvetenhet om validering  

Av Valideringsdelegationens och SKL:s enkät till huvudmännen för 
vuxenutbildningen har framkommit att möjligheten att få sin kom-
petens validerad varierar beroende på var i landet man bor. I samma 
enkät har vissa kommuner angivit att validering är en insats som inte 
efterfrågas av eleverna. Denna synpunkt har också framkommit vid 
Statens skolverks dialogmöten i uppföljningen av regionalt yrkes-
vux. Delegationens besök i, och dialoger med, olika regioner ger 
dock en mer nyanserad bild. Den låga efterfrågan synes snarare bero 
på att många kommuner undviker att informera om möjligheten till 
validering. Valideringsdelegationen bedömer att det fortfarande 
finns en osäkerhet i många kommuner om vad validering är och att 
detta kan påverka benägenheten att informera om möjligheten till 
validering. 

De senaste årens utvecklingsarbete har emellertid ökat både kun-
skapen och medvetenheten om vad validering innebär och hur en 
validering kan genomföras med hög kvalitet. Ett flertal stöd och 
verktyg finns framtagna (se avsnitt 11.2.3). Samarbetet om regionalt 
yrkesvux har förbättrat förutsättningarna för ett utvecklat samarbete 
mellan kommuner om validering. Likaså har regionernas arbete med 
att etablera strukturer för samverkan om validering bidragit till att 
uppmärksamma och ta till vara synergier och samarbeten på vali-
deringsområdet. Detta gäller samarbeten såväl mellan kommuner som 
mellan vuxenutbildningen och andra aktörer i respektive län som till 
exempel Arbetsförmedlingen, regionala Teknik- respektive Vård- 
och omsorgscollege och vissa branschorganisationer (se bilaga 3). 
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Tydligare innebörd av validering i komvux  

Det finns i dagsläget, som konstaterats ovan, vissa oklarheter om 
innebörden av validering inom kommunal vuxenutbildning. I av-
snitt 6.5 föreslås en ny definition av validering i skollagen som kom-
mer att minska oklarheterna om vad validering avser. Delegationen 
föreslår även i samma avsnitt en valideringsförordning som inne-
håller kompletterande bestämmelser om hur en validering ska gå till. 
Valideringsförordningen föreslås bli styrande även för kommunal 
vuxenutbildning, såvida inte annat framgår av annan författning.   

Såväl definitionen som förordningen utgår från EU:s rekom-
mendation om validering.30 I rekommendationen definieras valider-
ing som en process där ett behörigt organ bekräftar att en person har 
uppnått läranderesultat som mätts mot en relevant standard. Vali-
deringsprocessen beskrivs där som bestående av fyra etapper: iden-
tifiering, dokumentation, bedömning samt certifiering.   

Mot bakgrund av EU:s rekommendation har Valideringsdelega-
tionen föreslagit att bedömningen i en validering alltid ska göras mot 
en fastställd och erkänd kompetensstandard (se avsnitt 6.5.3). Detta 
ska enligt delegationens mening även gälla för validering inom kom-
munal vuxenutbildning. 

När det gäller kommunal vuxenutbildning finns det kompetens-
standarder i form av föreskrifter utfärdade av Statens skolverk om 
kurs- och ämnesplaner vari kunskapskraven för varje kurs ska fram-
gå. Föreskrifterna har utfärdats med stöd av bemyndigande i skol-
lagen och i förordningen om vuxenutbildning och är därmed fast-
ställda av ett behörigt organ.31 Inom kommunal vuxenutbildning är 
det nationella kunskapsmål i kurs- eller ämnesplaner och fastställda 
kunskapskrav som utgör den kompetensstandard som validering ska 
ske mot. Enligt Valideringsdelegationens mening bör därmed en 
validering inom vuxenutbildningen alltid ske gentemot uppställda 
kunskapsmål i kurs- eller ämnesplaner för att kunna betraktas som 
en validering. Även detta utgör ett förtydligande av innebörden av 
validering inom komvux.  

Den föreslagna definitionen i skollagen anger att med validering 
avses en strukturerad process som innehåller fördjupad kartlägg-
ning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en person 
                                                                                                                                                               
30 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och in-
formellt lärande (2012/C 398/01). 
31 Se bland annat 20 kap. 6 § och 2 kap. 11 § skollagen (2010:800). 
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besitter oberoende av hur det förvärvats. I 5 § valideringsförord-
ningen, som också utgår från EU:s rekommendation, beskrivs 
innebörden av de olika momenten i en validering:  

• Fördjupad kartläggning av personens tidigare lärande innebär att 
synliggöra och dokumentera kunnandet på ett sådant sätt att det 
går att bedöma mot den kompetensstandard som valideringen 
avser. 

• Bedömningen utgörs av en formell bedömning av om personens 
kunnande motsvarar den kompetensstandard som valideringen 
avser.  

• Erkännande innebär att ett formellt intyg utfärdas som styrker 
att personen har kunnande som motsvarar den kompetensstan-
dard som valideringen avser.  

I det föregående avsnittet 11.3.1 föreslår delegationen ett förtyd-
ligande av hemkommunens skyldighet att tillhandahålla vägledning 
genom att införa en skyldighet att erbjuda en inledande kartläggning 
av individens kunskaper och kompetens. Även detta bidrar till att 
förtydliga vad en fördjupad kartläggning innebär. Den inledande 
kartläggningen är översiktlig och utgör inte en del av valideringspro-
cessen. Den inledande kartläggningen kan dock utgöra en god grund 
för att identifiera vilka elever som bör erbjudas en validering, där 
fördjupad kartläggning, enligt den föreslagna definitionen i skol-
lagen, utgör det första momentet.  

Mot denna bakgrund är Valideringsdelegationens sammantagna 
bedömning att förutsättningarna för att kommunerna ska kunna er-
bjuda validering av god kvalitet i dag är väsentligt bättre än tidigare. 

Skyldigheten att erbjuda validering ska omfatta de kurser 
som ingår i huvudmannens aktuella kursutbud 

Huvudmannen föreslås få en skyldighet att erbjuda validering. Denna 
skyldighet avser elever, det vill säga personer som är antagna till en 
kurs inom komvux eller särvux. Skyldigheten ska omfatta samtliga 
kurser som ingår i huvudmannens aktuella kursutbud, oavsett om 
kurserna ges i egen regi, är upphandlade av andra utbildningsanord-
nare eller ges i samverkan med andra skolhuvudmän. Skyldigheten 
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gäller även i det fall då hemkommunen har åtagit sig att svara för 
kostnaderna för en elevs utbildning som anordnas av en annan 
huvudman.  

Eftersom bedömningen avser en formell bedömning, det vill säga 
en bedömning mot kunskapsmålen för den eller de kurser som vali-
deringen avser, förutsätter detta att det finns lärare med kompetens 
och behörighet att göra en sådan bedömning. En skyldighet att er-
bjuda validering inom områden där huvudmannen inte erbjuder ut-
bildning skulle innebära avsevärt högre kostnader. Huvudmannen 
skulle då behöva ersätta en utbildningsanordnare i särskild ordning 
för valideringen utan att kunna dra fördel av den effektivisering av 
utbildningen som valideringen kan innebära. 

En invändning mot att begränsa skyldigheten till validering inom 
kurser som huvudmannen har i sitt aktuella kursutbud, är att målet 
om en likvärdig tillgång till validering inte kommer att uppnås. Ele-
ver i olika kommuner kommer även fortsättningsvis ha olika tillgång 
till validering. Detta problem gäller emellertid tillgång till utbildning 
generellt. För att åstadkomma en likvärdig tillgång till såväl valider-
ing som utbildning krävs att samverkan mellan kommuner fortsätter 
utvecklas.  

Valideringsdelegationen har också övervägt om skyldigheten att 
erbjuda validering bör begränsas till att enbart avse validering inom 
den kurs som eleven är antagen till. Detta bedöms dock inte vara 
ändamålsenligt. Kartläggningen och bedömningen av en elevs kunska-
per och kompetens bör utgå från ett holistiskt perspektiv på elevens 
kunnande. Utgångspunkten bör således vara vad eleven kan i förhåll-
ande till mål och kunskapskrav i relevanta kurser, inte i förhållande 
till en kurs i taget. På så sätt kan valideringen leda till en effek-
tivisering av den efterföljande utbildningen. De kurser eller delar av 
kurser som eleven behöver komplettera med förs in i elevens indivi-
duella studieplan. Validering inom ramen för en orienteringskurs ger 
möjlighet att genomföra en sådan sammanhållen kartläggning och 
bedömning av elevens kunnande. 
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Ökad samverkan mellan kommuner om utbildning 
och validering 

En utvecklad samverkan mellan kommuner är av avgörande bety-
delse för att valideringsarbetet ska kunna bedrivas effektivt och med 
hög kvalitet. Goda exempel finns från olika regioner där huvud-
männen specialiserat sig inom validering för olika yrkesområden och 
åtar sig att utföra validering också för andra kommuners räkning. 
Samverkan mellan kommuner är också i de flesta fall nödvändig för 
att kunna erbjuda de individualiserade studieupplägg som krävs för 
att elevens kompletterande studier efter valideringen ska kunna 
organiseras på ett flexibelt sätt och utan oönskade avbrott och vänte-
tider. 

Valideringsdelegationen lämnar i kapitel 7 förslag som innebär 
att kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift i det regionala 
utvecklingsansvaret och att regionerna ska kunna ansöka om medel 
för att bidra till att utveckla och etablera effektiva strukturer för 
validering på regional nivå. Den positiva utvecklingen som noterats 
de senaste åren (se bilaga 3) med ökad regional samverkan om vali-
dering, inte minst inom vuxenutbildningen, får därmed möjligheter 
att fortgå.  

Vidare har utredningen om planering och dimensionering av 
komvux och gymnasieskola (U 2018:01) i uppdrag att föreslå hur 
gymnasial utbildning bättre kan planeras och dimensioneras utifrån 
regionala och nationella kompetensbehov (dir. 2018:17). Syftet med 
utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen och förbättra tillgången till ett allsidigt 
utbud av utbildningar av hög kvalitet. Utredningens förslag kan 
komma att förbättra tillgången även till validering. Utredningen ska 
lämna sina förslag senast den 3 februari 2020. 

Med en skyldighet finns grund för granskning och tillsyn  

Huvudmannens skyldighet att erbjuda validering ger därutöver 
Statens skolinspektion möjlighet att granska kommunernas arbete 
med validering. Detta innebär en kvalitetsgranskning som komplet-
terar huvudmännens egen kontroll och uppföljning av att valider-
ingsprocessen genomförs med kvalitet och att utfärdandet av intyg 
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och betyg efter validering präglas av likvärdighet, legitimitet och 
rättssäkerhet.  

Skolinspektionens tillsyn inom komvux är huvudsakligen inrik-
tad mot huvudmannanivån och omfattar inte enhetsnivån. Komvux-
utredningen har förslagit att betygsrätt ska vara ett villkor för att 
bedriva kommunal vuxenutbildning på entreprenad (SOU 2018:71, 
s. 271). Förslaget skulle innebära att de externa utbildningsanord-
narna blir föremål för tillsyn av Skolinspektionen inom ramen för 
sin betygsrätt. Valideringsdelegationen anser att detta är ett ange-
läget förslag som skulle bidra till att säkerställa god kvalitet även i 
valideringsarbetet.  

Följdändring i statsbidragsförordningen om regionalt yrkesvux 

Eftersom det blir en skyldighet för kommunerna att erbjuda valider-
ing ska detta inte längre anges som villkor för statsbidrag i förord-
ningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxen-
utbildning. Kravet i samma förordning på att det ska framgå av 
ansökan att utbildningen inbegriper validering behöver inte heller 
kvarstå.  

Behov av ytterligare föreskrifter om validering 

Det finns enligt Valideringsdelegationens mening ett behov av kom-
pletterande bestämmelser om validering inom vuxenutbildningen, 
utöver vad som anges i skollagen. Som nämnts i avsnitt 6.1.1 har 
regeringen meddelat vissa bestämmelser om validering i förordning, 
bland annat har Statens skolverk bemyndigats av regeringen att med-
dela ytterligare föreskrifter om validering.32 Skolverket har utfärdat 
riktlinjer om validering, men delegationen anser att det även finns 
ett behov av kompletterande bestämmelser om validering inom vuxen-
utbildningen i form av föreskrifter.  

För en enhetlig tillämpning av validering av förvärvat kunnande 
inom olika områden i samhället behöver regleringen i validerings-
förordningen vara styrande för kommunal vuxenutbildning i avse-
enden som inte är reglerat i lag, annan förordning eller föreskrifter 
meddelade med stöd av förordning. Exempel på sådan reglering är 
                                                                                                                                                               
32 4 kap. 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.  
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4 § i valideringsförordningen där det anges att det är en persons 
förvärvade kunnande som inte tidigare blivit formellt bedömt och 
dokumenterat som ska kartläggas och bedömas inom ramen för en 
validering. I 5 § finns även en närmare beskrivning av innebörden av 
delmomenten som ingår i en validering, det vill säga fördjupad 
kartläggning, formell bedömning och erkännande. 

I 20 kap. 43 § och 21 kap. 22 § skollagen anges att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare 
föreskrifter om validering. Detta är enligt förarbetena en upplysning 
om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddelar ytterligare föreskrifter om validering, men inte något be-
myndigande.33 När bestämmelserna om validering infördes i skol-
lagen innebar de inte heller någon skyldighet för kommunerna att 
tillhandahålla validering. De nuvarande bestämmelserna om valider-
ing omfattas därför inte av lagområdet utan av regeringens restkom-
petens.  

När delegationen nu föreslår att validering blir en skyldighet för 
kommunerna att erbjuda måste därför föreskrifter om hur det ska gå 
till finnas i lag eller ha stöd i lag (se avsnitt 6.5.2). Det behöver därför 
finnas ett bemyndigande i skollagen för att regeringen eller den 
myndighet som regeringen beslutar ska kunna utfärda komplette-
rande bestämmelser om validering.  

Delegationen föreslår därför att ett bemyndigande införs med 
innebörden att regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får utfärda föreskrifter om validering. 

11.3.3 Efter en validering ska rektor utfärda ett intyg 
som beskriver elevens kunskaper  

Förslag: Bestämmelsen i förordningen om vuxenutbildning att 
den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en 
validering i kommunal vuxenutbildning och i särskild utbildning 
för vuxna ska ha rätt att få resultatet erkänt i ett intyg ska flyttas 
till 20 kap. 43 § och 21 kap. 22 § skollagen. Möjligheten att få 
skriftlig dokumentation efter en validering ska tas bort. 20 kap. 
43 § och 21 kap. 22 § skollagen ska placeras under rubriken Intyg 

                                                                                                                                                               
33 Se prop. 2009/10:165 s. 852, s. 862 och s. 208 ff. 

495



SOU 2019:69 Validering inom komvux 

325 

i respektive kapitel och en ny bestämmelse med gemensamma 
bestämmelser för intyg ska införas. 

Bedömning: Skolverket bör tydliggöra hur elevens valider-
ingsresultat kan synliggöras i de individuella studieplanerna. 

Endast betyg eller intyg ska kunna utfärdas vid validering 

I skollagen anges att efter validering ska en elev ha möjlighet att få 
sina kunskaper och sin kompetens dokumenterade skriftligt och i 
förordningen om vuxenutbildning anges att den som genomgått en 
validering ska kunna få ett intyg.34 Det är alltså två typer av doku-
mentation som kan efterfölja en validering – skriftlig dokumentation 
eller intyg. Eleven kan också erhålla ett betyg om valideringen av-
slutas med en prövning och eleven når upp till minst kunskapskraven 
för betyget E i en kurs som det sätts betyg på (se vidare avsnitt 11.3.4). 

Den skriftliga dokumentationens status är dock oklar. De be-
stämmelser som reglerar den skriftliga dokumentationen innehåller 
hänvisningar till paragrafer i skollagen som reglerar när rättelse och 
ändring av betyg får ske.35 Detta tyder på att dokumentationen är 
avsedd att betraktas som ett formellt beslut i förhållande till den 
enskilde.  

Det är dock inte reglerat vem som ansvarar för att utfärda denna 
skriftliga dokumentation som varken är ett intyg eller betyg. Denna 
otydlighet kan medföra att studie- och yrkesvägledare utfärdar 
skriftlig dokumentation som uppfattas som ett formellt beslut utan 
att det finns någon som är formellt ansvarig. Detta riskerar att bidra 
till en ökad begreppsförvirring och osäkerhet om vad validering 
inom vuxenutbildningen avser.  

Kriterierna likvärdighet, legitimitet och rättssäkerhet bör vara ut-
gångspunkten i hela valideringsprocessen. De olika typerna av doku-
mentation som anges i nuvarande reglering bidrar till oklarheten om 
begreppet validering inom vuxenutbildningen. När den formella inne-
börden av de dokument som utfärdas och deras koppling till en 
kvalitetssäkrad validering inte är säkerställd riskeras valideringens 
legitimitet.  

                                                                                                                                                               
34 20 kap. 43 § och 21 kap. 22 § skollagen (2010:800) och 4 kap. 25 § förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildning. 
35 20 kap. 43 § andra meningen och 21 kap. 22 § andra meningen hänvisar till 3 kap. 19 och 20 §§ 
skollagen (2010:800). 
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Valideringsdelegationen föreslår därför att det vid validering inom 
vuxenutbildningen endast ska finnas möjlighet att utfärda intyg eller 
betyg. I skollagen och förordningen om vuxenutbildning är det 
tydligt angivet att det är rektor som ansvarar för att utfärda intyg 
och betyg.36 Detta innebär att dokumentationen efter en validering 
ges en formell status. Det är också endast intyg eller betyg som kan 
ingå i en elevs betygskatalog.37 Den föreslagna förändringen bedöms 
därigenom bidra till ökad rättssäkerhet, likvärdighet och tilltro till 
den dokumentation som utfärdas efter en validering.  

Förslaget innebär att rätten att få ett intyg efter validering i 4 kap. 
25 § förordningen om vuxenutbildning flyttas till bestämmelserna i 
20 kap. 43 § och 21 kap. 22 § i skollagen så att det i skollagen klart 
framgår att en elev som får sina kunskaper och sin kompetens 
erkända i samband med en validering har rätt att få ett intyg. Dessa 
bestämmelser bör därmed placeras under rubriken Intyg i respektive 
kapitel och en ny bestämmelse med gemensamma bestämmelser för 
intyg bör införas. 

Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument 
för att synliggöra elevens valideringsresultat 

Utöver intyg och betyg utgör elevens individuella studieplan ett 
viktigt dokument för att synliggöra elevens valideringsresultat. Det 
framgår av skollagen att en individuell studieplan, som innehåller 
uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning 
av studierna, ska upprättas för varje elev.38 Rektorn har ett särskilt 
ansvar för att verksamhetens personal, i samverkan med eleven, upp-
rättar en individuell studieplan och reviderar den vid behov (Skol-
verket 2012, s. 13).  

Studieplanen påverkas om eleven ska få, eller har fått, sina kun-
skaper och kompetenser validerade. I elevens studieplan bör anges 
inom vilka kurser som en validering ska genomföras. När valider-
ingen är avslutad bör elevens studieplan revideras så att det tydligt 
framgår för både eleven och ansvariga lärare vilka kurser och delar av 
kurser som eleven har fått bedömda och erkända respektive vilka 
kurser och delar av kurser som eleven behöver komplettera med.  

                                                                                                                                                               
36 Se till exempel 20 kap. 45 § och 21 kap. 24 § skollagen (2010:800). 
37 4 kap. 11 § förordningen om vuxenutbildning (2011:1108). 
38 20 kap. 8 § skollagen (2010:800). 
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Vid en validering inom vuxenutbildningen fyller därmed den 
individuella studieplanen samma syfte som de kartläggnings- respek-
tive kompletteringsutlåtanden som är viktiga som dokumentation 
vid en branschvalidering, där olika aktörer är utförare för olika delar 
i valideringsprocessen (se avsnitt 6.3).  

Som tidigare framgått så har Skolinspektionen (2019) påtalat att 
det saknas rutiner för hur lärare ska ta del av elevernas studieplaner 
och att studieplanerna ofta blir dokument som enbart finns hos 
studie- och yrkesvägledare. Det är heller inte alltid som eleverna 
själva känner till sina individuella studieplaner.  

Enligt Valideringsdelegationens bedömning bör därför Skolver-
ket tydliggöra hur validering och valideringens resultat ska synlig-
göras och tas till vara i elevens studieplan.  

11.3.4 Rektor ska kunna ge betyget E efter validering 
utan prövning  

Förslag: En elev som vid en validering har bedömts ha tillräckliga 
kunskaper i en kurs för att nå upp till minst kunskapskraven för 
betyget E ska av rektor kunna ges betyget E utan att eleven ge-
nomgår prövning. Motsvarande möjlighet ska också gälla elever 
som har betyg eller intyg från studier vid folkhögskola eller i 
utlandet. Föreskrift om detta ska införas i förordning (2011:1108) 
om vuxenutbildning. En ny bestämmelse ska därför införas i 
skollagen med ett bemyndigande för regeringen att meddela 
föreskrifter om möjlighet för rektor att i vissa fall ge betyg utan 
prövning till en elev som inte följt undervisningen.  

 
För elever i gymnasieskolan har rektor möjlighet att i vissa fall ge 
betyg utan prövning till en elev som inte följt undervisningen.39 
Detta är möjligt om det av betyg, intyg eller liknande framgår att 
eleven genom studier i utlandet eller på annat sätt förvärvat sådana 
kunskaper som behövs för betyget E, och kursen anordnas vid skol-
enheten.40 Vill eleven få ett högre betyg än E krävs dock att eleven 
genomgår prövning. 

                                                                                                                                                               
39 15 kap. 29 § skollagen (2010:800).  
40 8 kap. 27 § gymnasieförordningen (2010:2039). 

 

498



Validering inom komvux SOU 2019:69 

328 

Motsvarande möjlighet för rektor att ge betyget E utan att eleven 
genomgår prövning fanns tidigare även för elever i kommunal vuxen-
utbildning, men togs bort 2002.41  

Valideringsdelegationens förslag innebär att denna möjlighet 
återinförs för elever inom kommunal vuxenutbildning. 

Skillnaden mellan validering och prövning  

I departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) 
föreslogs att det ska framgå av skollagens bestämmelser att om det 
vid valideringen bedöms att eleven når upp till kunskapskraven i en 
kurs, så ska valideringsprocessen på elevens begäran kunna avslutas 
med en prövning för betyg. I remissförfarandet inkom 25 remissvar 
som kommenterade förslaget, varav 17 remissinstanser var helt posi-
tiva, däribland tre kommuner och SKL. Två remissinstanser var 
positiva till förslaget i sak men framhöll att även villkoren för pröv-
ning som helhet bör ses över. Det framkom även synpunkter om att 
förhållandet mellan validering och prövning behövde tydliggöras. 

Frågan om hur validering och prövning förhåller sig till varandra 
har ofta återkommit vid Valideringsdelegationens möten med före-
trädare för vuxenutbildningen. Oklarhet om skillnaden avseende 
syfte och innehåll i en prövning jämfört med en validering bidrar 
sannolikt till att det också uppstår osäkerhet både hos kommunerna 
som huvudmän för utbildningen och hos lärare och studie- och 
yrkesvägledare i deras roll som utförare av validering.  

I skollagen finns definitioner av både prövning och validering. 
Prövning definieras i skollagen som en bedömning av kunskaper i 
förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnes-
planer. Validering definieras, enligt vad som föreslås i avsnitt 6.5.1 
och 6.5.2, som en strukturerad process som innehåller fördjupad 
kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en 
person besitter, oberoende av hur det förvärvats. Som redogjorts för 
ovan i avsnitt 11.3.2 menar Valideringsdelegationen att bedömningen 
i en validering inom kommunal vuxenutbildning alltid ska göras mot 
en fastställd och erkänd kompetensstandard, för att kunna betraktas 

                                                                                                                                                               
41 15 a § förordning (1992:403) om kommunal vuxenutbildning upphävdes genom förordning 
(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. 
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som en validering. Det vill säga gentemot uppställda mål och kun-
skapskrav i kurs- eller ämnesplaner. 

Även prövning innebär en bedömning av individens kunskaper i 
förhållande till uppställda kunskapskrav i kurs- eller ämnesplaner. 
Prövningen genomförs mot hela betygsskalan (A–F). Detta är en 
skillnad mot valideringens grundprincip som innebär en bedömning 
för att fastställa om individen har kunskaper som minst motsvarar 
uppsatta kunskapsmål. Skillnaden ur ett bedömningsperspektiv kan 
beskrivas som skillnaden mellan höjdhopp (validering) och längd-
hopp (prövning). Vid en validering fästs vanligen ingen betydelse vid 
hur mycket över de fastslagna kunskapskraven (höjdhoppsribban) 
som individen ligger. Det är alltså frågan om en binär bedömning 
som syftar till att visa om individen uppfyller fastställda kompetens-
krav eller inte. 

Om valideringens grundprincip översätts till de två instituten 
validering och prövning inom vuxenutbildningen så innebär det att 
valideringen bör intyga att elevens kunnande minst motsvarar den 
lägsta godtagbara kunskapsnivån, det vill säga kunskapskraven för 
betyget E. Prövning, å andra sidan, sker i relation till en graderad 
betygsskala och anger hur väl eleven har nått de uppställda kraven.  

Arbetsgivare efterfrågar betyg 

Valideringsdelegationens och SKL:s enkät till kommunerna visar att 
validering som avslutats med prövning och dokumentation i form av 
betyg är betydligt vanligare än att valideringen har resulterat i ett in-
tyg (Valideringsdelegationen 2018). Det framgår vidare att efter-
frågan på intyg är låg från både elever och arbetsgivare och att arbets-
givare har bristande kännedom om vad intyg från vuxenutbildningen 
innebär.  

Från delegationens kontakter med såväl Skolverket som med 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt med utbildningsan-
ordnare framkommer att arbetsgivare inom bland annat äldreomsorg 
och förskola tillämpar villkor om att personer för anställning förvän-
tas kunna uppvisa betyg från relevanta kurser för att styrka att kom-
petensen motsvarar de krav som fastställts. Intyg från en validering 
som anger att individen har motsvarande kunskaper och kompetens 
anses i dessa fall inte vara tillräckligt för att möta arbetsgivarnas krav. 
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Betyg är väl kända bland arbetsgivare, medan däremot kännedomen 
om vad ett intyg från vuxenutbildningen står för är låg.  

Med nuvarande bestämmelser om betygsättning efter validering 
behöver eleven genomgå en prövning för att erhålla ett betyg. En 
prövning innebär, som tidigare framgått, att bedömningen av indivi-
dens kunskaper ska göras i förhållande till såväl uppställda kunskaps-
mål i kursplaner eller ämnesplaner som betygskriterier respektive 
kunskapskrav för hela betygsskalan. Bedömningen för ett graderat 
betyg förutsätter därmed omfattande bedömningar för att kunna 
garantera en rättssäker och likvärdig betygsättning. Betygskriteri-
ernas kunskapskrav är ofta mycket detaljerade, och inte sällan blir 
kunskaperna som behöver prövas mycket specifika även med av-
seende på innehållet i kursen. En prövning är därmed resurskrävande 
för utbildningsanordnaren. 

En kontinuerlig bedömning under valideringsprocessen 

I förordningen om vuxenutbildning anges att efter en validering kan 
betygsättning ske genom prövning.42 Detta kan tolkas som om be-
dömningen som ingår i en validering görs på annat sätt, eller mot 
andra kunskapskrav, än den bedömning som görs vid en prövning. 
En prövningssituation innehåller emellertid rimligtvis till stor del 
samma moment som den formella bedömningen av elevens kun-
nande som ingår i en validering. Eftersom en validering ska utgå från 
kunskapsmålen i kurs- och ämnesplaner, så behöver den som utför 
valideringen se till vilka kunskaper och kompetenser eleven har och 
göra en bedömning och värdering av djup och kvalitet på dessa. 

I förarbetena till bestämmelserna om prövning i skollagen har ut-
talats att en kontinuerlig bedömning av graden av måluppfyllelse, i 
förhållande till mål i kursplaner eller ämnesplaner och betygskri-
terier respektive kunskapskrav, är en del av den pedagogiska proces-
sen.43 I realiteten så sker därmed en kontinuerlig bedömning och 
kontroll av hur elevens kunskaper förhåller sig till kursplaner, äm-
nesplaner och kunskapskrav under hela valideringsprocessen. Om 
den som utför valideringen ser att eleven når upp till kunskapskraven 

                                                                                                                                                               
42 4 kap. 24–25 §§ förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 
43 Prop. 2009/10:165 s. 490. 
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för betyget E, bör därmed valideringsprocessen på samma sätt som 
en prövning kunna leda till att eleven kan få ett betyg.  

Rektor ska kunna utfärda betyget E efter en validering 

Valideringsdelegationen föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
en elev som vid en validering har bedömts ha tillräckliga kunskaper i 
en kurs för att nå upp till minst kunskapskraven för betyget E, ska 
kunna ges betyget E av rektor utan att eleven genomgår prövning. 
Underlaget för att utfärda ett betyg består av det bedömningsresul-
tat som rektor får från den eller de lärare som ansvarat för valider-
ingen.  

Förslaget om att rektor kan utfärda betyget E efter en validering, 
om eleven bedömts ha kunskaper som minst motsvarar kunskaps-
kraven för betyget E i en kurs, kan i stor utsträckning underlätta 
bedömningsarbetet i samband med validering. I stället för att lärarna 
ska beakta samtliga betygskriterier och kunskapskrav vid bedöm-
ningen blir kunskapskraven för betyget E den kompetensstandard 
som bedömningen görs mot.  

Med förslaget blir det också tydligt att valideringsprocessen 
resulterar i en likvärdig dokumentation, i ett betyg, som om eleven 
hade följt undervisningen i kursen. Ett betyg efter validering säker-
ställer valideringens legitimitet i förhållande till arbetsgivare och 
utbildningsinstitutioner, eftersom det tydliggör att kunskaperna i 
båda fallen har bedömts utifrån samma kunskapsmål och kunskaps-
krav. Detta är en väsentlig skillnad jämfört med när eleven erhåller 
ett intyg. 

Möjligheten att erhålla betyget E utan prövning ska enligt delega-
tionens förslag också gälla elever som har ett intyg från en validering 
utanför vuxenutbildningen, under förutsättning att valideringen har 
genomförts i enlighet med bestämmelserna i valideringsförordningen 
(se avsnitt 6.5.3). För att rektor ska kunna utfärda betyget E i dessa 
fall behöver dock en bedömning göras av om inriktning och omfatt-
ning av det kunnande som intygas, i huvudsak motsvarar inriktningen 
och omfattningen av den eller de kurser inom vuxenutbildningen 
som avses.  
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Genom att betyget E kan utfärdas utan föregående prövning i 
dessa fall kan komplettering inom komvux underlättas för elever 
som har genomgått en branschvalidering.  

Betyget E utan prövning också för elever som har intyg 
från folkhögskola eller utbildning i utlandet  

Enligt delegationens förslag ska motsvarande möjlighet också gälla 
elever som har betyg eller intyg från studier vid folkhögskola eller i 
utlandet. Förslaget ligger enligt Valideringsdelegationen i linje med 
grundregeln om generöst och flexibelt erkännande av tidigare för-
värvat kunnande.44 En elev inom komvux som har intyg från en be-
hörig utbildningsanordnare i utlandet eller från en folkhögskola bör 
kunna få sitt tidigare förvärvade kunnande tillgodoräknat. Om det 
inte föreligger väsentliga skillnader mellan de kunskaper och den 
kompetens som intygas och målen för den kurs som avses bör eleven 
varken behöva genomgå en validering eller en prövning för att kunna 
erhålla betyget E.  

Den föreslagna bestämmelsen kan bland annat möjliggöra en 
smidig övergång från folkhögskola till kommunal vuxenutbildning 
genom att elever kan omvandla intyg från folkhögskola om mot-
svarande kunskaper i en ämneskurs till betyget E, utan att prövning 
genomförs. Folkbildningsrådet har i remissförfarandet av Validering 
med mervärde (Ds 2016:24) framhållit betydelsen av en sådan möj-
lighet.  

Bestämmelsen kan också underlätta fortsatta studier för en elev 
som har påbörjat studier på gymnasial nivå i ett annat land. Det 
faktum att möjligheten för rektor att utfärda betyget E utan pröv-
ning finns inom gymnasieskolan talar också för att bestämmelsen 
bör införas för elever inom komvux. Enligt delegationens mening 
bör elever inom komvux som har betyg eller intyg från studier i 
utlandet ges samma möjligheter till betyget E utan prövning som 
elever inom gymnasieskolan.  

                                                                                                                                                               
44 Jämför med Valideringsdelegationens förslag avseende tillgodoräknande inom högskolan 
(SOU 2018:29, s. 198 ff.). 
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Prövning för graderat betyg ska fortfarande vara möjligt 

En invändning mot förslaget ovan är att en elev som genomgår vali-
dering mycket väl kan ha kunskaper som motsvarar högre betygs-
steg, och att det därmed blir orättvist om eleven efter en validering 
enbart kan erhålla betyget E. En annan invändning är att individen 
kan ha som mål att senare gå vidare till påbyggnadsutbildningar eller 
andra eftergymnasiala utbildningar. Ett högre betyg än E höjer merit-
värdet och ökar individens möjligheter att konkurrera i urvalet om 
den sökta utbildningen har fler sökande än platser. Av dessa skäl är 
det enligt Valideringsdelegationens bedömning viktigt att möjlig-
heten kvarstår för en elev att efter en validering kunna genomgå 
prövning.  

Huvudmannen för en utbildning får ta ut en avgift av den som 
vill genomgå prövning. En sådan avgift får dock inte tas ut för elev 
som går igenom prövning efter validering inom ramen för en kurs.45 
En elev som går igenom en validering bör därför informeras om att 
valideringen, som huvudprincip, innebär möjlighet att erhålla bety-
get E. Om eleven önskar genomgå en prövning mot hela betygs-
skalan bör detta ske innan rektor har utfärdat betyg. När rektor har 
utfärdat ett betyg är kursen avslutad och därmed gäller inte bestäm-
melsen om att avgift för prövning inte får tas ut.  

En elev som efter en validering eller vid övergång från folkhög-
skola eller annan utbildning vill få ett högre betyg än E i en kurs ska 
även fortsättningsvis ges möjlighet att genomgå prövning. Valider-
ingsdelegationens förslag innebär inte heller någon ändring avseende 
möjligheten att genomgå en prövning för personer som vill kunna få 
ett betyg eller ett nytt betyg utan att vara antagna till en kurs i vuxen-
utbildningen. En prövning ska således även fortsättningsvis kunna 
ske fristående. Prövning är ett viktigt instrument för att en person 
som inte är antagen till en kurs ska kunna erhålla betyg i vuxenut-
bildningen. Det är därför viktigt att prövning kvarstår som ett eget 
institut i skollagen. 

 
 

                                                                                                                                                               
45 1 § punkten 4 förordning (1991:1124) om avgift för prövning inom skolväsendet. 
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12 Konsekvensbeskrivning 

12.1 Inledning 

Validering – att människor kan få sitt tidigare förvärvade kunnande 
kartlagt, bedömt och erkänt – är ett viktigt verktyg för att stimulera 
livslångt lärande, för att underlätta rörlighet och för kompetensför-
sörjningen i arbetslivet. Betänkandets förslag och bedömningar syf-
tar till att etablera långsiktigt hållbara strukturer som kan säkerställa 
tillgång till validering inom såväl utbildningssystemet som mot 
arbetslivets kvalifikationer. Erkännandet av människors tidigare för-
värvade kunnande, oavsett var, när och hur de har utvecklat sin kom-
petens, behöver öka. 

I avsnitt 12.2 redogörs för förväntade samhällsekonomiska effekter 
av delegationens förslag. Kostnadskonsekvenser för staten beskrivs 
i avsnitt 12.3 medan de kommunalekonomiska effekterna diskuteras 
i avsnitt 12.4. Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen beskrivs 
i avsnitt 12.5. I avsnitt 12.6 behandlas konsekvenser för branscherna 
och arbetsmarknadens parter, medan konsekvenserna för berörda 
myndigheter redovisas i avsnitt 12.7 och konsekvenserna för univer-
sitet och högskolor samt utbildningsanordnare inom yrkeshög-
skolan i avsnitt 12.8. Förslagens konsekvenser för möjligheterna att 
nå de integrationspolitiska målen sammanfattas i avsnitt 12.9 och 
konsekvenserna för jämställdhet mellan kvinnor och män beskrivs i 
avsnitt 12.10. Slutligen behandlas konsekvenser för sysselsättning 
och offentlig service i olika delar av landet i avsnitt 12.11. 

Delegationens förslag bedöms inte få några konsekvenser för kli-
mat och miljö, för brottsligheten och det brottsförebyggande arbe-
tet, och inte heller för små företags arbetsförutsättningar, konkur-
rensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags.  
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12.2 Samhällsekonomiska effekter 

12.2.1 Effekter av validering generellt 

Validering kan bidra med samhällsekonomisk nytta på flera olika 
sätt, bland annat genom effektivare utbildningsinsatser, förbättrad 
matchning på arbetsmarknaden, snabbare etablering på arbetsmark-
naden för nyanlända invandrare, breddad rekrytering till utbildning 
samt genom att stärka individers självförtroende och öka motivatio-
nen att påbörja en utbildning (se avsnitt 3.3). Det finns begränsat 
med studier som kan bekräfta värdet av validering vad gäller utfallet 
på arbetsmarknaden. De samhällsekonomiska effekterna av att vali-
dering leder till effektivare utbildningsinsatser kan dock beräknas.  

Utbildning betraktas enligt ekonomisk teori som en investering i 
humankapital. Utbildning ger ökade kunskaper och färdigheter som 
höjer arbetskraftens produktivitet. Utbildning bidrar också till att 
en ekonomi blir bättre på att ta till sig ny teknologi och ökar ekono-
mins kapacitet för innovationer (Konjunkturinstitutet 2013). Ut-
bildning förväntas därmed leda till en produktivitetsökning, vilket i 
sin tur påverkar den ekonomiska tillväxten.  

Om individen däremot redan har förvärvat de kunskaper, färdig-
heter och kompetenser som utbildningen är avsedd att tillföra så blir 
en utbildningsinsats enbart en kostnad i en samhällsekonomisk kal-
kyl. Den största kostnaden för samhället är produktionsbortfallet 
under utbildningstiden, eftersom de flesta studerande sannolikt skulle 
ha jobbat om de inte studerat. Det totala produktionsbortfallet för 
en grupp studerande är lite förenklat produkten av produktions-
bortfallet per person, sysselsättningsgraden och antalet studerande. 
Den samhällsekonomiska kostnaden delas här mellan den studerande 
(utebliven nettolön) och det offentliga (uteblivna skatter).  

Produktionsbortfallet har i en studie baserad på data för 2010 
beräknats till 200 000–300 000 kronor per år för en genomsnittlig 
student i högskolan (Sonnerby 2012). Med ett antagande om att 
85 procent av de studerande skulle ha jobbat om de inte studerade 
uppskattades det totala produktionsbortfallet för 300 000 studenter 
till minst 50 miljarder kronor. 

Validering är ett verktyg som ger möjlighet till effektivare utbild-
ningsinsatser som kan ge både kortare utbildningstid och bättre 
kartläggning av vad individerna har behov av att studera. Båda effek-
terna leder till tydliga samhällsekonomiska vinster i form av ett lägre 

507



SOU 2019:69 Konsekvensbeskrivning 

337 

produktionsbortfall eftersom individerna blir tillgängliga på arbets-
marknaden snabbare.  

Validering är också ett verktyg för att underlätta rörligheten och 
förbättra matchningen på arbetsmarknaden, eftersom validering syn-
liggör och bekräftar individernas kompetens, oberoende av om kun-
nandet har utvecklats i ett annat land, genom utbildning, på jobbet 
eller på fritiden. Att synliggöra kompetens genom validering ger 
potentiella arbetsgivare information om att arbetssökande har den 
kompetens de efterfrågar. För arbetsgivarna ger detta en signal, eller 
ett bevis, på den produktiva förmåga som individen har. 

12.2.2 Effekter av förslaget om en skyldighet att erbjuda 
elever inom komvux validering 

I föregående avsnitt framgår att utbildning har en kostnad och att 
den största kostnaden för samhället är produktionsbortfallet under 
utbildningstiden. Med motsvarande ansats som i Sonnerby (2012), 
det vill säga att det totala produktionsbortfallet är lika med produk-
ten av produktionsbortfallet per elev, antalet elever och sysselsätt-
ningsgraden, har det totala produktionsbortfallet uppskattats till 
21,9 miljarder kronor för studerande i komvux på gymnasial nivå 
baserat på data för 2018.  

Med delegationens förslag i avsnitt 11.3.2 att huvudmannen ska 
vara skyldig att erbjuda elever i kommunal vuxenutbildning att få 
sina kunskaper och sin kompetens validerade förväntas emellertid 
det totala produktionsbortfallet minska till 18,7 miljarder kronor 
per år. Den positiva nettoeffekten på produktionsbortfallet blir 
därmed 3,2 miljarder kronor per kohort (nya elever under ett år). 
Att produktionsbortfallet minskar är ett resultat av antagandet att 
den effektiva studietiden blir kortare för de elever som genomgår en 
validering.1 Det får också en direkt effekt på produktionsbortfallet 
som, lite förenklat, minskar i motsvarande grad under förutsättning 
att sysselsättningsgraden är oförändrad.  

Antagandena för kalkylen ovan redovisas i tabell 12.1. Av tabellen 
framgår att beräkningen baseras på en valideringsgrad på i genom-
snitt 25 procent för elever 25 år och äldre. Antagandet om 25 pro-
                                                                                                                                                               
1 Med effektiv studietid avses faktisk tid i studier, inte kalendertid från när eleven påbörjar sin 
utbildning till dess att utbildningen slutförts. 
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cents valideringsgrad baseras på norsk statistik om validering inom 
vuxenutbildning på gymnasial nivå.2 I Norge har andelen validerade 
bland elever som är 25 år eller äldre legat stabilt på mellan 23 och 
29 procent sedan 2010 (se avsnitt 5.2.6).3  

Antagandet att den effektiva studietiden för elever som valideras 
minskar med 30 procent baseras på uppgifter från isländska ETSC 
som visar på en genomsnittligt förkortad studietid på mellan 40–
50 procent (se avsnitt 3.3.1). I vår beräkning har vi utgått från den 
lägre uppgiften, 40 procent, samt även tagit hänsyn till att valideringen 
tar tid. Ett avdrag för tiden i validering har gjorts med 10 veckor, 
vilket är den maximala tiden för en orienteringskurs som finansieras 
med statsbidrag för regionalt yrkesvux (se avsnitt 8.1.5). Det är få 
valideringar som tar så lång tid som 10 veckor i anspråk. Skälet till 
att vi valt att göra detta stora avdrag är att vi inte vill riskera att över-
skatta tidsvinsten.  

Antagandet kan också relateras till erfarenheterna av validering i 
Sverige. Den genomsnittliga förkortningen av utbildningstiden efter 
validering inom vård och omsorg uppskattas i dagsläget ligga på cirka 
25 procent. På några års sikt, när kompetensen att genomföra 
valideringar har ökat, är därför antagandet om 30 procent rimligt. 
Uppgifter från andra yrkesområden indikerar betydligt större för-
kortningar, exempelvis vid validering av yrkesverksamma måltids-
biträden mot kockyrket. 

Övriga data är hämtade från statistik som Statens skolverk redo-
visar i den så kallade SIRIS-databasen och från Statistiska central-
byråns (SCB) statistikdatabas. Från SIRIS-databasen har vi hämtat 
uppgifter om inflödet av nya elever, den totala stocken av antalet 
elever och den genomsnittliga studietiden per elev.  

Antagandet om hur stor andel som skulle ha jobbat om de inte 
hade studerat på komvux, det vill säga sysselsättningsgraden, baseras 
på Skolverkets uppföljningar av etableringsstatus 2016 för elever som 
lämnade komvux 2014.  

Produktionsbortfallet per individ är beräknat som utebliven brutto-
lön reducerat med bruttolönen under studietiden multiplicerat med 
sociala avgifter (31,42 procent). Utebliven bruttolön under utbild-

                                                                                                                                                               
2 Uppgifterna om andelen elever som valideras inom komvux i dag i Sverige är osäkra, men 
uppskattas till cirka 1 procent (se avsnitt 11.2.1). 
3 En enkätundersökning indikerar att andelen som valideras är lägre bland utlandsfödda elever 
(13 procent) än bland norskfödda elever (Sutherland Olsen m.fl. 2018). 
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ningstiden är skattad utifrån SCB:s lönestatistik över genomsnittlig 
månadslön för olika utbildningsgrupper.  

Bruttolönen under studietiden bygger på ett antagande om att 
eleverna arbetar 50 procent av en normal årsarbetstid samtidigt som 
de studerar, eftersom de flesta i komvux studerar på deltid, och en 
genomsnittlig månadslön på drygt 22 000 kronor respektive 
31 000 kronor. Lönenivåerna påverkar emellertid enbart skattning-
arna för produktionsbortfallet på totalen. Nettoeffekten räknat i 
kronor blir däremot densamma oberoende av den genomsnittliga 
månadslönen. 

 
 
Förslaget ger därmed en tydligt positiv samhällsekonomisk effekt 
genom ett minskat produktionsbortfall som beräknas uppgå till 3,2 mil-
jarder kronor per kohort som påbörjar utbildning inom komvux. För 
en fullständig samhällsekonomisk beräkning bör hänsyn även tas till 
bland annat de direkta kostnaderna för att genomföra validering 
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respektive utbildning samt effekter på olika individersättningar. 
Effekter i dessa delar behandlas i avsnitt 12.3.1 respektive 12.4.1. 

12.2.3 Effekter av förslaget om en skyldighet att erbjuda 
inledande kartläggning  

Enligt förslaget i avsnitt 11.3.1 ska hemkommunen vara skyldig att 
se till att den som vill få sina kunskaper och sin kompetens kartlagd 
inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning 
eller inför utbildningen inom särskild utbildning för vuxna erbjuds 
en inledande kartläggning. 

En kartläggning av individens tidigare förvärvade kunskaper och 
kompetens har flera viktiga samhällsekonomiska aspekter. För den en-
skilda individen ökar det förutsättningarna för att göra välinforme-
rade val om sin utbildning utifrån preferenser, erfarenhet, kunskaper 
och arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt. För utbildnings-
anordnarna ökar det möjligheterna till en effektiv utbildningsmix 
eftersom utbildningsinsatserna kan koncentreras till de faktiska be-
hoven. Med välinformerade utbildningsval minskar risken för utbild-
ningsmisslyckanden och avhopp, vilket utgör en kostnad för såväl 
individen som samhället.  

Forskningen visar att studie- och yrkesvägledning har stor betydelse 
för effektiva utbildningsval. I en studie baserat på gymnasieelever i 
Nederländerna finner man att samtal med studie- och yrkesvägledare 
minskar risken med omkring 9 procent för att utbildningsvalet ång-
ras. Studien visar också att även begränsade insatser har relativt stor 
effekt. Det gäller särskilt de elever som i genomsnitt har svårast att 
få jobb (Borghans m.fl. 2013).  

En inledande kartläggning underlättar också bedömningen av om 
validering är en relevant insats för individen. Validering kan i sin tur 
ge stora samhällsekonomiska fördelar (se föregående avsnitt). Kart-
läggningen bidrar till att förstärka informationen om att validering 
finns och tydliggör vad validering kan innebära i det enskilda fallet. 
Allmänhetens kännedom om validering har visat sig vara låg gene-
rellt sett (se bilaga 3). Med en inledande kartläggning ökar sannolik-
heten att elever och potentiella elever får kännedom om möjligheten 
till validering.  
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12.3 Kostnadskonsekvenser för staten 

12.3.1 En skyldighet för huvudmannen att erbjuda elever inom 
komvux validering 

Eftersom validering förkortar individens effektiva studietid (se av-
snitt 12.2.2) minskar också statens kostnader för studiebidrag. Beräk-
ningen utgår från samma antaganden som tidigare (se tabell 12.1), 
det vill säga att den effektiva studietiden förväntas förkortas med i 
genomsnitt 30 procent, eller motsvarande 6 månader, för nästan 
16 000 elever. Med antagandet om att tre av fyra av dessa elever 
erhåller det generella bidraget på 1 596 kronor per månad för studier på 
deltid, 50 procent, (CSN beloppsblad 2019) så motsvarar det 
114,9 miljoner kronor i minskade utgifter för studiebidrag.  

En direkt effekt av delegationens förslag om att huvudmannen 
ska erbjuda elever inom komvux validering är således att statens 
utgifter för studiebidrag minskar med knappt 115 miljoner kronor 
per kohort som påbörjar utbildning inom komvux på gymnasial nivå. 
Effekten beror på att efterfrågan på studiebidrag förväntas minska i 
samma omfattning som studietiden förkortas för de elever som 
validerats.  

Den ovan beräknade besparingen avser den första kohorten. Efter 
några år kan utgiftsminskningen antas bli något mindre, om inflödet 
till studier inom komvux kan öka när den snabbare genomström-
ningen frigör utbildningskapacitet. Även validering tar dock resurser 
i anspråk (se vidare avsnitt 12.4.1). Under förutsättning att det finns 
såväl lärarkapacitet för både validering och utbildning som personer 
som behöver och vill studera på komvux kan volymen elever efter 
några år antas öka. Besparingen kan därmed ses som en effekt som 
eventuellt minskar på längre sikt.  

12.3.2 Inrättande av ett råd för validering 

Enligt förslaget i avsnitt 7.5.2 ska ett råd inrättas för att följa, stödja 
och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsom-
rådet på nationell och regional nivå. Till rådet ska det knytas ett kansli 
som ska ansvara för det löpande arbetet. Valideringsdelegationen be-
dömer att kansliet behöver resurser för tre årsarbetskrafter.  
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Valideringsdelegationen bedömer att medel på motsvarande 
4 miljoner kronor bör tillföras för finansiering av rådets kansli. Dele-
gationen beräknar att kostnaderna för personal uppgår till 3 miljoner 
kronor per år baserat på en kostnad per årsarbetare, inklusive lönebi-
kostnader, på i genomsnitt 1 miljon kronor. Övriga kostnader, det 
vill säga 1 miljon kronor, avser att täcka kostnader för bland annat 
lokaler, it och resor. Rekryteringsarbetet i samband med uppbygg-
anden av rådet beräknas ingå inom den ramen.  

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) 
föreslagit att medel ska tillföras Myndigheten för yrkeshögskolan 
(MYH) för att upprätthålla ett visst stöd för validering i väntan på 
ett mer permanent system och för att förstärka myndighetens stöd 
för branschvalidering. Myndighetens förvaltningsanslag föreslås för 
dessa ändamål öka med 3 miljoner kronor för 2020, med 5 miljoner 
kronor för 2021 respektive 2022 och med 6 miljoner kronor för 2023 
och årligen därefter.  

Rådet bör enligt Valideringsdelegationen finansieras genom över-
föring av medel från MYH. Myndigheten har under den tid som 
Valideringsdelegationen varit verksam fått använda det ekonomiska 
utrymme som skapades när det övergripande ansvaret för att sam-
ordna valideringsarbetet gick över från MYH till delegationen (se 
Ds 2016:24, s. 116–117). Det frigjorda ekonomiska utrymmet mot-
svarade cirka 1 miljon kronor och skulle användas för att intensifiera 
arbetet med validering inom det egna verksamhets- och ansvarsom-
rådet. 

För 2020 finns då en finansiering om 4 miljoner kronor. Dele-
gationen bedömer att rådet kan inrättas vid halvårsskiftet 2020. 
Finansiering av rådets verksamhet omfattar enligt delegationens 
beräkningar då 2 miljoner kronor.  

Resterande 2 miljoner kronor kan MYH under 2020 använda för 
att, under övergångsperioden, upprätthålla ett samordnat stöd för 
validering samt för förstärkt stöd till branscherna. Vad gäller stöd till 
branscherna så har MYH enligt uppgift ansökt om en 18 månaders 
förlängning av socialfondsprojektet BOSS (Branschvalidering ope-
rativ och strategisk samverkan) som också bidrar till finansieringen 
av myndighetens uppgift att stödja branscherna i deras arbete med 
att utveckla modeller för validering.  

För 2021 och 2022 finns en finansiering om 6 miljoner kronor, 
varav 2 miljoner kronor bör tillfalla MYH för deras arbete med att 
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förstärka stödet till branscherna. För 2023 och åren framöver finns 
en finansiering om 7 miljoner kronor per år, varav 3 miljoner kronor 
per år bör tillfalla MYH.  

12.3.3 Högskolekurs för fortbildning om validering 

I avsnitt 9.3.1 föreslår delegationen att särskilda medel tillförs från 
och med 2020 för att finansiera högskolekurserna om validering. En-
ligt Skolverket uppgår kostnaden för de tre kurserna som myndig-
heten i dag finansierar till 1,2 miljoner kronor per år.  

Rådet bör ansvara för högskolekurserna om validering från och 
med 2021. Det är dock viktigt att dessa kurser kan erbjudas även 
under 2020. Myndigheten för yrkeshögskolan bör därför, inom 
ramen för det tillfälliga uppdraget att upprätthålla stöd för valider-
ing, finansierar dessa kurser under 2020. 

12.3.4 En ny grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret 

Valideringsdelegationen föreslår i avsnitt 7.5.3 att regionalt kompe-
tensförsörjningsarbete, där validering ingår som en viktig del, ska 
vara en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret. Förslaget 
innebär att staten tillför regionerna en ny uppgift som därmed i en-
lighet med finansieringsprincipen4 bör finansieras av staten.  

Regeringen gav 2010 aktörer med regionalt utvecklingsansvar i 
uppdrag att etablera kompetensplattformar för samverkan inom 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång 
sikt.5 Etableringen av kompetensplattformar skulle enligt uppdraget 
bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensför-
sörjningsområdet i länen. Under 2013–2017 beviljade Tillväxtverket 
bidrag till regionerna för att förstärka och vidareutveckla de regio-
nala kompetensplattformarna. Tillväxtverket stod för upp till 50 pro-
cent av utvecklingskostnaderna, totalt 60 miljoner kronor. Det mot-
svarar i genomsnitt 12 miljoner kronor per år. 

Bakgrunden till kompetensplattformarna var bland annat att de 
20 regionala länsarbetsnämnderna avvecklades i samband med att 

                                                                                                                                                               
4 Finansieringsprincipen innebär att inga nya obligatoriska uppgifter från staten får införas 
utan medföljande finansiering till kommuner och landsting. 
5 Se bland annat regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende länsstyrelserna.  
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Arbetsförmedlingen den 1 januari 2008 inrättades som en ny sam-
manhållen myndighet (Tillväxtverket 2015). En operativ verksamhet 
inom kompetensförsörjningsområdet på regional nivå saknades, 
något som de regionala kompetensråden vid länsarbetsnämnderna 
tidigare stod för. Regionerna har från och med 2019 tagit över 
ansvaret för regional utveckling i samtliga län, och därmed finns för-
utsättningar för regionerna att ta ett långsiktigt ansvar för det regio-
nala kompetensförsörjningsarbetet.  

Valideringsdelegationen bedömer att staten bör bidra med en 
basfinansiering motsvarande i genomsnitt en årsarbetskraft per region 
för att utföra den nya grunduppgiften. Delegationen föreslår att 
21 miljoner kronor årligen tillförs regionerna. Kostnaderna är base-
rade på en genomsnittlig kostnad för en årsarbetskraft på cirka 1 mil-
jon kronor, inklusive kostnader för bland annat lokaler, it och resor. 

Kostnaderna bör finansieras genom omfördelning från utgifts-
område 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Avvecklingen av arbetsför-
medlingskontor innebär att Arbetsförmedlingens närvaro på lokal 
och regional nivå har reducerats. Möjligheten för myndigheten att 
samordna kompetensförsörjningsarbetet på regional nivå är därmed 
begränsat. Behov kvarstår dock av att på regional nivå samordna 
myndigheter, kommuner och andra aktörer med betydelse för regio-
nens kompetensförsörjning. Samverkan mellan myndigheter och 
andra aktörer på regional nivå om kompetensförsörjning och vali-
dering har stor betydelse för såväl matchningen på arbetsmarknaden 
och för effektivitet och relevans i utbildningsinsatserna. Medel bör 
därför föras över från staten till regionerna.   

Genom Valideringsdelegationens förslag tillför staten även ut-
vecklingsmedel till regionerna för att bidra till att utveckla och eta-
blera effektiva strukturer för validering på regional nivå (se av-
snitt 12.3.4). Regionerna kan därutöver söka medel från bland annat 
EU:s strukturfonder för att utveckla arbetet med regional kompe-
tensförsörjning och validering. 

12.3.5 Medel för att etablera regionala strukturer för validering 

Valideringsdelegationen föreslår i avsnitt 7.5.4 att regioner ska 
kunna ansöka om medel från Tillväxtverket för att bidra till att 
utveckla och etablera regionala strukturer för validering.  
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I Tillväxtverkets uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörj-
ningsarbete framgår att myndigheten får använda 40 miljoner kro-
nor 2018 och 20 miljoner kronor per år 2019 och 2020.6 Medlen ska 
användas dels till att stödja grundläggande regionalt kompetensför-
sörjningsarbete genom ekonomiska bidrag från Tillväxtverket till 
regionerna utan krav på medfinansiering, dels till projektmedel för 
att stärka och utveckla arbetet. Tillväxtverket får använda högst 
5 procent av medlen till uppdragsanknutna kostnader. Utgifterna 
för uppdraget belastar anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslags-
post 24.1 Tillväxtverket, under utgiftsområde 19. 

Regionerna har kommit olika långt i arbetet med att etablera regi-
onala strukturer för validering. Enligt Valideringsdelegationens för-
slag bör regionerna därför kunna söka statsbidrag under ytterligare 
tre år. Delegationen bedömer att Tillväxtverket för detta ändamål bör 
tillföras 20 miljoner kronor per år under 2021–2023. Tillväxtverket 
bör få använda högst 5 procent av medlen till uppdragsanknutna 
kostnader.  

I delegationens kontakter med regionerna framkommer att sam-
verkan om validering inom kommunal vuxenutbildning ofta har varit 
i fokus i arbetet med att bidra till att etablera regional samverkan för 
validering. Att samverkande kommuner erbjuder en möjlighet till 
validering är ett krav för att få statsbidrag för regionalt yrkesinriktad 
vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). Valideringsdelegationen före-
slår därför att förslaget i avsnitt 7.5.4 finansieras genom en överför-
ing från statsbidraget för regionalt yrkesvux (utgiftsområde 16 Ut-
bildning och universitetsforskning).  

12.3.6 Statsbidrag för att utveckla validering 
av yrkeskompetens 

Enligt förslaget i avsnitt 10.5.1 ska ett statsbidrag för att utveckla 
validering av yrkeskompetens inrättas. Regeringen har i budgetpro-
positionen (prop. 2019/20:1) föreslagit att ändamålet för anslag 1:20 
Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ska utökas till att även 
omfatta stöd för framtagande av modeller för branschvalidering och 
att anslaget ska ökas med 10 miljoner kronor från och med 2020. 

                                                                                                                                                               
6 Regeringsbeslut N2017/07839/RTS. 
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Valideringsdelegationen föreslår att det nya statsbidraget finansieras 
genom dessa medel.  

Delegationen anser att MYH bör få använda högst 350 000 kro-
nor av medlen för administrativa kostnader. Det motsvarar den andel 
(3,5 procent) som Statens skolverk enligt regleringsbrevet har fått 
använda för administration av statsbidraget för utveckling av lärande 
på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för insatser som avser 
yrkesintroduktionsavtal.  

12.3.7 Sammanfattning av kostnadskonsekvenserna för staten 

De kostnadskonsekvenser som specificerats i föregående avsnitt sam-
manfattas i tabell 12.2. Kursiverade poster förutsätter ompriorite-
ring eller tillskott av medel. Delegationens förslag till omprioritering 
framgår av tidigare avsnitt. 

12.4 Kommunalekonomiska effekter 

Förslaget i avsnitt 11.3.1 innebär att kommunerna som huvudmän 
för kommunal vuxenutbildning blir skyldiga att erbjuda inledande 
kartläggning, medan förslaget i avsnitt 11.3.2 innebär att kommu-
nerna blir skyldiga att erbjuda elever i komvux validering. Förslaget 
om inledande kartläggning innebär ett förtydligande i skollagen av 
redan befintliga åtaganden. Med förslaget om att erbjuda elever i 
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komvux validering åläggs dock kommunerna en ny skyldighet. Om 
de utökade uppgifterna innebär ökade kostnader för kommunerna 
bör staten i enlighet med finansieringsprincipen7 tillföra medel till 
kommunsektorn i motsvarande omfattning. 

12.4.1 Effekter av förslaget om en skyldighet att erbjuda 
elever inom komvux validering 

Något ökade kostnader för utbildning 

I avsnitt 11.3.2 förslås att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda 
elever inom komvux validering. Enligt delegationens beräkningar 
kan kommunernas kostnader för komvux på gymnasial nivå komma 
att öka något till följd av förslaget. För de elever som valideras antas 
utbildningskostnaderna minska proportionellt med antalet veckor 
som den normala utbildningstiden förkortas. Den minskade kostna-
den för utbildning motverkas dock av kostnaden för att genomföra 
valideringen och för anpassning av studieupplägg för elevens kom-
plettering efter valideringen.  

Beräkningen utgår från en genomsnittlig kostnad för validering 
per elev på mellan 15 000 och 20 000 kronor (se avsnitt 11.2.2). 
Uppgiften baseras på kostnadsanalyser som genomförts i Flandern 
(Belgien) där den effektiva tidsåtgången för utförare av validering 
inom olika verksamheter har kartlagts (IDEA 2016).8  

Utbildningskostnaden varierar mellan olika kommuner och kur-
ser. Inom statsbidraget för regionalt yrkesvux ersätts en årsstudie-
plats med mellan 30 000 och 75 000 kronor. Med samma antaganden 
som tidigare (se tabell 12.1), att de elever som valideras i genomsnitt 
kan förkorta sin utbildning med 30 procent (6 månader), blir nettot 
nära noll i de fall valideringen avser de billigare yrkesutbildningarna. 
Detta innebär att besparingen i utbildningskostnad motsvaras helt 
av kostnaden för att genomföra valideringen (2*30 000 kro-
nor*0,3=18 000 kronor). För validering inom en yrkesutbildning som 
kostar 75 000 kronor per årsstudieplats blir nettot positivt, i ge-
nomsnitt 25 000–30 000 kronor per elev som valideras. Detta gäller 
med antagandet om att kostnaden för att genomföra validering är 
                                                                                                                                                               
7 Finansieringsprincipen innebär att inga nya obligatoriska uppgifter från staten får införas 
utan medföljande finansiering till kommuner och landsting. 
8 Kostnaden 15 000–20 000 kronor per validering överensstämmer också med uppskattningar 
av kostnaden för validering i t.ex. Frankrike, se SOU 2018:29. 
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densamma även inom de dyrare yrkesutbildningarna. Arbetsför-
medlingens ersättning till utförare av branschvalidering indikerar 
dock att kostnaden för validering sannolikt ligger högre för valider-
ing inom yrkesområden som till exempel yrkesförare och elinstal-
lation. För en validering inom teoretiska kurser finns det skäl att anta 
att kostnaden är betydligt lägre än 15 000–20 000 kronor. I detta fall 
ingår inte bedömning av praktiska moment, vilka ofta utförs på en 
arbetsplats och därmed är mer resursintensiva. Validering inom 
teoretiska kurser ger därmed sannolikt ett positivt netto.  

De sammanvägda direkta kostnaderna för validering jämfört med 
kostnaden för en hel utbildning bör enligt resonemanget ovan totalt 
sett innebära oförändrade kostnader för kommunen som huvudman 
för utbildningen. De flesta elever har dock behov av komplettering 
med hela eller delar av kurser efter valideringen. Kompletteringsut-
bildningen kräver individuella anpassningar som ofta innebär admi-
nistrativa merkostnader för utbildningsanordnaren jämfört med om 
eleven hade följt ett standardiserat upplägg.9  

Med beaktande av merkostnader för anpassning av elevens 
studieupplägg efter validering bedöms huvudmannens kostnader för 
utbildning inklusive validering totalt sett öka till följd av delegatio-
nens förslag. I avsnitt 12.3.1 redovisas den statsfinansiella bespar-
ingen som förslaget samtidigt beräknas ge avseende kostnader för 
studiebidrag. Enligt delegationens mening är det rimligt att motsva-
rande belopp i enlighet med finansieringsprincipen tillförs kommun-
sektorn. 

Ökade skatteintäkter  

Utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv är det dock viktigt att 
studera helheten av effekterna av förslaget. Vinsten för kommunerna 
återfinns inte i minskade utbildningskostnader utan i ökade skatte-
intäkter, vilket är en effekt av att de elever som blir validerade också 
blir tillgängliga på arbetsmarknaden i högre grad. I princip ökar till-
gängligheten på arbetsmarknaden i samma omfattning som den för-
kortade utbildningstiden, vilket motsvarar drygt 6 månader i genom-
snitt per elev enligt tidigare antaganden.  

                                                                                                                                                               
9 Att kommunal vuxenutbildning ska utgå från individens behov och förutsättningar och ut-
formas flexibelt framgår dock redan av skollagen, se t.ex. 20 kap. 2 § och 21 kap. 2 § skollagen, 
samt SKOLFS 2012:101. 
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Med samma antaganden som tidigare gällande inflödet till kom-
vux på gymnasial nivå för elever som är äldre än 24 år, en syssel-
sättningsfrekvens på 70 procent och en medellön på 31 000 kronor 
per månad, skulle det innebära att de kommunala skatteintäkterna 
efter avdrag för bortfall av kommunala skatteintäkter under utbild-
ningstiden, sammantaget ökar med 313 miljoner kronor per år.  

Minskade kostnader för försörjningsstöd  

Den förkortade studietiden minskar också stocken av elever på 
komvux, vilket frigör utbildningskapacitet för ett högre inflöde av 
nya elever. Stocken av antalet elever är, lite förenklat, en direkt funk-
tion av inflödet och utbildningstiden. Om den effektiva studietiden 
förkortas med i genomsnitt 30 procent efter en validering frigörs 
omkring 10 000 utbildningsplatser varje år. Det betyder att inflödet 
av nya elever kan öka med 5 000 elever per år. Detta är positivt för 
enskilda individer som väntar på en utbildningsplats, men även för 
samhället i stort eftersom bristen på kompetens är stor inom såväl 
offentlig som privat sektor.  

En möjlig effekt av ett ökat inflöde av elever till komvux på 
gymnasial nivå är att kommunens kostnader för försörjningsstöd 
minskar. Vissa elever har innan studierna haft svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden och för en del har försörjningsstöd därför varit 
en nödvändig inkomstkälla. En studie från IFAU visar att andelen 
elever som hade försörjningsstöd året innan de påbörjade yrkesut-
bildning på komvux har varierat mellan 14 och 25 procent mellan 
1995 och 2015 (Liljeberg m.fl. 2019).  

Under förutsättning att antalet elever kan öka med 10 000 per år, 
som en effekt av att validering frigör kapacitet för ett ökat inflöde 
på 5 000 personer, skulle det innebära att mellan 1 400 och 2 500 
personer lämnar försörjningsstödet när de börjar studera. Med en 
genomsnittlig utbetalning av ekonomiskt bistånd på 43 900 kronor 
per biståndstagare och år (Socialstyrelsens statistikdatabas, 2018) 
skulle detta motsvara mellan 61,5 och 110 miljoner kronor per år i 
minskade kostnader för ekonomiskt bistånd för kommunerna sam-
mantaget.10  

                                                                                                                                                               
10 Totalt betalade kommunerna ut 11,2 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd exklusive intro-
duktionsersättning under 2018. 
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Även validering tar dock resurser i anspråk för lärare och studie-
vägledare. Den utbildningskapacitet som kan frigöras är därför tro-
ligen mindre. En ytterligare invändning mot resonemanget ovan är 
att personer som lämnar försörjningsstöd när de börjar studera 
många gånger har varit borta från arbetsmarknaden under en längre 
tid. I denna grupp är det därför troligen färre elever som har ett 
relevant kunnande som med en validering kan tillgodoräknas i utbild-
ningen.  

Förbättrad kompetensförsörjning  

Den snabbare genomströmningen som blir följden av validering 
innebär dessutom att det frigörs arbetskraft som bidrar till att lediga 
tjänster kan tillsättas snabbare. Det är viktigt för de verksamheter 
där det råder brist på arbetskraft, inte minst för kommuner och 
regioner där bristtalen inom till exempel vård och omsorg och hälso- 
och sjukvård är höga. Cirka hälften av eleverna som studerar en 
yrkesinriktad utbildning på komvux på gymnasial nivå utbildar sig 
inom vård- och omsorgsområdet (se avsnitt 11.1.2). Ju snabbare 
dessa personer kan bidra med sin kompetens på arbetsmarknaden 
desto bättre är det för vårdgivare, brukare och patienter. 

Kalkylerna ovan påvisar de kortsiktiga effekterna för kommunerna 
av förslaget om en skyldighet för skolhuvudmännen att erbjuda 
validering. På lång sikt ackumuleras de positiva effekterna för kom-
munerna gällande både ökade skatteintäkter och den troliga förflytt-
ningen av individer från försörjningsstöd till utbildning och arbete. 
Validering bidrar också till en kostnadseffektivare lösning, som i det 
här fallet sammantaget gynnar kommunerna i form av högre skatte-
intäkter och sannolikt lägre kostnader för försörjningsstöd. Den 
demografiska utvecklingen gör att det blir allt viktigare för kommu-
nerna att hitta kostnadseffektiva lösningar. Enligt prognoser från 
bland annat SCB ökar det demografiska försörjningstrycket i många 
kommuner vilket gör det allt svårare att hantera kostnadsutveck-
lingen inom ramen för tillväxten (SKL 2019).  
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12.4.2 Effekter av förslaget om en skyldighet att erbjuda 
inledande kartläggning av kunskaper och kompetens 

I avsnitt 11.3.1 föreslår Valideringsdelegationen att hemkommunen 
ska vara skyldig att se till att den som vill få sina kunskaper och sin 
kompetens kartlagd inför utbildning eller prövning inom kommunal 
vuxenutbildning, eller inför utbildning inom särskild utbildning för 
vuxna, erbjuds en inledande kartläggning. En sådan inledande kart-
läggning genomförs i samband med studie- och yrkesvägledning.  

Förslaget innebär å ena sidan att ökade resurser sannolikt behöver 
allokeras till studie-och yrkesvägledning. Å andra sidan underlättar 
kartläggning av elevers och potentiella elevers kunskaper kommun-
ernas organisering av utbildningen. Genom en inledande kartlägg-
ning kan eleverna göra välgrundade val av utbildning, vilket leder till 
att felval och utbildningsmisslyckanden kan undvikas. För personer 
med tidigare förvärvade kunskaper och kompetens kan kartlägg-
ningen leda till att de i högre grad kan påbörja utbildning på en nivå 
som är anpassad efter den egna kunskapsnivån. Individerna kan in-
formeras om möjligheten till validering och ta ställning till om detta 
är önskvärt utifrån de egna förutsättningarna. Även detta leder till 
att utbildningen kan organiseras mer effektivt. 

Enligt förslaget ska även personer som avser att ansöka om pröv-
ning erbjudas kartläggning. Arbetet med prövning framhålls som be-
tungande av många kommuner. Det är dessutom många personer 
som ansöker om prövning och sedan misslyckas. Kommunens kost-
nader för prövning kan minskas när personer erbjuds kartläggning 
och därigenom får bättre möjligheter att förbereda sig inför pröv-
ningen, alternativt inser att prövning inte är en realistisk väg att er-
hålla ett betyg.  

Att kommunerna behöver genomföra kartläggning av sökandes 
tidigare förvärvade kunskaper och kompetens framgår redan av gäll-
ande bestämmelser om behörighet till utbildning inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna.11 
Det framgår också av skollagen att såväl elever som den som avser 
att börja studera på komvux ska ha tillgång till vägledning.12 
Huvudmannen är därmed skyldig att se till att elever i vuxenutbild-
ningen har tillgång till personal med sådan kompetens att deras be-

                                                                                                                                                               
11 20 kap. 20 § och 21 kap. 16 § skollagen (2010:800). 
12 2 kap. 29 § skollagen (2010:800). 
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hov av vägledning kan tillgodoses. Vidare framgår av nuvarande 
bestämmelser att hemkommunen ansvarar för att det upprättas en 
individuell studieplan för varje elev, och att eleven erbjuds studie- 
och yrkesvägledning i samband med utarbetandet av planen.13 För-
slaget innebär således ett förtydligande av uppgifter som redan åvilar 
kommunerna. 

12.5 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Av 14 kap. 3 § regeringsformen framgår att en inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå längre än vad som är nödvän-
digt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. I förarbetena 
anges att denna reglering innebär att riksdagen regelmässigt måste 
pröva kommunernas självstyrelseintressen när begränsningar av själv-
styrelsen övervägs (prop. 2009/10:80 s. 212). Vidare anges att pro-
portionalitetsprövningen bör innefatta en skyldighet att undersöka 
om det ändamål som regleringen avser att tillgodose kan uppnås på 
ett, för det kommunala självbestämmandet, mindre ingripande sätt 
än det som föreslås. 

Förslaget i avsnitt 11.3.1 innebär en skyldighet för kommunerna 
att erbjuda inledande kartläggning av elevers och potentiella elevers 
kunskaper och kompetens. Som redovisats ovan framgår det dock 
redan av skollagen att kommunerna ska pröva behörighet till utbild-
ning inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna på gymnasial nivå. För att kunna fastställa om en sökande är 
behörig eller inte behöver huvudmannen genomföra kartläggning av 
den sökandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens. Det 
framgår också av nu gällande bestämmelser att såväl elever som den 
som avser att börja studera på komvux ska ha tillgång till vägledning. 
Förslaget innebär således ett förtydligande av uppgifter som redan 
åvilar kommunerna. 

Förslaget i avsnitt 11.3.2 innebär en skyldighet att erbjuda elever 
inom komvux validering. Förslaget bedöms inskränka den kommu-
nala självstyrelsen. Denna inskränkning får vägas mot förslagets 
syfte att skapa ökade möjligheter för människor att få sin kompetens 
kartlagd, bedömd och erkänd. Några, för den kommunala självstyrel-
sen, mindre ingripande alternativ synes inte föreligga. Förslagets 
                                                                                                                                                               
13 20 kap. 8 § och 21 kap. 8 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 16 § förordning (2011:1108) om 
vuxenutbildning. 
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syfte bedöms väga tyngre än den begränsade inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen som förslaget innebär.  

Valideringsdelegationen gör mot denna bakgrund bedömningen 
att båda förslagen är proportionerliga och godtagbara. 

12.6 Konsekvenser för branscherna 
och arbetsmarknadens parter 

Valideringsdelegationens förslag i avsnitt 10.5.1 om att ett stats-
bidrag för att utveckla validering av yrkeskompetens ska inrättas, 
innebär att fler branscher får möjlighet att ansöka om statsbidrag. 
Det statsbidrag som branscherna tidigare har kunnat ansöka om för 
utveckling av kompetensprofiler och valideringsmodeller har varit 
begränsat till branscher som har tecknat avtal om yrkesintroduk-
tionsanställning. Det första yrkesintroduktionsavtalet tecknades 
2010 mellan IF Metall och Teknikföretagen. Enligt en översyn av 
stödet för yrkesintroduktionsanställningar hade ett 10-tal branscher 
2017 tecknat knappt 40 yrkesintroduktionsavtal (Wadman 2017, s. 12). 

Av de medel som Statens skolverk 2014–2018 beviljat för insatser 
som bland annat syftat till att utveckla kompetensprofiler och vali-
deringsmodeller (ansökan kan även ha avsett andra insatser enligt 4 § 
i förordningen 2014:375) har nära 80 procent beviljats till parterna 
inom industrin, se tabell 12.4.  

Källa: SOU 2018:81, egna beräkningar. 
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Genom förslaget i avsnitt 10.5.2 kommer statsbidrag för utveckling 
av branschvalidering att samlas hos Myndigheten för yrkeshög-
skolan (MYH). Detta ökar möjligheterna för branscherna att hitta 
och ansöka om bidrag för utveckling av sina valideringsmodeller. 
MYH har även ansvar för att ge operativt stöd till branscherna i deras 
arbete med att utveckla, kvalitetssäkra och informera om sina 
modeller för validering. 

12.7 Konsekvenser för berörda myndigheter 

Stöd för kvalitet i myndigheternas verksamhet  

Förslaget i avsnitt 6.5.3 om att införa en ny förordning med generella 
bestämmelser om validering, den så kallade valideringsförordningen, 
bedöms underlätta berörda myndigheters arbete. Detta gäller myn-
digheter som har uppdrag inom valideringsområdet, det vill säga 
myndigheterna inom utbildningsområdet samt bland annat Arbets-
förmedlingen, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket. Bestämmelserna 
i förordningen tydliggör vad validering innebär, vilket bidrar till en 
gemensam förståelse av begreppen. Förslaget bedöms därmed öka 
möjligheterna till samförstånd mellan olika aktörer och intressenter 
och öka effektiviteten i genomförandet av olika uppdrag som avser 
validering.  

Vidare bedöms Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha och 
rusta arbetssökande underlättas av förslaget i avsnitt 10.5.1 om ett 
statsbidrag för att utveckla validering av yrkeskompetens. Förslaget 
väntas leda till att tillgången till validering mot arbetslivets kvalifi-
kationer ökar till att omfatta fler yrkesroller. Detta bidrar i sin tur 
till att Arbetsförmedlingen ges fler verktyg för nämnda uppdrag.  

Uppdatering av riktlinjer och rekommendationer samt 
utfärdande av föreskrifter 

Bedömningen i avsnitt 6.5.5 om uppdatering av riktlinjer om valider-
ing, berör i första hand Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens 
skolverk. Förslaget i avsnitt 6.5.6 innebär att Universitetskanslers-
ämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) ska 
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leda arbetet med att ta fram uppdaterade rekommendationer för läro-
sätenas arbete med validering.  

Delegationens förslag i avsnitt 11.3 innebär att Statens skolverk 
kan komma att behöva utfärda nya föreskrifter. I avsnitt 11.3.1 före-
slås att Skolverket bemyndigas att meddela föreskrifter om inledande 
kartläggning och i avsnitt 11.3.2 föreslås ett bemyndigande om att 
utfärda föreskrifter om validering. Vidare lämnas i avsnitt 11.3.3 be-
dömningen att Skolverket bör tydliggöra hur elevens valideringsre-
sultat kan synliggöras i elevens individuella studieplan. 

Delegationen bedömer att de ovan beskrivna uppgifterna att upp-
datera riktlinjer, ta fram rekommendationer samt utfärda föreskrifter, 
ryms inom respektive myndighets instruktionsenliga uppdrag. Upp-
gifterna bör därför finansieras inom ramen för befintliga förvalt-
ningsanslag.  

12.8 Konsekvenser för universitet och högskolor 
och utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan 

I avsnitt 6.5.4 föreslår Valideringsdelegationen att hänvisningar till 
valideringsförordningen ska införas i högskoleförordningens respek-
tive i förordningen om yrkeshögskolans bestämmelser som avser be-
dömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. 
Förslaget bedöms öka tydligheten om vad validering är och bidra till 
en ökad samsyn mellan olika lärosäten, respektive utbildningsanord-
nare, om vad validering innebär. På så sätt bedöms förslaget under-
lätta arbetet med validering hos dessa aktörer. 

Förslaget i avsnitt 6.5.6 om att UKÄ och UHR ska få i uppdrag 
att leda arbetet med att ta fram rekommendationer för lärosätenas 
arbete med validering bedöms på motsvarande sätt förbättra univer-
sitet och högskolors förutsättningar för ett likvärdigt och rättssäkert 
arbete med validering. 
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12.9 Konsekvenser för möjligheterna att nå 
de integrationspolitiska målen 

Utredningens förslag och bedömningar kommer i stor utsträckning 
komma utrikes födda personer till godo. Personer som har utvecklat 
sin kompetens genom utbildning eller i arbete i andra länder är en 
viktig målgrupp för valideringsinsatser. Bland annat OECD (2016) 
har framhållit vikten av att Sverige säkerställer system för att bedöma 
och erkänna nyanländas tidigare förvärvade kunnande.  

Validering är sedan 2016 ett arbetsmarknadspolitiskt program 
som huvudsakligen har använts som en insats för nyanlända inom 
ramen för etableringsprogrammet. Delegationens förslag i av-
snitt 10.5.1 syftar till att utveckla validering av yrkeskompetens för 
fler yrkesområden. Vid behov ska statsbidrag också kunna lämnas 
för anpassning av en valideringsmodell så att den fungerar väl för 
särskilda målgrupper, till exempel för att synliggöra och bekräfta 
kompetens hos nyanlända invandrare. Förslaget förväntas därför öka 
möjligheterna att ta till vara kompetensen hos nyanlända och där-
igenom bidra till en effektivare etablering på arbetsmarknaden. 

I kapitel 11 lämnar delegationen flera förslag som syftar till att 
förbättra förutsättningarna för validering inom komvux. I dag är 
majoriteten av eleverna inom komvux födda utanför Sverige (se av-
snitt 11.1.1). En hög andel, 38 procent, av de utlandsfödda eleverna 
har en tidigare eftergymnasial utbildning, och många av dem har även 
relevant yrkeserfarenhet. Det finns också skäl att anta att många av 
dessa elever har ett stort behov av vägledning om olika utbildnings-
vägar och om möjligheten till validering. Förslaget i avsnitt 11.3.1 
om att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda en inledande kart-
läggning av kunskaper och kompetens är därför särskilt betydelse-
fullt för utlandsfödda elever.  

Förslaget i avsnitt 11.3.2 om att huvudmannen ska vara skyldig 
att erbjuda validering har stor betydelse för att undvika att utbild-
ningsvägen förlängs i onödan för utrikes födda som har kunskaper 
och kompetens sedan tidigare. Möjligheten att få utbildningen för-
kortad har också visat sig vara en viktig faktor för att motivera vuxna 
att skaffa sig en formell yrkesutbildning (se avsnitt 3.3.5). Med for-
mella betyg som styrker kompetensen kan också anställningsvillkoren 
förbättras för de många utlandsfödda som har timanställningar.  
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I avsnitt 6.5.4 föreslås att begreppet validering införs i högskole-
förordningen och i förordningen om yrkeshögskolan. Med detta 
förslag kan tydligheten om vad validering är öka inom högskolan och 
yrkeshögskolan. Även förslaget i avsnitt 6.5.6 att Universitetskans-
lersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) 
ska ta fram rekommendationer för lärosätenas arbete med validering, 
syftar till att stödja lärosätenas arbete med validering och att åstad-
komma en ökad likvärdighet mellan lärosäten. Delegationen bedö-
mer att båda dessa förslag kommer att öka möjligheterna för utrikes 
födda personer att få sitt tidigare förvärvade kunnande bedömt och 
erkänt inom högskolan. På så sätt kan deras kunskaper och kompe-
tens bättre tas till vara även på arbetsmarknaden. Bland annat Jusek 
(2018) har visat att de samhällsekonomiska vinsterna skulle bli höga 
om utrikes födda i samma utsträckning som inrikes födda kan nå 
jobb som motsvarar deras kompetens.  

Valideringsdelegationens förslag stärker således utrikes föddas 
deltagande i arbets- och samhällslivet och underlättar en snabbare 
och effektivare etableringsprocess för nyanlända invandrare. På så 
vis bidrar förslagen till möjligheterna att uppnå de integrationspoli-
tiska målen. 

12.10 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor 
och män 

I avsnitt 10.5.1 föreslår Valideringsdelegationen att ett statsbidrag 
ska inrättas för att utveckla validering av yrkeskompetens. Huvud-
delen av de nuvarande branschmodellerna återfinns inom traditio-
nellt mansdominerade områden. Detta är en starkt bidragande för-
klaring till varför könsfördelningen bland dem som anvisats till 
validering genom Arbetsförmedlingen är mycket skev (se bilaga 3). 
Förslaget syftar till att bredda tillgången till branschvalidering till att 
omfatta fler yrken och kompetensområden. Delegationen bedömer 
att detta kommer bidra till en mer jämlik tillgång till validering så att 
både kvinnor och män får möjlighet att få sin yrkeskompetens 
kartlagd, bedömd och erkänd. 

Förslaget i avsnitt 11.3.2 om en skyldighet för huvudmännen att 
erbjuda elever i komvux och särvux validering bedöms komma fler 
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kvinnor än män tillgodo, eftersom kvinnor utgör drygt 60 procent 
av eleverna inom komvux (se avsnitt 11.1.1).  

12.11 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig 
service i olika delar av landet 

I avsnitt 7.5.3 föreslår delegationen att kompetensförsörjning ska 
vara en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret, vilket 
innebär att regionerna får ett tydligt mandat att arbeta med kompe-
tensförsörjning och validering. I avsnitt 7.5.4 föreslås att regionerna 
ska kunna ansöka om medel för att utveckla och etablera effektiva 
strukturer för validering. Båda förslagen bedöms bidra till att alla 
regioner ges förutsättningar att arbeta långsiktigt med kompetens-
försörjning och validering utifrån regionens behov. Ett samordnat 
arbete med validering på regional nivå kan bidra till att skapa nytta 
ur ett kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspektiv genom 
att synliggöra och bekräfta den kompetens som finns bland anställda 
och arbetssökande i regionen. 

I avsnitt 11.3.2 föreslår delegationen att det införs en skyldighet 
för huvudmännen att erbjuda elever i komvux validering. Förslaget 
bedöms bidra till en förbättrad kompetensförsörjning genom effek-
tivare kompletteringsutbildning, inte minst inom vården, omsorgen 
och förskolan. Av de 93 000 elever som läste yrkeskurser inom 
komvux 2018 var det nära hälften som läste med inriktning mot vård 
och omsorg. På andra plats kom yrkeskurser inom barn och fritid. 
Inom båda dessa yrkesområden finns stora behov av att säkra till-
gången på kompetent arbetskraft. Samtidigt finns många personer, 
både kvinnor och män, med erfarenhet från yrket som behöver få sitt 
kunnande validerat så att den efterföljande utbildningen kan anpas-
sas efter individernas faktiska behov av komplettering.  
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13 Författningskommentar 

13.1 Förslaget till lag om ändring i lag (2010:630) 
om regionalt utvecklingsansvar 

7 a § 

En region ska: 
1. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjnings-

arbetet, 
2. följa upp, utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det 

regionala kompetensförsörjningsarbetet samt en bedömning av regionens kom-
petensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. 

 

Paragrafen är ny. Bestämmelsen anger att kompetensförsörjning ska 
vara en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret. Syftet med 
detta är att regionen ska få ett tydligt och långsiktigt mandat att 
arbeta med kompetensförsörjning och validering så att strukturer 
för validering på regional nivå ska kunna etableras och fungera på 
längre sikt. Punkten 2 ska göra det möjligt för regionerna att sig-
nalera till regeringen om behov av stöd för att lösa eventuella akuta 
kompetensbrister, samtidigt som regeringen på årlig basis får en 
återkoppling från samtliga län om regionala behov och utbud av 
kompetens. I uppgiften ingår inte att ansvara för att samla in statistik 
om utbildning och validering. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.3. 
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13.2 Förslaget till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

20 kap. 

1 § 

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser (2–9 §§), 
– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

(10–15 §§), 
– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (16–

23 §§), 
– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

(24–33 §§), 
– bestämmelser om betyg (34–41 §§), 
– bestämmelse om validering (42 §), och 
– bestämmelser om intyg (43–45 §§). 

 
Paragrafen ändras till följd av att bestämmelsen i 20 kap. 43 § ändras 
så att den ger en rätt till intyg efter validering. Bestämmelsen i 20 
kap. 43 § ska därför flyttas så att den hamnar under rubriken ”Intyg” 
tillsammans med 20 kap. 43 a, 44 och45 §§. 

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.3. 

8 a §  

Hemkommunen är skyldig att se till att den som vill få sina kunskaper och sin 
kompetens kartlagd inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxen-
utbildning erbjuds en inledande kartläggning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
ytterligare föreskrifter om inledande kartläggning. 

 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att hemkommunen är 
skyldig att erbjuda den som vill bli elev inom kommunal vuxenutbild-
ning, eller genom prövning få betyg från kommunal vuxenutbildning, 
en inledande kartläggning. Bestämmelsen innebär ett förtydligande 
av hemkommunens uppgift i 2 kap. 29 § skollagen att tillhandahålla 
vägledning, hemkommunens ansvar för att upprätta en individuell 
studieplan innehållande uppgifter om den enskildes utbildningsmål 
och planerad omfattning av studierna enligt 20 kap. 8 § skollagen samt 
hemkommunens ansvar att i samband med utarbetandet av studie-
planen att erbjuda eleven studie- och yrkesvägledning enligt 2 kap. 
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16 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Den innebär även 
ett förtydligande av kommunernas uppgift enligt 20 kap. 20 § skol-
lagen att kartlägga sökandes tidigare förvärvade kunskaper och kom-
petens för att kunna avgöra sökandes behörighet.   

I bestämmelsen innefattas även en skyldighet att erbjuda inled-
ande kartläggning till den som vill få sin kompetens kartlagd inför 
validering, eftersom validering innefattas i begreppet utbildning, se 
1 kap. 3 § skollagen. En inledande kartläggning ska ge möjlighet till 
överblick över tidigare förvärvat kunnande inför vägvalet att börja 
studera och till information om möjligheten till validering. Kartlägg-
ningen ska vara en utgångspunkt för att göra en realistisk studiepla-
nering som utgår ifrån den enskildes mål med utbildningen. Den ger 
även huvudmannen nödvändigt underlag för att avgöra om en sökande 
är behörig till en utbildning. En inledande kartläggning genomförs 
av studie- och yrkesvägledare och är av översiktlig karaktär och inte 
på förhand avgränsad till ett särskilt område. Statens skolverks kart-
läggningsverktyg, Arbetsförmedlingens självskattningsverktyg för 
olika yrkesroller och så kallade nivåtest kan ingå. En inledande kart-
läggning ska dock inte innehålla några praktiska inslag förlagda till 
skolmiljö eller arbetsplats.  

I andra stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare före-
skrifter om inledande kartläggning. 

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.1. 

39 a § 

Regeringen får meddela föreskrifter om möjlighet för rektor att i vissa fall ge 
betyg utan prövning till en elev som inte följt undervisningen. 

 
Paragrafen är ny och möjliggör för regeringen att kunna meddela 
föreskrifter som ger rektor rätt att ge betyget E till en elev som vid 
en validering har bedömts ha tillräckliga kunskaper i en kurs för att 
nå upp till minst kunskapskraven för betyget E, utan att eleven 
genomgår prövning. Motsvarande möjlighet ska också gälla elever 
som har betyg eller intyg från studier vid folkhögskola eller studier 
i utlandet. Föreskrift om detta ska införas i förordning (2011:1108) 
om vuxenutbildning. 

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.4. 
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42 § 

Huvudmannen ska erbjuda elever i kommunal vuxenutbildning att få sina 
kunskaper och sin kompetens validerade. Skyldigheten att erbjuda validering 
omfattar de kurser som huvudmannen anordnar.  

Med validering avses en strukturerad process som innehåller fördjupad 
kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en person 
besitter oberoende av hur det förvärvats. 

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

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
ytterligare föreskrifter om validering. 

  
Första stycket första meningen ändras så att huvudmannen får en 
uttrycklig skyldighet att erbjuda validering till en elev inom kommu-
nal vuxenutbildning. Denna skyldighet avser endast elever, det vill 
säga personer som är antagna till en kurs inom komvux. 

I första stycket andra meningen, som är ny, anges att skyldigheten 
att erbjuda validering omfattar de kurser som huvudmannen anord-
nar. Skyldigheten avser därmed samtliga kurser som ingår i huvud-
mannens aktuella kursutbud, oavsett om kurserna ges i egen regi, är 
upphandlade av andra utbildningsanordnare eller ges i samverkan 
med andra skolhuvudmän. Skyldigheten gäller även i det fall då hem-
kommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för en elevs ut-
bildning som anordnas av en annan huvudman.   

Definitionen av validering i andra stycket ändras så att det tydlig-
görs att det är fråga om en process som är strukturerad och att denna 
process, utöver bedömning och ett erkännande av kunnande som en 
person besitter oberoende av hur det förvärvats, även innehåller för-
djupad kartläggning. Definitionen förändras även genom att begrep-
pen kunskaper och kompetens byts ut mot kunnande.  

Kunnande beskriver vad som ska valideras, och är ett samlings-
begrepp för vad en person vet, förstår och kan göra. Kunnande är 
därmed kunskaper och kompetens som förvärvats såväl genom for-
mell utbildning som genom informellt lärande. 

För att skapa en samsyn med övriga delar av samhället där valider-
ing förekommer, det vill säga andra utbildningsformer och inom arbets-
livet, angående innebörden av begreppet validering, återkommer 
denna definition i den föreslagna valideringsförordningen (2020:000). 
Denna definition blir därmed en övergripande och gemensam defi-
nition av innebörden av validering av kunnande inom samtliga om-

533



SOU 2019:69 Författningskommentar 

363 

råden i samhället. I 5 § i valideringsförordningen beskrivs närmare 
vad de tre olika momenten innebär. 

Fördjupad kartläggning ersätter orden värdering och dokumen-
tation och ska vara det första momentet i en strukturerad validerings-
process i tre steg. Under den fördjupade kartläggningen ska elevens 
tidigare lärande utforskas och dokumenteras för att synliggöra 
elevens kunnande på ett sådant sätt att det går att bedöma i vali-
deringsprocessens nästa steg, bedömningen. I den fördjupade kart-
läggningen ingår att gå igenom olika dokument som till exempel 
arbetsintyg, betyg och intyg från genomgångna utbildningar samt att 
genomföra intervju eller samtal med eleven. Självskattningar kan vara 
ett bra underlag för ett sådant samtal. Den kartläggning som ingår i 
valideringsprocessen ska därmed vara en fördjupad kartläggning, till 
skillnad från den inledande kartläggning som föreslås i 20 kap. 8 a §. 
Den fördjupade kartläggningen ska göras mot uppställda kunskaps-
mål i kurs- eller ämnesplaner. Därefter ska en formell bedömning 
göras av om elevens kunnande motsvarar kunskapsmålen i de kurs- 
eller ämnesplaner som valideringen avser. Bedömningen ska göras av 
en lärare med kompetens att göra en sådan bedömning och meto-
derna för bedömningen ska vara relevanta och tillförlitliga i förhåll-
ande till den kompetens som ska bedömas. Ofta behöver elevens 
kunnande prövas både praktiskt och teoretiskt. Därefter ska eleven 
få ett erkännande av sitt bedömda kunnande genom ett intyg, se mer 
om detta i 43 §.  

I fjärde stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare före-
skrifter om validering.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 och 11.3.2. 

43 § 

En elev som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en valider-
ing enligt 42 § har rätt att få resultatet erkänt genom ett intyg.  

 
I första stycket tydliggörs att den som får sina kunskaper och sin 
kompetens bedömda vid en validering i kommunal vuxenutbildning 
har rätt att få resultatet skriftligt erkänt i ett intyg. Möjligheten att 
få annan skriftlig dokumentation efter en validering ska tas bort och 
dokumentation av de delar av kurser som eleven behöver komplet-
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tera ska ske i elevens individuella studieplan. Bestämmelser om intyg 
finns i 20 kap. 44 a och 45 §§. Nuvarande första stycket andra meningen 
som anger att vad som sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ om rättelse och 
ändring av betyg gäller även en slutförd validering har tagits bort 
eftersom det numera ska utfärdas ett intyg efter validering och det 
av 45 § andra stycket skollagen framgår att vad som sägs i 3 kap. 19 
och 20 §§ om rättelse och ändring av betyg gäller även för intyg.   

Eftersom paragrafen ändras så att den handlar om intyg har den 
flyttats så att den nu är placerad under rubriken Intyg.  

Paragrafens nuvarande andra stycke, som innehåller en upplys-
ningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om validering, har 
tagits bort eftersom ett bemyndigande införts i 42 § fjärde stycket.  

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.2 och 11.3.3. 

44 § 

Den som har genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få 
sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett 
intyg. 

 
I första stycket har bestämmelsen endast ändrats språkligt.  Andra och 
tredje stycket har flyttats till den nya bestämmelsen 44 a § eftersom 
det tydligt ska framgå att dessa bestämmelser gäller både intyg efter 
validering enligt 43 § och intyg enligt 44 § för den som genomgått 
en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få sina kunskaper 
dokumenterade på annat sätt än genom betyg. Övervägandena finns 
i avsnitt 11.3.3. 

44 a § 

Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om möjligheten att få ett 
intyg. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att intyg alltid ska utfärdas efter vissa kurser eller viss utbild-
ning. 

 
Paragrafen är ny och innehåller gemensamma bestämmelser för in-
tyg. Bestämmelserna återfanns tidigare i andra och tredje stycket i 
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44 § men har flyttats till en egen paragraf eftersom det tydligt ska 
framgå att de gäller både intyg efter validering enligt 43 § och intyg 
enligt 44 §, för den som genomgått en kurs i kommunal vuxenut-
bildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än 
genom betyg.  

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.3. 

21 kap. 

1 §  

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser (2–9 §§), 
– bestämmelser om särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå 

(10–12 §§), 
– bestämmelser om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (13–

16 §§), 
– bestämmelser om betyg (17–20 b §§), 
– bestämmelse om validering (21 §), och 
– bestämmelser om intyg (22–24 §§) 

 
Paragrafen ändras till följd av att bestämmelsen i 21 kap. 22 § ändras 
så att den ger en rätt till intyg efter validering. Bestämmelsen ska 
därför flyttas så att den hamnar under rubriken ”Intyg” tillsammans 
med 21 kap. 23, 23 a och 24 §§.  

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.3. 

8 a §  

Hemkommunen är skyldig att se till att den som vill få sina kunskaper och sin 
kompetens kartlagd inför utbildning inom särskild utbildning för vuxna er-
bjuds en inledande kartläggning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
ytterligare föreskrifter om inledande kartläggning. 

 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att hemkommunen är 
skyldig att erbjuda den som vill bli elev inom särskild utbildning för 
vuxna en inledande kartläggning. Bestämmelsen innebär ett förtyd-
ligande av hemkommunens uppgift att tillhandahålla vägledning i 
2 kap. 29 § skollagen, hemkommunens ansvar för att upprätta en 
individuell studieplan innehållande uppgifter om den enskildes utbild-
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ningsmål och planerad omfattning av studierna enligt 21 kap. 8 § 
skollagen samt hemkommunens ansvar att i samband med utarbe-
tandet av studieplanen erbjuda eleven studie- och yrkesvägledning 
enligt 2 kap. 16 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Den 
innebär även ett förtydligande av kommunernas uppgift enligt 
21 kap. 16 § skollagen att kartlägga sökandes tidigare förvärvade kun-
skaper och kompetens för att kunna avgöra sökandens behörighet.  

I bestämmelsen innefattas även en skyldighet att erbjuda inled-
ande kartläggning till den som vill få sin kompetens kartlagd inför 
validering, eftersom validering innefattas i begreppet utbildning, se 
1 kap. 3 § skollagen. En inledande kartläggning ska ge möjlighet till 
överblick över tidigare förvärvat kunnande inför vägvalet att börja 
studera och till information om möjligheten till validering. Kartlägg-
ningen ska vara en utgångspunkt för att göra en realistisk studie-
planering som utgår ifrån den enskildes mål med utbildningen. Den 
ger även huvudmannen nödvändigt underlag för att avgöra om en 
sökande är behörig till en utbildning. En inledande kartläggning 
genomförs av studie- och yrkesvägledare och är av översiktlig karak-
tär och inte på förhand avgränsad till ett särskilt område. Statens 
skolverks kartläggningsverktyg, Arbetsförmedlingens självskattnings-
verktyg för olika yrkesroller och så kallade nivåtest kan ingå. En 
inledande kartläggning ska dock inte innehålla några praktiska inslag 
förlagda till skolmiljö eller arbetsplats.  

I andra stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare 
föreskrifter om inledande kartläggning. 

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.1. 

21 § 

Huvudmannen ska erbjuda elever i särskild utbildning för vuxna att få sina 
kunskaper och sin kompetens validerade. Skyldigheten att erbjuda validering 
omfattar de kurser som huvudmannen anordnar.  

Med validering avses en strukturerad process som innehåller fördjupad 
kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en person 
besitter oberoende av hur det förvärvats. 

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

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
ytterligare föreskrifter om validering. 
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Första stycket första meningen ändras så att huvudmannen får en ut-
trycklig skyldighet att erbjuda validering till en elev inom kommunal 
vuxenutbildning. Denna skyldighet avser endast elever, det vill säga 
personer som är antagna till en kurs inom komvux. 

I första stycket andra meningen, som är ny, anges att skyldigheten 
att erbjuda validering omfattar de kurser som huvudmannen anord-
nar. Skyldigheten avser därmed samtliga kurser som ingår i huvud-
mannens aktuella kursutbud, oavsett om kurserna ges i egen regi, är 
upphandlade av andra utbildningsanordnare eller ges i samverkan 
med andra skolhuvudmän. Skyldigheten gäller även i det fall då hem-
kommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för en elevs ut-
bildning som anordnas av en annan huvudman.   

Definitionen av validering i andra stycket ändras så att det tydlig-
görs att det är fråga om en process som är strukturerad och att denna 
process, utöver bedömning och ett erkännande av kunnande som en 
person besitter oberoende av hur det förvärvats, även innehåller för-
djupad kartläggning. Definitionen förändras även genom att begrep-
pen kunskaper och kompetens byts ut mot kunnande.  

Kunnande beskriver vad som ska valideras, och är ett samlings-
begrepp för vad en person vet, förstår och kan göra. Kunnande är 
därmed kunskaper och kompetens som förvärvats såväl genom for-
mell utbildning som genom informellt lärande.  

För att skapa en samsyn med övriga delar av samhället där vali-
dering förekommer, det vill säga andra utbildningsformer och inom 
arbetslivet, angående innebörden av begreppet validering, återkommer 
denna definition i den föreslagna valideringsförordningen (2020:000). 
Denna definition blir därmed en övergripande och gemensam defi-
nition av innebörden av validering av kunnande inom samtliga om-
råden i samhället. I 5 § i valideringsförordningen beskrivs närmare 
vad de tre olika momenten innebär.  

Fördjupad kartläggning ersätter orden ”värdering” och ”dokumen-
tation” och ska vara det första momentet i en strukturerad valider-
ingsprocess i tre steg. Under den fördjupade kartläggningen ska 
elevens tidigare lärande utforskas och dokumenteras för att synlig-
göra elevens kunnande på ett sådant sätt att det går att bedöma i 
valideringsprocessens nästa steg, bedömningen. I den fördjupade 
kartläggningen ingår att gå igenom olika dokument som till exempel 
arbetsintyg, betyg och intyg från genomgångna utbildningar samt att 
genomföra intervju eller samtal med eleven. Självskattningar kan 
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vara ett bra underlag för ett sådant samtal. Den kartläggning som 
ingår i valideringsprocessen ska därmed vara en fördjupad kartlägg-
ning, till skillnad från den inledande kartläggning som föreslås i 
21 kap. 8 a §. Den fördjupade kartläggningen ska göras mot uppställda 
kunskapsmål i kurs- eller ämnesplaner. Därefter ska en formell 
bedömning göras av om elevens kunnande motsvarar kunskapsmålen 
i de kurs- eller ämnesplaner som valideringen avser. Bedömningen 
ska göras av en lärare med kompetens att göra en sådan bedömning 
och metoderna för bedömningen ska vara relevanta och tillförlitliga 
i förhållande till den kompetens som ska bedömas. Ofta behöver 
elevens kunnande prövas både praktiskt och teoretiskt. Därefter ska 
eleven få ett erkännande av sitt bedömda kunnande genom ett intyg, 
se mer om detta i 22 §.  

I fjärde stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare före-
skrifter om validering.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 och 11.3.2. 

22 § 

En elev som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en 
validering enligt 21 § har rätt att få resultatet erkänt genom ett intyg. 

 
I paragrafen tydliggörs att den som får sina kunskaper och sin kom-
petens bedömda vid en validering i särskild utbildning för vuxna har 
rätt att få resultatet skriftligt erkänt i ett intyg.  Möjligheten att få 
annan skriftlig dokumentation efter en validering ska tas bort. Doku-
mentation av de delar av kurser som eleven behöver komplettera ska 
ske i elevens individuella studieplan. Bestämmelser om intyg finns i 
21 kap. 23 a och 24 §§. 

Nuvarande första stycket andra meningen som anger att vad som 
sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ om rättelse och ändring av betyg gäller även 
en slutförd validering har tagits bort eftersom det numera ska utfär-
das ett intyg efter validering och det av 21 kap. 24 § andra stycket 
skollagen framgår att vad som sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ om rättelse 
och ändring av betyg gäller även för intyg.   

Eftersom paragrafen ändras så att den handlar om intyg har den 
flyttats så att den nu är placerad under rubriken Intyg.  
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Paragrafens nuvarande andra stycke, som innehåller en upplys-
ningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om validering, har 
tagits bort eftersom ett bemyndigande införts i 21 § fjärde stycket.  

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.2 och 11.3.3. 

23 § 

Den som har genomgått en kurs i särskild utbildning för vuxna och vill få 
sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett 
intyg. I 18 § andra stycket, 19 § och 22 § finns bestämmelser om att intyg 
ska utfärdas i vissa andra fall. 

 
I första stycket första meningen har bestämmelsen endast ändrats 
språkligt. I första stycket andra meningen har en hänvisning till intyg 
efter validering lagts till i uppräkningen eftersom rätten till ett sådant 
tillkommit i 22 §.   

Andra och tredje stycket har flyttats till den nya bestämmelsen 
23 a § eftersom det tydligt ska framgå att dessa bestämmelser gäller 
både intyg efter validering enligt 22 § och intyg enligt 23 § för den 
som genomgått en kurs i särskild utbildning för vuxna och vill få sina 
kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg. 

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.3. 

23 a § 

Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om möjligheten att få ett 
intyg. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att intyg alltid ska utfärdas efter vissa kurser eller viss utbild-
ning. 

 
Paragrafen är ny och innehåller gemensamma bestämmelser för 
intyg. Bestämmelserna återfanns tidigare i andra och tredje stycket i 
23 § men har flyttats till en egen paragraf eftersom det tydligt ska 
framgå att dessa bestämmelser gäller både intyg efter validering en-
ligt 22 § och intyg enligt 23 § för den som genomgått en kurs i sär-
skild utbildning för vuxna och vill få sina kunskaper dokumenterade 
på annat sätt än genom betyg.   

Övervägandena finns i avsnitt 11.3.3.
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Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande av ledamoten Malin Jönsson 

Universitets- och högskolerådet (UHR) invänder mot förslaget att 
uppdragsutbildning ska kunna innefatta tillgodoräknande då det står 
i strid mot det primära syftet med uppdragsutbildning. 

Uppdragsutbildning är en utbildningsform skild från högskoleut-
bildning genom bl.a. finansiering och sätt att utse deltagare. Det inne-
bär att högskolelag och högskoleförordning inte är direkt tillämpbara 
för uppdragsutbildning. Tillgodoräknande inom ramen för uppdrags-
utbildning har inget värde i sig, utan skulle bli ett fiktivt tillgodo-
räknande. Det är UHR:s uppfattning att det snarare är i förledet vali-
dering bör ske, av arbetsgivare, omställningsaktör, bransch eller 
annan aktör. Det gör dessutom att beställaren ur ett individperspek-
tiv tydligare kan kravspecificera vad som upphandlas inom ramen för 
en uppdragsutbildning. 
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Särskilt yttrande av ledamoten Maria Lindgren 

Jag invänder mot förslaget gällande inrättande av ett råd för att 
fortsätta följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete. 
Regeringen har redan aviserat hur de avser att det fortsatta samord-
ningsarbetet med validering ska organiseras när Valideringsdelega-
tionen 2015–2019 avslutat sitt arbete. Av det skälet gör jag bedöm-
ningen att detta förslag inte bör lämnas. 
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Kommittédirektiv 2015:120  

En samordnad utveckling av validering  

Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015  

Sammanfattning  

En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja och 
driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet 
på den nationella och regionala nivån. Delegationen ska också lämna 
förslag på en nationell strategi för validering som präglas av effek-
tivitet, långsiktighet och överblickbarhet och som gynnar utveck-
lingen av hållbara och generella strukturer för validering på nationell 
och regional nivå.  

Delegationen ska bl.a.  

• lämna förslag på en nationell strategi för validering,  

• verka för att en samsyn på validering, dess innebörd och funktion 
etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet,  

• följa och analysera omfattningen och resultatet av validering inom 
utbildningsväsende och arbetsliv,  

• sprida kunskap om goda exempel i fråga om validering,  

• arbeta för att information om validering som tillgodoser den en-
skildes behov görs tillgänglig,  

• lämna förslag till regeringen och ta behövliga initiativ till föränd-
ringar som stärker valideringsarbetet inom utbildningsväsendet och 
arbetslivet, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.  
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En samordnad utveckling av validering behöver främjas  

Med validering avses en strukturerad bedömning och ett erkännande 
av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de 
har förvärvats. Validering syftar till att individen ska kunna få en 
kvalifikation, dvs. ett formellt intyg på att kompetensen motsvarar 
fastställda och erkända kriterier inom utbildning eller arbetsliv. 
Validering lyfts inom både EU och av OECD fram som ett viktigt 
verktyg för det livslånga lärandet, för ökad anställningsbarhet och för 
en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Validering av reell kompetens 
kan ge enskilda individer behörighet till utbildning, bidra till att 
effektivare utbildningsinsatser kan erbjudas och leda till en snabbare 
etablering och omställning på arbetsmarknaden. Ur ett tillväxtper-
spektiv bör validering ingå i strategier för kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. Det är alltså motiverat av flera skäl att per-
soner med behov av och förutsättningar för validering har tillgång till 
sådan. Väl fungerande system för validering inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsområdet bedöms kunna bidra till betydande sam-
hällsekonomiska vinster.  

Europeiska unionens råd beslutade mot bakgrund av sådana över-
väganden i december 2012 en rekommendation om validering av 
icke-formellt och informellt lärande (2012/C 398/01). Sverige till-
styrkte rekommendationen vilken förväntas vara införd senast 2018. 
Regeringen har vidare aviserat att ett sammanhållet, nationellt och 
permanent system för validering ska införas (prop. 2014/15:1) och 
påtalat att valideringsprocesserna behöver bli effektivare 
(prop. 2014/15:100).  

Uppdraget att främja en samordnad utveckling av validering  

Omfattningen och värdet av validering är beroende av att det finns 
utvecklade strukturer som möjliggör validering, att validering är till-
gänglig i praktiken och att valideringen genomförs med hög kvalitet. 
Dagens system behöver förbättras i flera av dessa avseenden. En 
samsyn bland aktörer och intressenter i fråga om validering, dess 
innebörd och funktion utgör vidare en grundläggande förutsättning 
för att ett fungerande, sammanhållet och transparent system ska 
utvecklas. Med anledning av detta behöver en nationell strategi för 
validering tas fram. Strategin ska bidra till ett effektivt, långsiktigt 
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och överblickbart system för validering, liksom en förbättrad sam-
ordning mellan aktörer och intressenter inom utbildningsväsendet, 
arbetsmarknaden, branscher och organisationer inom arbetslivet 
samt organ som ansvarar för utfärdandet av olika kvalifikationer.  

En nationell delegation ska under en begränsad tid ha till uppgift 
att följa, stödja och driva på utvecklingsarbetet för att skapa ett 
effektivare system för validering på nationell och regional nivå. Upp-
draget att främja en samordnad utveckling av validering omfattar 
valideringsfrågor inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, 
yrkeshögskolan, högskolan, övriga eftergymnasiala utbildningar, 
folkbildning samt verksamhet inom arbetsmarknad och arbetsliv 
som syftar till validering av reell kompetens. Uppdraget omfattar 
även valideringsfrågor som kan beröra utfärdandet av kvalifikationer 
som särskilda organisationer eller organ ansvarar för. Det ska 
genomföras med hänsyn till varje verksamhetsområdes särskilda 
förutsättningar.  

Delegationen ska  

• verka för att konkreta åtgärder initieras och genomförs som gynnar 
utvecklingen av hållbara strukturer för validering,  

• när det gäller regionala strukturer för validering beakta behov av 
stöd och samverkan för att utvecklingen ska gå framåt,  

• lämna förslag på en nationell strategi för validering,  

• arbeta för att en samsyn på validering, dess innebörd och funktion 
etableras i utbildningsväsendet, branscher och organisationer 
inom arbetsliv samt myndigheter som validerar i syfte att pröva 
behörighet till yrke, och  

• arbeta för att strukturer för validering på regional och nationell 
nivå och inom utbildning och arbetsliv blir överblickbara, effektiva 
och hållbara i ett långsiktigt perspektiv.  

Validering ska vara ett naturligt inslag i utbildning och arbetsliv  

Utvecklingen av metoder inom valideringsområdet och tillämp-
ningen av dem har gått framåt och gett validering en högre grad av 
legitimitet. Det kvarstår dock ännu brister som sammantaget be-
gränsar tillgången till och värdet av validering. Det är angeläget att 
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validering betraktas som ett naturligt inslag inom utbildningsväsendet 
och i arbetslivet. Viktiga utvecklingsområden som behöver upp-
märksammas är bl.a. validering av nyanlända invandrares utbildning, 
kunskaper och kompetens och hur branschernas valideringsmodeller 
kan anpassas för att fungera för individer med varierande bakgrund 
och förutsättningar. Även myndigheters arbete med validering som 
syftar till att pröva behörighet till ett yrke ska uppmärksammas. Det 
är vidare viktigt att insatser som utvecklas med fokus på enskilda 
grupper i samhället utformas så att de blir fungerande delar av lång-
siktiga och generella strukturer för validering och inte får karaktären 
av särlösningar.  

Delegationen ska därför  

• verka för att valideringsinsatser ges en utformning som kan möta 
olika individers behov och fungera inom ramen för långsiktiga 
och generella strukturer för validering.  

Brister i informationen om valideringens omfattning  

Det saknas tillförlitliga uppgifter om valideringens omfattning och 
resultat. Tillgången till validering varierar också i hög grad mellan 
olika regioner, yrkesområden och utbildningsområden. Det finns 
behov av att samordnat redovisa hur systemet för validering utvecklas 
för att på så sätt också kunna identifiera eventuella ytterligare utveck-
lingsbehov. Det finns också behov av att sprida kunskap om goda 
exempel som kan inspirera såväl enskilda som ansvariga myndigheter 
och berörda inom arbetslivet. Tillgången till informationen om 
validering som den enskilde kan tillgodogöra sig behöver också 
förbättras på olika sätt.  

Delegationen ska i samverkan med berörda myndigheter på 
nationell och regional nivå  

• följa och analysera omfattningen och resultatet av validering inom 
utbildning och arbetsliv,  

• sprida kunskap om goda exempel i fråga om validering, och  

• arbeta för att information om validering som tillgodoser den en-
skildes behov görs tillgänglig.  
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Identifiera behov av utvecklingsinsatser och förändringar  

För att validering ska bli ett accepterat, effektivt och tillförlitligt inslag 
i utbildningsväsende och arbetsliv kan det finnas behov av olika åt-
gärder och insatser som delegationen uppmärksammar efterhand. 
Sådana kan komma att identifieras bl.a. vid kontakter med verk-
samma inom olika sektorer och genom de sammanställningar och 
analyser som ska göras. Behoven av åtgärder och insatser kan skilja 
sig åt mellan olika verksamhetsområden beroende på deras olika 
förutsättningar och mål. Delegationen bör i kontakterna med 
branscher och organisationer i arbetslivet uppmärksamma identi-
fierade utvecklingsbehov. Delegationens förslag bör vidare ta hänsyn 
till eventuella övriga insatser på nationell och regional nivå som 
syftar till att främja validering.  

Delegationen ska  

• lämna förslag till regeringen om behövliga och konkreta för-
ändringar som stärker valideringsarbetet inom utbildning och 
arbetsliv, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Konsekvensbeskrivningar  

Delegationen ska redogöra för ekonomiska och praktiska konse-
kvenser av sina förslag.  

Uppdragets genomförande och redovisning  

Delegationen ska ledas av en ordförande och bestå av högst 14 andra 
ledamöter som representerar bl.a. relevanta branscher och parter 
inom arbetslivet, närmast berörda myndigheter och regionala organ. 
En expertgrupp ska stödja delegationens arbete. Delegationen ska 
inhämta synpunkter från och hålla kontakt med de myndigheter och 
organisationer på nationell och regional nivå som berörs av 
uppdraget och de åtgärder som delegationen föreslår.  

Delegationen ska regelbundet hålla Regeringskansliet (Utbild-
ningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) underrättat 
om hur uppdraget fortskrider. En redovisning ska lämnas den 1 april 
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varje år. Förslag till åtgärder som delegationen anser är nödvändiga 
under sin löpande verksamhet ska redovisas i delbetänkanden.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.  
 

(Utbildningsdepartementet) 
 

561



 Bilaga 2 

391 

Kommittédirektiv 2018:101 

Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 
(U 2015:10) 

Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 

Ett utvidgat uppdrag 

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om 
en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett 
samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och 
regionala nivån (dir. 2015:120). Delegationen, som antagit namnet 
Valideringsdelegationen 2015–2019, ska bl.a. verka för att en samsyn 
på valideringens innebörd och funktion etableras inom utbildnings-
väsendet och arbetslivet. 

Delegationen får nu i uppdrag att även 

• föreslå en övergripande definition av validering som utgår från 
Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-
formellt och informellt lärande, 

• se över författningar där begreppet validering ingår för att uppnå 
en överensstämmelse med den övergripande definitionen som ut-
redningen föreslår, 

• analysera och ta ställning till hur den nationella referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande kan användas för att stärka sam-
spelet mellan validering och utbildningsinsatser av olika aktörer, 
och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Datumet för den årliga redovisning som delegationen ska lämna till 
Regeringskansliet ändras från den 1 april till den 15 maj. Utrednings-
tiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 30 december 
2019 i samband med slutredovisningen från delegationen. 

Uppdraget att föreslå en övergripande definition av validering 

Validering genomförs i dag inom kommunal vuxenutbildning (kom-
vux), yrkeshögskola samt universitet och högskolor, bland annat i 
syfte att korta vägen till arbete. Validering utförs också som bransch-
validering, som bl.a. upphandlas av Arbetsförmedlingen. Ansvaret 
för validering inom både utbildningsväsendet och arbetsmarknads-
området är decentraliserat och rymmer många aktörer. Kopplingen 
mellan validering som sker inom de olika områdena är svag vilket 
sammantaget ger ett splittrat valideringssystem. 

Begreppet validering definieras också på olika sätt inom de olika 
områden där det förekommer. Definitionen av och därmed inne-
hållet i validering skiljer sig mellan olika utbildningsformer men 
också inom arbetslivet. Synen på vad validering är och vilka moment 
en validering ska innehålla är därmed olika. Vidare förekommer i dag 
att olika begrepp används för att beskriva samma eller liknande före-
teelser. På högskoleområdet finns t.ex. inte begreppet validering i 
författningarna. I högskoleförordningen (1993:100) finns dock be-
stämmelser som ger möjlighet att få kompetens som erhållits på 
annat sätt än genom formell utbildning bedömd för behörighet eller 
tillgodoräknande. Inom universitet och högskolor beskrivs detta 
arbete ofta som bedömning av reell kompetens. Denna fråga behandlas 
i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24). 
Vidare har det av flera utredningar och i rapporter konstaterats att 
det råder förvirring kring begreppet validering. Bland dessa kan nämnas 
Statskontorets rapport Kartläggning och bedömning av validerings-
insatser för utrikes födda (rapport 2013:6) och betänkandet Kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individ-
anpassning och effektivitet (SOU 2013:20). Begreppsförvirringen 
anges i dessa texter få konsekvenser för hur validering inom de olika 
områdena utformas och används. För både individ och arbetsgivare 
kan det exempelvis innebära en otydlighet kring värdet av en valider-
ingsinsats vilket leder till ett svåröverblickbart och osäkert system. 
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Därmed finns en risk att valideringsinsatser inte sker i önskvärd och 
tillräcklig utsträckning eller med tillräcklig kvalitet. 

Det behövs en gemensam definition av validering 

Validering definieras i skollagen (2010:800) som en process som inne-
bär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt 
ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter 
oberoende av hur de förvärvats. Skollagens definition har kommit att 
användas inom en del andra verksamheter och av olika aktörer också 
utanför skolväsendet. Så har t.ex. definitionen förts in i 13 § i förord-
ning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 

För att främja utvecklingen av system för validering i medlems-
staterna antog Europeiska unionens råd i december 2012 en rekom-
mendation om validering av icke-formellt och informellt lärande 
(Europeiska unionens råds rekommendation av den 20 december 2012 
om validering av icke-formellt och informellt lärande [2012/C 398/01], 
VNFIL). En utgångspunkt i rekommendationen är att validering av 
icke-formellt och informellt lärande bör mynna ut i en fullständig eller 
partiell kvalifikation. I rekommendationen finns också en definition av 
validering och däri ingående processer. Enligt rekommendationen ska 
medlemsstaterna senast 2018 ha inrättat arrangemang för validering av 
icke-formellt och informellt lärande. Sverige röstade för rekommenda-
tionen. 

I departementspromemorian Validering med mervärde görs be-
dömningen att det svenska valideringsarbetet bör utgå från defini-
tionen av begreppet validering som finns i VNFIL. Promemorian har 
remitterats. En majoritet av de remissinstanser som har yttrat sig i 
frågan tillstyrker promemorians bedömning. 

I departementspromemorian föreslås också ändringar i regleringen 
av validering inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och sär-
skild utbildning för vuxna (särvux) i skollagen. Det föreslås bl.a. en 
ändring av definitionen av validering i 20 kap. 42 § och 21 kap. 21 §. 
Några remissinstanser har invänt mot förslaget att ändra denna 
definition utifrån en oro för att ändringen kan få effekter på hur vali-
dering genomförs inom andra sektorer. 

Regeringen anser att det bör finnas en gemensam definition av vali-
dering. Denna definition bör vara på en övergripande nivå och utgå 
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från EU:s rekommendation. En övergripande definition innebär att 
begreppet validering används på ett enhetligt sätt i olika författningar 
och i andra sammanhang. En övergripande definition utesluter dock 
inte att det inom vissa sektorer kan och behöver finnas mer detaljerade 
definitioner av begreppet validering för att underlätta för utförare och 
andra aktörer. Sådana definitioner behöver dock överensstämma med 
den övergripande definitionen. 

Delegationen ska därför 

• föreslå en övergripande definition av validering som utgår från den 
Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-
formellt och informellt lärande, 

• se över författningar där begreppet validering ingår för att uppnå 
en överensstämmelse med den övergripande definitionen som ut-
redningen föreslår, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda hur den nationella referensramen 
för kvalifikationer i ökad utsträckning kan underlätta 
kopplingen mellan validering och utbildningsinsatser 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

Europeiska unionens råd beslutade den 22 maj 2017 en rekommenda-
tion om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande och upphävde samtidigt Europaparlamentets och rådets re-
kommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande (2017/C 189/03). Genom 2008 års 
rekommendation skapades en gemensam referensram med åtta kvali-
fikationsnivåer, som uttrycks som läranderesultat med stigande kom-
petensnivå. Kvalifikationer är det formella resultatet av en bedöm-
nings- och valideringsprocess som utförts av en behörig myndighet 
och tar vanligen formen av sådana handlingar som utbildnings- och 
examensbevis. De visar att en person har uppnått läranderesultat en-
ligt vissa bestämda standarder. Läranderesultaten kan ha uppnåtts på 
många olika sätt i formella, icke-formella och informella nationella 
och internationella sammanhang. Kvalifikationer används för en rad 
olika ändamål. De visar för arbetsgivarna vad innehavarna i princip 
vet och kan göra (”läranderesultat”). De kan vara en förutsättning för 
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tillträde till vissa reglerade yrken. De hjälper utbildningsmyndigheter 
och utbildningsanordnare att avgöra vad en person har lärt sig och 
på vilken nivå. De är även viktiga för den enskilde som ett uttryck 
för personliga framsteg. Kvalifikationer bidrar därför i hög grad till 
att öka anställbarhet samt underlätta rörlighet och tillträde till vidare-
utbildning (ingresspunkterna 1 och 2 i 2017 års rekommendation). 
De åtta kvalifikationsnivåerna i den europeiska referensramen fungerar 
som ett verktyg för översättning mellan olika kvalifikationssystem 
och deras olika nivåer. Syftet med den europeiska referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) är att göra människors 
kvalifikationer tydligare och lättare att jämföra och överföra (ingress-
punkt 3). De bredare målen för rekommendationen är att bidra till att 
modernisera utbildningssystemen och öka arbetstagares och inlärares 
anställbarhet, rörlighet och sociala integrering (ingresspunkt 4). 

Deskriptorer som definierar nivåerna i den europeiska referens-
ramen för kvalifikationer finns i bilaga II till 2017 års rekommenda-
tion. Referensramen beskriver inte enskilda personers meriter utan 
ska fungera som ett översättningsverktyg som på systemnivå kan be-
skriva olika kvalifikationer i form av resultat av lärande. Det innebär 
att den ska underlätta jämförelser mellan de kvalifikationer som ut-
färdas i olika medlemsstater. 

För att underlätta jämförelse mellan ländernas kvalifikationer upp-
manades medlemsstaterna i rekommendationen från 2008 att införa 
nationella referensramar som kunde kopplas till den europeiska re-
ferensramen. Detta skulle ske genom att medlemsstaterna på ett 
tydligt sätt hänvisade nivåerna i de nationella referensramarna till de 
nivåer som angavs i den europeiska referensramen i bilaga II till 
rekommendationen om EQF. Medlemsstaterna rekommenderades 
också att se till att alla nya bevis på kvalifikationer och Europass-
dokument som utfärdades av behöriga myndigheter innehåller en 
tydlig hänvisning till den relevanta nivån i den europeiska referens-
ramen för kvalifikationer. På så sätt kan man öka användarvänlig-
heten och underlätta för arbetsgivare att förstå nivån på ett kvalifika-
tionsbevis som en arbetssökande uppvisar. I rekommendationen om 
EQF från 2017 uppmanas vidare medlemsstaterna att bl.a. se över och 
om lämpligt uppdatera hänvisningarna mellan nivåerna i de nationella 
referensramarna och den europeiska referensramen samt att säker-
ställa att kvalifikationer motsvarande en nivå inom den europeiska 
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referensramen stämmer överens med de gemensamma principerna för 
kvalitetssäkring (bilaga IV till rekommendationen). 

Referensramen för kvalifikationer i Sverige 

I Sverige regleras den nationella referensramen i förordningen (2015:545) 
om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF). Syftet 
med referensramen är enligt 1 § att underlätta jämförelser nationellt 
och internationellt av vilka nivåer sådana kvalifikationer motsvarar i 
fråga om kunskaper, färdigheter och kompetenser för att därigenom 
främja livslångt lärande och förbättra anställbarhet, rörlighet och social 
integration för arbetstagare och studerande inom EU. Referensramen 
består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till förordningen. En kvali-
fikation definieras i förordningen som ett dokumenterat resultat av 
lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det inne-
bär att en kvalifikation kan uppnås genom utbildning, validering eller 
en kombination av de båda. En kvalifikation ska anses motsvara den 
nivå i referensramen som bäst överensstämmer med de kunskaper, 
färdigheter och kompetenser som kvalifikationen representerar. 
Kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade mot-
svarar de nivåer som anges i bilaga 2 (3 §). Den som utfärdar en kvali-
fikation som inte anges i bilaga 2 får ansöka om att få ett beslut om 
vilken nivå kvalifikationen motsvarar i referensramen. En förutsätt-
ning för att en kvalifikation ska kunna motsvara en nivå i referens-
ramen är att den som utfärdar kvalifikationen bedriver ett systema-
tiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkring av kvalifikationen ingår. En 
nivåplacering i SeQF innebär därmed att kvalifikationen uppfyller 
vissa krav på kvalitetssäkring. Ansökan prövas av Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Ett beslut gäller i tio år (4 §). 

Det formella utbildningssystemets kvalifikationer är i och med 
införandet av en svensk referensram för kvalifikationer, SeQF, nivå-
placerade i referensramen. Icke-författningsreglerade kvalifikationer 
(bl.a. arbetslivets kvalifikationer) kan bli inplacerade genom ett ansök-
ningsförfarande. Både de formella kvalifikationerna och arbetslivets 
kvalifikationer är möjliga att uppnå genom validering. Validering 
leder i stor utsträckning till erkännande av delar av en kvalifikation. 
Möjligheter till kompletterande utbildning eller andra kompetens-
utvecklingsinsatser behöver finnas tillgängliga. Kunskaper, färdig-
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heter och kompetenser som individen skaffat sig i arbetslivet är 
möjliga att validera genom branschvalidering. Kedjan med validering 
inom de olika systemen inom utbildning och arbetsliv samt med 
kompletterande utbildning hänger inte alltid ihop eftersom bl.a. 
resultatet av branschvalideringen inte är kopplat till utbildnings-
systemet. Dessa brister tillsammans med att arbetet med validering 
saknar en gemensam utgångspunkt för utbildningsområdet och arbets-
marknadsområdet försvårar ett effektivt användande av validering 
inom båda områdena. 

EU-rekommendationernas förslag om koppling  
mellan utbildning och validering 

Inom EU-samarbetet kopplas utvecklingen av validering ihop med 
införande och utveckling av referensramar för kvalifikationer. Båda 
verktygen har betydelse för att öka mobiliteten inom EU, främja livs-
långt lärande och förbättra anställbarhet genom att synliggöra och 
erkänna kompetens. Både rekommendationen om VNFIL och re-
kommendationen om EQF förordar att referensramar för kvalifika-
tioner och nationella arrangemang för validering ska ha tydliga kopp-
lingar. I rekommendationen om EQF anges att rekommendationen 
syftar till att bl.a. förbättra kopplingen mellan formellt, icke-formellt 
och informellt lärande och stödja validering av läranderesultat som 
uppnåtts i olika sammanhang (ingresspunkt 4). I rekommendationen 
om VNFIL rekommenderas medlemsstaterna att koppla validerings-
arrangemangen till de nationella referensramarna för kvalifikationer 
som bör överensstämma med den europeiska referensramen för kvali-
fikationer (rekommendation 3 a). 

Hur kan SeQF underlätta kopplingen  
mellan validering och utbildningsinsatser? 

Valideringsdelegationen överlämnade i mars 2017 delbetänkandet En 
nationell strategi för validering (SOU 2017:18) till ansvarigt statsråd. 
I betänkandet görs bedömningen att överförbarheten mellan kvalifi-
kationer för livslångt lärande är ett av de områden som bör prioriteras 
i arbetet med validering och att den nationella referensramen för kvali-
fikationer bör utgöra den gemensamma utgångspunkten för detta. 
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I ett system med olika aktörer behöver övergångarna mellan 
systemets olika delar vara smidiga. Kompetens som har identifierats 
vid en validering, men som behöver kompletteras, behöver kunna 
kopplas ihop med relevanta utbildningsinsatser. För att uppnå detta 
behövs ett gemensamt språkbruk så att det blir tydligt för olika aktörer 
vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som uppnås genom 
olika utbildningar. Det behövs också för att tydliggöra kompetens-
profiler eller kompetenskriterier i olika modeller för validering. Det 
gemensamma språkbruket handlar dels om en gemensam definition 
av validering, dels om SeQFs vokabulär, då införandet av SeQF inne-
bär att olika aktörer inom utbildning och arbetsmarknad har fått ett 
gemensamt språkbruk att förhålla sig till då alla kvalifikationer ska 
beskrivas i form av läranderesultat. Att kvalifikationer från såväl 
arbetsliv som utbildningssystem beskrivs utifrån gemensamt språk-
bruk och gemensamma principer underlättar i sin tur bedömnings-
arbetet vid validering och främjar ökad tydlighet, jämförbarhet och 
överförbarhet. 

Mot bakgrund av ovanstående finns det skäl att se över hur SeQF 
i ökad utsträckning kan underlätta kopplingen mellan valideringens 
resultat, t.ex. vid en branschvalidering, och utbildningsinsatser som 
organiseras av olika aktörer för att främja en fortsatt utveckling mot 
ett nationellt sammanhållet system för validering. 

Delegationen ska därför 

• analysera och ta ställning till hur den nationella referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande kan användas för att stärka sam-
spelet mellan validering och utbildningsinsatser av olika aktörer. 

Redovisning av uppdraget 

Datumet för den årliga redovisning som delegationen ska lämna till 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknads-
departementet) ändras från den 1 april till den 15 maj. Uppdraget ska 
redovisas senast den 30 december 2019 i samband med slutredovis-
ningen från delegationen. 

 
(Utbildningsdepartementet)
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Förord 

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kom-
mitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja 
och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet 
(dir. 2015:120). I uppdraget ingår att årligen lämna en redovisning till 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknads-
departementet) om hur uppdraget fortskrider. Valideringsdelegatio-
nen 2015–2019 överlämnar härmed sin tredje årliga redovisning. 

 
Stockholm i maj 2019 
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Sammanfattning 

Valideringsdelegationen har i uppdrag att följa, stödja och driva 
på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. 
I delegationens årliga redovisning till Regeringskansliet dras följ-
ande slutsatser om utvecklingen. 

• Möjligheterna till validering enligt branschmodell fortsätter 
att öka.  

• Inom kommunal vuxenutbildning saknas fortfarande en tydlig 
skyldighet att erbjuda validering och Skolverket brister i upp-
följningen av om kravet att erbjuda validering inom regionalt 
yrkesvux efterlevs. 

• Ansvaret för validering är tydligt för samtliga berörda myn-
digheter, utom för Universitets- och högskolerådet som i nu-
läget saknar ett uppdrag att främja utvecklingen av validering. 

• I alla regioner pågår utvecklingsarbete för att etablera regio-
nala strukturer för validering. I tre regioner finns etablerade 
strukturer på plats, medan övriga regioner befinner sig i en 
första kartläggningsfas eller bedriver ett projektbaserat arbete.  

• Riktlinjer och metodstöd för hög kvalitet i valideringsarbetet 
finns framtaget. Det är viktigt att myndigheterna också når ut 
med informationen och stödjer användningen av dessa stöd-
verktyg.  

• Det finns stora brister i informationen till sökande och stu-
denter om möjligheter till validering av reell kompetens inom 
högskolan. Bättre och mer enhetlig information behövs för att 
säkra nationell likvärdighet. 
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• Den statliga medfinansieringen av branschernas utveckling av 
valideringsmodeller är ryckig. Även medfinansieringen av regio-
nal samverkan om validering präglas av tillfälliga lösningar. För 
utveckling av permanenta system för validering krävs långsik-
tig och stabil finansiering.  

• Omfattningen av validering fortsätter att öka, både mot arbets-
livets kvalifikationer (branschvalidering) och inom formell ut-
bildning. Regional samverkan bidrar till den ökade omfatt-
ningen. Statistiken har dock låg kvalitet, och statistik saknas 
fortfarande helt om validering inom högskolan. 

 
Regeringen behöver säkerställa att resurser avsätts för uppdrag 
att hålla samman och driva på den fortsatta utvecklingen av valider-
ing. Delegationen kommer i sitt slutbetänkande i december 2019 
lämna förslag till åtgärder för att säkra ett sammanhållet system för 
validering på nationell och regional nivå. Delegationen under-
stryker också vikten av att regeringen återkommer om de förslag 
som lämnats i delbetänkandet Validering i högskolan – för till-
godoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29). 
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Inledning 

1.1 Valideringsdelegationens uppdrag 

Regeringen beslutade i november 2015 att tillsätta en kommitté i 
form av en delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett 
samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på nationell 
och regional nivå (dir. 2015:120). Delegationen har antagit namnet 
Valideringsdelegationen 2015–2019.  

Valideringsdelegationen består av en ordförande samt 14 andra 
ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisa-
tioner samt berörda myndigheter. Delegationen har ett kansli som 
ansvarar för det operativa arbetet. 

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv 
(dir. 2018:101). Enligt direktiven ska delegationen nu även:  

• föreslå en övergripande definition av validering som utgår från 
EU:s rekommendation om validering av icke-formellt och infor-
mellt lärande, 

• se över författningar där begreppet validering ingår för att uppnå 
en överensstämmelse med den övergripande definitionen, och 

• analysera och ta ställning till hur den nationella referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) kan användas för att 
stärka samspelet mellan validering och utbildningsinsatser av olika 
aktörer. 

Valideringsdelegationen har hittills lämnat två delbetänkanden till 
regeringen, En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) och 
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande 
(SOU 2018:29). Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 
2019. 
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1.2 Varför validering och för vem? 

Validering syftar till att synliggöra och erkänna en persons kunska-
per och kompetenser, oavsett hur de har förvärvats. Validering kan 
underlätta kompetensförsörjningen i arbetslivet och bidra till effek-
tivare utbildning. I samtliga fall handlar det om att säkerställa att 
individens kompetens motsvarar fastställda kriterier. Efter en valider-
ing ska individen kunna erhålla en kvalifikation med legitimitet och 
värde för fortsatt utbildning eller på arbetsmarknaden.  

Validering kan vara ett verktyg för personer: 

• i omställning, 

• med kompetens från utlandet, 

• som vill vidare i utbildning, eller 

• som är yrkesverksamma. 

För många individer är validering en länk i en kedja, där även andra 
insatser behövs – före, under eller efter själva valideringen. Det kan 
handla om inledande kartläggning, studie- och yrkesvägledning, 
kompletterande utbildningsinsatser, praktik med mera. Detta ställer 
krav på väl fungerande och flexibel samverkan mellan olika aktörer. 

1.3 Mål för utvecklingsarbetet  

I Valideringsdelegationens delbetänkande En nationell strategi för 
validering (SOU 2017:18) angavs den övergripande målsättningen 
för utvecklingsarbetet inom valideringsområdet: 

[…] betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad. Validering 
ska vara tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssyste-
met och mot en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. Validering 
som väg till en kvalifikation ska ha lika hög legitimitet som formell 
utbildning.  

För att öka tillgången till validering behöver ett överblickbart, sam-
manhållet och kvalitetssäkrat system komma på plats. Strukturerna 
behöver vidareutvecklas och kompletteras.  
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1.4 Rapportens syfte och disposition 

Delegationen ska enligt direktiven årligen lämna en redovisning till 
Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider. I delegationens upp-
drag ingår bland annat att följa och analysera omfattningen och 
resultatet av validering inom utbildningsväsende och arbetsliv.  

Syftet med rapporten är dels att ge en övergripande bild av utveck-
lingen på valideringsområdet vad gäller möjligheter till validering 
(kapitel 2) och de fem övergripande prioriteringarna i den nationella 
strategin för validering (kapitel 3), dels att redovisa omfattningen av 
validering (kapitel 4). I kapitel 5 summeras delegationens slutsatser 
om behov av åtgärder för den fortsatta utvecklingen. 
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2 Möjligheter till validering 

Validering genomförs i Sverige av en mängd olika aktörer inom olika 
områden: utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning 
och yrkeshögskola, universitet och högskolor, samt valideringsut-
förare som godkänts av bransch, yrkesnämnd eller annan partsgemen-
sam organisation. 

I ett effektivt system finns tillgång till validering inom samtliga 
nivåer i utbildningssystemet och mot en stor bredd av kvalifikationer 
i arbetslivet. Möjligheterna till validering inom utbildningssystemet 
påverkas av hur regelverket är utformat inom respektive utbildnings-
form. Validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalider-
ing) förutsätter att branschens aktörer har utvecklat kompetenspro-
filer och valideringsmodeller för olika yrkesroller. För validering mot 
legitimationsyrken påverkas möjligheterna av hur ansvariga myndig-
heter organiserat processerna för svensk behörighet. 

2.1 Arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) 

Möjligheterna till validering enligt branschmodell har ökat något 
sedan föregående år. I dagsläget (april 2019) är 24 modeller för vali-
dering mot arbetslivets kvalifikationer operativa eller på gång att 
börja användas (se bilaga 1). Sammantaget omfattar dessa modeller 
61 yrkesroller. De nya modellerna och yrkesrollerna har inneburit 
ett viktigt tillskott till möjligheterna till validering. För huvuddelen 
av branschmodellerna kan en validering påbörjas inom tre månader. 
Modeller för branschvalidering finns framför allt inom traditionellt 
mansdominerade yrken. Utöver de modeller som är operativa pågår 
utveckling av nya valideringsmodeller och uppdatering av äldre model-
ler i ytterligare några branscher. 
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Modellernas tillgänglighet varierar, både avseende vem som kan 
köpa en validering och var valideringen kan genomföras. Jämfört 
med föregående år har några av de befintliga modellerna blivit till-
gängliga för fler aktörer och fler arbetsgivare. Flera av modellerna 
uppges vara upphandlade, eller på väg att upphandlas, av Arbetsför-
medlingen.1 Fortfarande är få modeller tillgängliga genom avtal med 
omställningsaktörer. Enligt uppgifter från Trygghetsfonden TSL har 
man dock upphandlat samtliga valideringsmodeller som är operativa 
och som godkänts av branschen. TSL är den enda omställningsaktör 
som i nuläget erbjuder validering till personer som sagts upp på grund 
av arbetsbrist. Branschmodellerna är utformade för arbetslivets behov, 
och arbetsgivare och yrkesverksamma är primära målgrupper. De 
allra flesta branscher uppger också att deras modell är tillgänglig, helt 
eller delvis, för arbetsgivare. Detta innebär att de kan användas för 
såväl rekrytering som kompetensutveckling av befintlig personal. De 
är ofta även tillgängliga för utbildningsanordnare. Den geografiska 
tillgängligheten har också ökat från föregående år. Uppföljningen 
visar att 16 modeller nu är tillgängliga i flertalet län (2018 var 8 model-
ler tillgängliga i flertalet län) och ytterligare 5 är tillgängliga i om-
kring hälften av länen.  

Även om möjligheterna till validering har ökat kvarstår ett antal 
utmaningar. För att validering ska kunna bidra till full nytta lyfter 
Valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering fram att 
det är centralt att den som validerats får tillgång till kompletterande 
utbildning och kompetensutveckling baserad på valideringens resul-
tat. De pekar också på behovet av långsiktig finansiering för utveck-
ling och användning av branschmodellerna.2  

                                                                                                                                                               
1 Utöver det arbetsmarknadspolitiska programmet validering förekommer validering även inom 
ramen för andra program och insatser, till exempel arbetspraktik i form av yrkeskompetens-
bedömning. Validering kan även vara upphandlad som förberedande utbildning. De validerings-
modeller som Arbetsförmedlingen upphandlat enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem 
framgår av avsnitt 3.4.1. 
2 Bättra Konsult (2018) Branschvalideringens användning och nytta – exempel och analys som 
genomförts med stöd av Valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering, 
dnr Komm2017/01316/U 2015:10. 
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2.2 Kommunal vuxenutbildning 

Möjligheten för elever inom kommunal vuxenutbildning att få sina 
kunskaper och sin kompetens validerade stadgas i skollagen.3 I för-
ordningen om vuxenutbildning anges att validering får ske inom 
ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och 
behov.4 Regleringen av validering inom komvux innebär en möjlig-
het till validering för eleverna, men däremot saknas en skyldighet för 
huvudmännen att erbjuda validering. Detta avviker från hur tillgången 
till validering har reglerats inom yrkeshögskolan och högskolan. 
I departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) 
föreslogs en ändring av skollagen så att huvudmannen för vuxen-
utbildning ska vara skyldig att erbjuda en elev validering. Någon änd-
ring har dock inte beslutats. Valideringsdelegationen avser att åter-
komma till frågan i slutbetänkandet. 

Hösten 2016 beslutade regeringen om förordningen (2016:937) 
om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt 
yrkesvux). Den nya förordningen trädde i kraft den 1 januari 2017. 
För att erhålla statsbidrag för regionalt yrkesvux ska minst tre kom-
muner samverka och de samverkande kommunerna ska planera ut-
budet efter samråd med den aktör som har det regionala utvecklings-
ansvaret i länet och med Arbetsförmedlingen. Utbildningen ska 
också planeras och bedrivas under medverkan av arbetslivet. Enligt 
förordningen är kommunerna också skyldiga att erbjuda en möjlig-
het till validering för att få statsbidrag för regionalt yrkesvux. I an-
sökan till Statens skolverk om statsbidrag ska kommunerna specifikt 
intyga att de erbjuder validering. Riksrevisionen har dock påtalat 
brister i Skolverkets uppföljning av utbetalda statsbidrag och rekom-
menderat att myndigheten stärker sin uppföljning av att bidrags-
mottagarna följer de krav som ställs i de förordningar som finns kopp-
lade till respektive statsbidrag.5 Skolverket har i nuläget inga planerade 
fördjupade granskningar av att kommunerna har levt upp till villko-
ren för regionalt yrkesvux om att erbjuda validering. 

                                                                                                                                                               
3 Skollagen (2010:800) 20 kap. 42 § och 21 kap. 21 §. 
4 Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 2 kap. 8 §. 
5 Riksrevisionen (2018) Revisionsrapport – Bristande rutiner och intern styrning och kontroll 
i uppföljning av lämnade bidrag 2018, dnr 3.1.2-2018-0744. 
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2.3 Yrkeshögskola och högskola 

Inom yrkeshögskolan och högskolan används validering för att be-
döma sökandes och studerandes reella kompetens. Personer som söker 
till dessa utbildningsformer har rätt att få sin reella kompetens 
bedömd för behörighet till utbildningen.6 Reell kompetens är alltså 
en egen behörighetsgrund vid sidan av formella betyg från tidigare 
utbildning.  

Som ett ytterligare sätt att styrka grundläggande behörighet beslu-
tade regeringen i juli 2018 om en försöksverksamhet med behörig-
hetsprov som ska bedrivas 2022–2023.7 Syftet är att personer som 
har fyllt 24 år och saknar gymnasiebetyg ska ha möjlighet att genom 
ett behörighetsprov visa att han eller hon har de nödvändiga kom-
petenserna som krävs för grundläggande behörighet. Universitets- 
och högskolerådet (UHR) ska ansvara för att ta fram och genomföra 
provet. UHR har i början av 2019 lämnat en första delredovisning 
som bland annat innehåller myndighetens uppskattning av kostna-
derna för en försöksverksamhet.8  

Inom yrkeshögskolan och högskolan har personer som antagits 
till en utbildning också rätt att få sin reella kompetens prövad för till-
godoräknande.9 Utbildningen ska därigenom kunna förkortas och an-
passas utifrån vilka kunskaper och färdigheter som den studerande 
redan har tillägnat sig genom tidigare utbildning eller i yrkesverk-
samhet. Inom yrkeshögskolan finns även möjlighet att ansöka om till-
godoräknande för kompetens som utvecklats på annat sätt, till exem-
pel i förenings- och volontärarbete eller genom självstudier. Valider-
ingsdelegationen har i delbetänkandet Validering i högskolan – för 
tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) föreslagit att en 
sådan möjlighet införs också för studenter i högskoleutbildning.10 
Någon ändring har ännu inte beslutats. 

                                                                                                                                                               
6 Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 3 kap., respektive Högskoleförordning (1993:100), 
7 kap. 
7 Förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till hög-
skoleutbildning. 
8 Universitets- och högskolerådet (2019) Förberedande uppdrag inför utveckling av ett 
nationellt behörighetsprov och en försöksverksamhet, dnr 1.1.1-00917-2018. 
9 Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 2 kap. 12 §, respektive Högskoleförordning 
(1993:100), 6 kap. 7 §. 
10 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, s. 198. 
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2.4 Reglerade yrken 

För personer med utländsk utbildning är validering viktigt på vägen 
till legitimation för ett yrke som är reglerat i Sverige. För att bli be-
hörig i Sverige krävs oftast både att utbildningen bedöms motsvara 
en svensk utbildning för yrket och att individen kan styrka sin 
kompetens genom kunskaps- och färdighetsprov och/eller att vissa 
kompletteringar genomförs. Olika myndigheter ansvarar för att pröva 
behörighet och utfärda legitimation för de reglerade yrkena, där-
ibland Socialstyrelsen (yrken inom hälso- och sjukvården) och 
Statens skolverk (lärare och förskollärare).  

För personer som är utbildade utanför EU och EES prövar Soci-
alstyrelsen den sökandes kompetens i flera steg. Först granskas ut-
bildningen, därefter testas kunskap, kompetens och lämplighet mot 
kraven för legitimation för respektive yrke genom ett kunskapsprov 
och en praktisk tjänstgöring. Från och med 2018 erbjuder Social-
styrelsen kunskapsprov för samtliga 21 yrken med legitimationskrav 
och fler provtillfällen än tidigare anordnas under året. Kunskaps-
proven ger möjlighet för den sökande att styrka sin kompetens, 
vilket kan minska behoven av komplettering.  

Även Skolverket erbjuder prov för att styrka att kompetensen 
motsvarar kraven för att få svensk behörighet som lärare, men bara 
till personer med lärarexamen från länder inom EU, EES samt Schweiz. 
Valideringsdelegationen har i en skrivelse till Utbildningsdeparte-
mentet påtalat att det så kallade lämplighetsprovet bör göras till-
gängligt också för lärare med utbildning från övriga länder.11 Att 
provet inte är öppet för personer som utbildats i tredjeland leder 
sannolikt till mer omfattande kompletteringar för vissa sökande. 

I samma skrivelse föreslog Valideringsdelegationen också att 
Skolverkets avgift för att bedöma kompletteringsbehoven för lärare 
med utländsk examen tas bort.12 Avgiften medför att utlandsutbil-
dade lärare avvaktar med sin ansökan om legitimation och därmed 
inte får korrekt information om vilka kompletteringar som krävs för 
att de ska nå en svensk behörighet. Detta leder till att alltför många 
utlandsutbildade lärare genomför kompletteringar mot en svensk 
                                                                                                                                                               
11 Valideringsdelegationen (2018) Valideringsprocessen för lärare med utländsk examen,  
2018-11-20, dnr Komm2018/00177/U2015:10. 
12 Statens skolverk hanterar den första bedömningen av kompletteringsbehov som en ansökan 
om legitimation. Detta innebär att lärare med utländsk utbildning behöver betala avgift två 
gånger, både för att få kompletteringsbehoven fastställda och för prövningen efter genom-
förda kompletteringar. 
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lärarexamen i stället för att komplettera direkt mot legitimation. Bland 
dem som antogs till Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) 
2018 var det bara 16 procent som innan utbildningen hade ansökt 
om lärarlegitimation och fått beslut från Skolverket om komplet-
tering och därmed kunde komplettera direkt mot legitimation. 
Genom att ta bort avgiften kan vägen till svensk behörighet kortas 
betydligt för många utlandsutbildade lärare. Socialstyrelsen tar inte 
ut avgift för motsvarande bedömning av komplettering för legitima-
tion inom hälso- och sjukvården yrken. Regeringen bör tydliggöra 
hur avgiftsförordningen bör tillämpas av myndigheter med uppgifter 
att granska utländsk utbildning och pröva behörighet för ett yrke. 
Regeringen bör också se över behörighetsförordningen så att Skol-
verket ges förutsättningar för en ändrad hantering.  

2.5 Kompletterande utbildning för personer 
med utländsk högskoleutbildning 

År 2016 startade en kraftig utbyggnad av de kompletterande utbild-
ningarna för personer med en avslutad utländsk utbildning. Sats-
ningen syftar till att underlätta vägen till arbete inom relevant om-
råde. Genom utbildningarna ges möjlighet att komplettera med kun-
skaper som behövs för yrkesutövningen i Sverige. De kan också vara 
ett sätt att få behörighet att utöva ett yrke som är reglerat i Sverige. 
Kompletterande utbildningar har sedan tidigare funnits för utlands-
utbildade läkare, tandläkare, sjuksköterskor, lärare och jurister. 
Utbyggnaden innebär att fler lärosäten anordnar dessa utbildningar. 
Den innebär också att kompletterande utbildningar för fler yrkes-
områden har startats, bland annat apotekare, barnmorskor, biomedi-
cinska analytiker, ekonomer, fysioterapeuter, ingenjörer och arki-
tekter, psykologer, socionomer och systemvetare. Utbyggnaden av 
de kompletterande utbildningarna för hälso- och sjukvårdens yrken 
har begränsats på grund av brist på platser för den verksamhetsför-
lagda delen. Söktrycket till dessa utbildningar är därför mycket högt. 
De nya kompletterande utbildningarna för yrken som inte är regle-
rade har däremot genomgående haft problem att attrahera studenter. 

Kompletterande utbildningar för läkare med examen från länder 
utanför EU/EES (KUL) finns nu på fem lärosäten. Från och med 
hösten 2019 baseras urvalet till KUL på Socialstyrelsens kunskaps-
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prov. Detta bidrar till ett mer enhetligt system där alla läkare med 
utbildning från länder utanför EU/EES gör det medicinska kun-
skapsprovet. Systemet innebär en gemensam start, men med olika 
vägar till legitimation baserat på individernas förutsättningar. God-
känt resultat på kunskapsprovet leder till sex månaders praktisk 
tjänstgöring och legitimation. Läkare med icke godkänt resultat kan 
söka KUL för att komplettera tidigare kunskaper.  

Med en kortare introduktionskurs inför kunskapsprovet ökar 
chanserna att klara provet. Sådana kurser erbjuds av vissa utbild-
ningsanordnare, bland annat inom snabbspåren för utländska läkare 
som Arbetsförmedlingen och parterna har kommit överens om. In-
troduktionskurserna är dock inte ett generellt erbjudande som är 
tillgängligt för samtliga sökande. 

Under 2018 beslutade regeringen om vissa ändringar i förord-
ningen (2008:1101) om kompletterande utbildning som bland annat 
innebär att syftet med utbildningarna har breddats och att det även 
får ingå upp till 30 högskolepoäng i svenska eller engelska, utöver 
den högsta omfattningen på 120 högskolepoäng. 
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3 Utvecklingen inom de fem 
prioriterade områdena 

I En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) anges fem över-
gripande områden som prioriterade i det fortsatta arbetet med en 
samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbetsliv. 
Dessa områden är: 

• Överförbarhet mellan kvalifikationer  

• Ansvar på nationell och regional nivå  

• Hög kvalitet  

• Resurser och organisation 

• Information och vägledning. 

I detta kapitel redovisas hur arbetet med de fem övergripande prio-
riteringarna fortskrider. Redovisningen baseras på årsredovisningar 
och underlag från berörda myndigheter: Arbetsförmedlingen, Myn-
digheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk, Svenska ESF-rådet, 
Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet. Redovisningen 
baseras även på information som Valideringsdelegationens kansli 
fått vid enskilda möten med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Statens skolverk samt Universitets- och högskole-
rådet.  

3.1 Överförbarhet mellan kvalifikationer 

I ett system med många aktörer behöver övergångarna mellan syste-
mets olika delar vara smidiga. Detta har i den nationella strategin 
formulerats som att det är prioriterat att överförbarheten mellan 
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kvalifikationer stärks. Det handlar om att kompetensprofiler, kom-
petenskriterier och lärandemål bör formuleras på ett enhetligt sätt – 
i termer av läranderesultat – och med hög kvalitet. Den nationella 
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) bör 
utgöra den gemensamma utgångspunkten för systemen för valider-
ing. Delegationen anser vidare att utfärdare av kvalifikationer utan-
för formell utbildning bör sträva efter nivåplacering i SeQF. 

Inom denna prioritering har inga större förändringar skett sedan 
förra året. 

3.1.1 Sex kvalifikationer utanför formell utbildning 
har nivåplacerats i SeQF  

Sedan 2016 har det varit möjligt för olika organisationer att ansöka 
hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att nivåplacera 
kvalifikationer utanför formell utbildning i SeQF. Totalt har myn-
digheten handlagt 27 ansökningar om nivåplacering i SeQF, varav 
21 inkom under 2018. Under året fattade MYH beslut om inplacer-
ing av tre kvalifikationer. Övriga 18 ansökningar avslogs, i de flesta 
fall på grund av att ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete inte har 
kunnat påvisas. Totalt har sex kvalifikationer nivåplacerats hittills: 

• Servicebranschens Yrkesnämnds (SRY) yrkesbevis inom städser-
vice (nivå 4) 

• Certified Key Account Manager (nivå 5) 

• Diplomerad Montessoripedagog (nivå 6) 

• Performing Artist (nivå 6) 

• Marknadsekonom DIHM (nivå 6) 

• Auktoriserad lönekonsult (nivå 5) 

Därutöver har ett antal branscher påbörjat processen att ansöka om 
nivåplacering av sina kvalifikationer (se bilaga 1).  

Under 2018 har MYH förenklat webbansökan och anvisningarna 
för ansökan om nivåplacering i SeQF. Myndigheten har även tagit 
fram riktlinjer för hur läranderesultat bör beskrivas för att möjlig-
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göra jämförelse av kvalifikationer.1 MYH erbjuder sedan hösten 
2018 workshops för stöd och handledning i att skriva ansökningar 
om nivåplacering av kvalifikationer i SeQF. 

3.1.2 Standarden för branschvalidering förordar 
nivåplacering i SeQF 

Myndigheten för yrkeshögskolan tog under 2016–2017 fram en stan-
dard för branschvalidering av yrkeskompetens, i samarbete med bran-
scher med kunskap om och erfarenhet av att konstruera validerings-
modeller. Standarden ska vara ett stöd vid branschernas utveckling 
och vidareutveckling av kvalitetssäkrade och stabila validerings-
modeller och kan anpassas till olika branschers och yrkesområdens 
behov och förutsättningar. Standarden förordar att kompetensstan-
darder för yrkesroller är uttryckta i form av läranderesultat och är 
nivåplacerade i SeQF.2  

3.1.3 Myndigheter ställer ofta krav på branschgodkända 
valideringsmodeller 

Arbetsförmedlingen upphandlar endast branschmodeller som uppfyl-
ler branschens krav och utgår från standarden för branschvalidering. 
Tillväxtverket säkerställer att de kompetensförsörjningsprojekt som 
myndigheten medfinansierar använder sig av valideringsmodeller som 
har nationell legitimitet genom att ställa krav på att använda bransch-
godkända valideringsmodeller när sådana finns. Svenska ESF-rådet 
har ännu inte hittat former för att säkerställa att regionala projekt 
som beviljas medfinansiering från Socialfonden har nationell legi-
timitet.  
  

                                                                                                                                                               
1 Myndigheten för yrkeshögskolan (2019) Årsredovisning 2018, s. 44–45. 
2 Myndigheten för yrkeshögskolan (2017) Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkes-
kompetens. 

594



Bilaga 3 SOU 2019:69 

424 

3.1.4 Överförbarheten mellan branschvalidering och 
den kommunala vuxenutbildningen är begränsad 

Branschvalideringens koppling till det formella utbildningssystemet 
– främst kurser inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) 
– är i dagsläget relativt svag. Kompletteringsutlåtanden efter en 
branschvalidering ger sällan direkt hänvisning till hela eller delar av 
gymnasiekurser, vilket begränsar möjligheterna till komplettering inom 
komvux.  

Den bransch som har den största överförbarheten till komvux är 
vård- och omsorgsområdet. Där görs valideringen helt mot vård- 
och omsorgsprogrammets yrkeskurser. I december 2018 redovisade 
Socialstyrelsen förslag till nationella kompetenskrav för yrket under-
sköterska3 och Statens skolverk redovisade förslag på en under-
sköterskeexamen samt vilka kurser som behöver vara godkända för 
en sådan examen.4 Med nationella kompetenskrav finns också bättre 
förutsättningar för mer likvärdig validering inom vård- och om-
sorgsområdet oavsett uppdragsgivare och utförare.  

Branscherna framhåller att en väletablerad kompetensstandard är 
en bra utgångspunkt för att påverka utformningen av de så kallade 
yrkespaket som Skolverket har i uppdrag att utveckla.5 Yrkespaket 
är nationellt sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux och 
gymnasieskolans introduktionsprogram. I nuläget finns drygt 
60 yrkespaket, bland annat Vårdbiträde (800 poäng), Undersköterska 
(1 500 poäng), Industri Bas (700 poäng) och Industri Påbyggnad 
(300–600 poäng). 

Branschernas kompetenskrav tar sällan hänsyn till hur lärandet 
har skett utan anger kraven för att utföra ett visst arbete. Styrdoku-
menten för vuxenutbildningen (ämnesplaner, kursplaner och kun-
skapskrav) är emellertid skrivna utifrån att eleven inte har några 
egentliga förkunskaper. De är framtagna för progression och lärande 
mot de kunskapsmål som formulerats och anger både vägen mot mål 
och de läranderesultat som eleven ska ha uppnått efter slutförd 

                                                                                                                                                               
3 Socialstyrelsen (2018) Förslag till nationella kompetenskrav för yrket undersköterska, redo-
visning av uppdrag till regeringen, 2018-12-01, dnr 4.1.5-31521/2017. 
4 Statens skolverk (2018) Redovisning av uppdrag om förslag till justeringar i programstruktur 
och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till förordningsändringar 
som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen, dnr 2018:00686. 
5 Bättra Konsult (2018) Branschvalideringens användning och nytta – exempel och analys som 
genomförts med stöd av Valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering, s. 15–16, 
dnr Komm2017/01316/U 2015:10. 
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utbildning. Sammanblandningen av lärandemål och det specifika 
innehållet i olika kurser är särskilt tydlig i de ofta mycket detaljerade 
kunskapskraven kopplade till olika betygsnivåer. Vid en bedömning 
av om en elev redan uppfyller kunskapskraven helt eller delvis är det 
målen för utbildningen – de förväntade läranderesultaten – som ska 
stå i fokus.  

Under 2018–2019 reviderar Skolverket ett antal styrdokument på 
gymnasial nivå. Skolverket uppger att det är ett långsiktigt mål att 
lärandemålen ska kunna fungera även för validering av tidigare för-
värvat kunnande. Uppdraget från regeringen avseende den nu pågå-
ende revideringen hade dock andra utgångspunkter och motiv och 
enligt Skolverket ryms inte en sådan översyn av lärandemålen i det 
pågående revideringsarbetet. Valideringsdelegationen anser att detta 
är olyckligt. I samband med att lärandemål och kunskapskrav ses 
över bör Skolverket även beakta skollagens och vuxenutbildnings-
förordningens bestämmelser om att validering ska vara möjligt inom 
samtliga kurser.  

Under 2018 genomförde Skolverket utbildningsinsatser i form av 
regionala workshops och konferenser för att synliggöra skillnader 
och likheter mellan validering mot utbildningsmål och mot branscher-
nas kompetenskrav, och för att öka överförbarheten mellan formell 
utbildning och intyg från validering enligt branschmodell. Inom 
ramen för Skolverkets uppdrag om försöksverksamhet med yrkes-
prov har diskussioner inletts om hur lärandemålen kan utvecklas så 
att kopplingen till SeQF blir tydligare. Försöksverksamheten ska 
bland annat pröva om utvecklingen av yrkesprov kan bidra till att 
underlätta validering för elever inom vuxenutbildningen eller för 
nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbildningserfarenhet.6  

3.1.5 Examensmålen för yrkeshögskolans utbildningar 
är uttryckta i förväntade läranderesultat 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för yrkeshög-
skoleutbildningar, konst- och kulturutbildningar samt vissa tolk-
utbildningar inom folkbildningen.  

När det gäller yrkeshögskoleutbildningar bygger examensordningen 
för dessa utbildningar på nivårelaterade läranderesultat och för varje 

                                                                                                                                                               
6 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens skolverk. 
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utbildning ska förväntade läranderesultat redovisas vid ansökan om 
att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan. Yrkeshögskoleexamen 
finns på nivå 5 och kvalificerad yrkeshögskoleexamen på nivå 6 i 
SeQF. 

För tolkutbildningar inom folkbildningen finns inte någon för-
fattningsreglerad examensordning med angivna kompetenskrav (för-
väntade läranderesultat) för att erhålla en examen. MYH har dock 
tagit fram en kompetensbeskrivning för yrkesrollen kontakttolk i 
form av läranderesultat som relaterar till nivå 4 i SeQF. MYH har 
även i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med utbildning 
till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Om försöksverksamheten 
leder till att kontakttolkutbildningen fortsatt ingår i yrkeshögskolan 
blir också en examen till kontakttolk nivåplacerad i SeQF.  

Inte heller de utbildningar som får stöd enligt förordningen 
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra 
utbildningar har någon författningsreglerad examensordning med 
angivna kompetenskrav. MYH gör inga insatser för att främja över-
förbarhet för dessa utbildningar. 

3.1.6 Överförbarheten mellan högskola och kompetens 
som utvecklats i andra sammanhang är otillräcklig 

Samtliga examina från högskoleutbildning har nivåplacerats i SeQF. 
Examina på grundnivå återfinns på nivå 6, examina på avancerad nivå 
finns på nivå 7 och examina på forskarnivå har nivå 8 i SeQF. Såväl 
kursmål som examensmål ska vara uttryckta i förväntade lärande-
resultat. Hur målen formuleras har stor betydelse för jämförbarhet 
och överförbarhet för utbildning mellan och inom länder. De har 
också en viktig funktion som instrument vid bedömning av behörig-
het till studier på nästa nivå, vid tillgodoräknande och för möjlig-
heterna att bedöma och erkänna kompetens som utvecklats i andra 
sammanhang än i formell utbildning. Det finns behov av att vidare-
utveckla lärandemålen, både för kurser och examina, för att under-
lätta överförbarhet och möjliggöra tillgodoräknande av kompetens 
som utvecklats i andra sammanhang. 

Valideringsdelegationen har i delbetänkandet Validering i hög-
skolan (SOU 2018:29) föreslagit att kompetens som redan bedömts 
och resulterat i en erkänd kvalifikation med nivåplacering i SeQF ska 
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utgöra en egen grund för tillgodoräknande.7 Förslaget syftar till 
ökad överförbarhet mellan såväl högskola och yrkeshögskola som 
kvalifikationer från andra sammanhang. 

En enkätundersökning bland representanter från universitet och 
högskolor i ledningsgruppen för olika yrkeshögskoleutbildningar 
visar att endast åtta procent av de svarande anser att det finns möj-
lighet för studerande på den aktuella yrkeshögskoleutbildningen att 
tillgodoräkna sig kunskaper vid fortsatta högskolestudier inom sam-
ma område.8 Skälen som de svarande uppgett är att det saknas mo-
deller för validering på det egna lärosätet, att yrkeshögskoleutbild-
ningen är för praktisk och att den saknar vetenskaplig grund och 
analys, att yrkeshögskolan har kursplaner som inte är kopplade till 
högskolan samt att det är svårt att se en tydlig progression i yrkes-
högskoleutbildningen. I enkäten framgår bland annat att en attityd-
förändring till kunskap som produceras utanför högskolan är en 
faktor som skulle kunna påverka en mer systematisk validering av 
yrkeshögskolestudier vid fortsatta studier på högskolan.  

3.2 Ansvar på nationell och regional nivå 

Kvaliteten och användningen av validering ska främjas inom de 
reguljära systemen för utbildning och stöd till arbetssökande. Myn-
digheternas uppdrag att främja och samordna validering behöver 
därför vara tydliga och långsiktiga. Med en tydlig ansvarsfördelning 
mellan olika myndigheter blir systemet för validering lättare att 
överblicka för individer, vägledare och utförare. Även arbetsmark-
nadens parter bör aktivt främja användningen av validering. För att 
skapa långsiktighet i samverkan om validering på regional nivå bör 
det inkluderas i det regionala arbetet för kompetensförsörjning. Det 
behövs tydligt ansvarstagande och samverkan mellan aktörer på natio-
nell och regional nivå. För att hålla samman systemet för validering 
behöver de ansvariga myndigheterna samverka med varandra och 
med arbetsmarknadens parter. 

                                                                                                                                                               
7 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, s. 198. 
8 Myndigheten för yrkeshögskolan & Sveriges universitets- och högskoleförbund (2019) 
Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning, s. 35–36. 
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3.2.1 I nuläget saknas ett uppdrag att främja validering 
inom högskolan 

För att öka långsiktigheten och tydligheten om ansvaret bör uppdrag 
att främja och samordna användningen och utvecklingen av valider-
ing så långt som möjligt anges i respektive myndighets instruktion. 
I vissa fall kan dock reglering i annan förordning vara lämpligare. 
I tabell 3.1 redovisas Valideringsdelegationens bedömning av om 
berörda myndigheter har ett tydligt uppdrag att främja validering, i 
instruktionen för myndigheten eller på annat sätt. 

Tabell 3.1 Har myndigheten ett tydligt uppdrag att främja validering 
i instruktionen eller på annat sätt?  

 Instruktionen På annat sätt 

Statens skolverk Ja Nej 

Myndigheten för yrkeshögskolan Ja Nej 

Arbetsförmedlingen Nej Ja 

Universitets- och högskolerådet Nej Nej 

Tillväxtverket Nej Ja (särskilt uppdrag) 

Svenska ESF-rådet Nej Ja (indirekt) 

 
 
Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har 
tydliga uppdrag att främja validering i instruktionen för respektive 
myndighet.9 Av instruktionerna framgår att myndigheterna ska 
främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbild-
ningsområden som respektive myndighet ansvarar för. MYH ansva-
rar även för att stödja branscherna i deras arbete med att utveckla 
och kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering. 

Arbetsförmedlingen har inget uppdrag att främja validering i in-
struktionen för myndigheten. Däremot har Arbetsförmedlingen ett 
tydligt uppdrag att främja validering genom att validering sedan 
februari 2016 är ett arbetsmarknadspolitiskt program som regleras i 
förordning.10 Arbetsförmedlingen har även ett indirekt uppdrag att 
främja validering genom ansvaret för att nyanlända invandrare erbjuds 
insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmark-

                                                                                                                                                               
9 Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk, 18 § p. 5, respektive Förord-
ning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, 6 §. 
10 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 13 §. 
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naden.11 Validering är en viktig insats inom ramen för etablerings-
programmet för vissa nyanlända invandrare.12  

I nuläget saknar Universitets- och högskolerådet (UHR) ett upp-
drag att främja validering inom högskolan. Åren 2016–2018 hade 
UHR ett särskilt uppdrag att i en pilotverksamhet främja och sam-
ordna lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens 
(REKO-projektet). Sedan pilotverksamheten avslutades finns inget 
övergripande främjaruppdrag, varken i instruktionen för myndig-
heten eller på annat sätt. Valideringsdelegationen föreslog i delbe-
tänkandet Validering i högskolan (SOU 2018:29) att UHR skulle 
ges ett långsiktigt uppdrag att främja lärosätenas arbete med erkän-
nande av tidigare lärande genom en ändring i instruktionen för myn-
digheten.13 Förslaget fick starkt stöd av remissinstanserna. Någon 
sådan uppgift har dock ännu inte införts i instruktionen. Delegatio-
nen föreslog också att UHR:s tidigare uppdrag att stödja lärosätenas 
utveckling av bedömningsmetoder och gemensamma bedömnings-
kriterier skulle förlängas till och med 2020. I regleringsbrevet för 
budgetåret 2019 finns dock inget sådant uppdrag angivet. Däremot 
kvarstår uppdraget till UHR att samordna valideringsprocessen för 
behörighet till yrkeslärarutbildningen.  

Enligt Valideringsdelegationens bedömning är förutsättningarna 
för ett långsiktigt arbete med validering nu sämre inom högskole-
området än inom övriga utbildningsformer. Delegationen vill betona 
vikten av att UHR ges ett långsiktigt uppdrag att främja använd-
ningen och utvecklingen av validering inom högskolan. Det om-
fattande utvecklingsarbete som bedrivits inom högskolan de senaste 
åren riskerar annars att uppfattas som ytterligare ett i raden av till-
fälliga projekt. Syftet med pilotverksamheten var att etablera varak-
tiga strukturer för arbetet med bedömning av reell kompetens. För 
att uppnå detta behövs ett långsiktigt främjaruppdrag till UHR.  

Tillväxtverket har inget instruktionsenligt uppdrag att främja vali-
dering. Däremot har myndigheten i uppdrag att stödja de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörernas (RUA) arbete inom kompetensför-
sörjningsområdet under 2018–2020.14 Ett av tre utpekade fokusom-
råden i detta arbete är att bidra till att etablera effektiva strukturer 
för validering på regional nivå (se avsnitt 3.2.3). Som en del av reger-
                                                                                                                                                               
11 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen, 6 §. 
12 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
13 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, s. 210. 
14 Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018–2020 (N2017/07839/RTS). 
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ingens strategi för nyindustrialisering har Tillväxtverket även i upp-
drag att stimulera arbetet med kompetensförsörjning i små och 
medelstora industriföretag genom kompetenskartläggning och vali-
dering.15 Under 2018 har uppdraget utökats och förlängts till mars 
2020.16  

Svenska ESF-rådet har inget tydligt uppdrag att främja validering. 
Indirekt finns dock uppdrag genom att det i nationella socialfonds-
programmet för 2014–2020 finns mål om att öka samverkan och 
stärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt 
lärande, samt att stärka lika tillgång till livslångt lärande bland annat 
genom att främja validering av förvärvad kompetens. 

3.2.2 Arbetsmarknadens parters arbete med att främja 
validering fortsätter 

En ökad användning av validering förutsätter ett aktivt engagemang 
och ansvarstagande från arbetsmarknadens parter. Utvecklingen av 
fler fungerande och kvalitetssäkrade modeller för validering av yrkes-
kompetens (se avsnitt 2.1) är ett resultat av branschernas och arbets-
marknadens parters engagemang för att öka användningen av valider-
ing. Ett annat uttryck är överenskommelserna mellan parterna och 
Arbetsförmedlingen om snabbspår för nyanlända. I februari 2019 
fanns fjorton snabbspår omfattande ett trettiotal yrken.17 Validering 
ingår i fem av snabbspåren.18  

Trygghetsfonden TSL erbjuder sedan november 2017 validering 
till personer som sagts upp på grund av arbetsbrist. Validering kan 
användas om det ger deltagaren bättre möjligheter att få ett nytt 
jobb. 

Industrins parter och fristående branschorganisationer har till-
sammans utvecklat och bildat Svensk Industrivalidering. Arbetet har 
resulterat i ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för valider-
ing och certifiering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser. 
Systemet underlättar användningen av validering för såväl arbets-
                                                                                                                                                               
15 Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetens-
försörjning (N2016/06227/FÖF). 
16 Ändring av uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska 
kompetensförsörjning (N2018/04198/FÖF). 
17 Arbetsförmedlingen (2019) Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet med snabbspår – 
Februari 2019. 
18 Validering ingår i snabbspåren för målare, kockar, fastighetsbranschen, elteknikbranschen 
samt lastbilsförare. 
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givare som för Arbetsförmedlingen, omställningsaktörer och utbild-
ningsanordnare, och bidrar bland annat med att samordna drift och 
upphandling. Industrins parter driver även ESF-projektet Kompe-
tenssäkrad industri där validering är en komponent för strategisk 
kompetensutveckling. Projektet vänder sig till små och medelstora 
industriföretag. Ett av syftena med projektet är att utveckla former 
för samverkan mellan Svensk industrivalidering och regionala aktö-
rer för att öka spridningen av branschvalidering i industriföretag. 

3.2.3 Utveckling av samverkan om validering pågår 
i regionerna 

Det behövs en fungerande samverkan om validering på regional nivå 
som involverar såväl företrädare för arbetslivet som kommunala och 
regionala aktörer på kompetensförsörjningsområdet. I En nationell 
strategi för validering (SOU 2017:18) framhåller Valideringsdelega-
tionen att utvecklad samverkan om validering bör inkluderas och 
prioriteras i de regionalt utvecklingsansvarigas ordinarie arbete med 
kompetensförsörjning. I februari 2018 presenterade delegationen en 
vägledning som beskriver hur aktörer med regionalt utvecklings-
ansvar (RUA) kan gå till väga för att utveckla samverkan om valider-
ing.19 RUA:s roll bör vara att arbeta pådrivande, stödjande och kun-
skapshöjande. 

RUA erbjöds av regeringen inför 2018 att stödja och främja 
insatser inom tre utpekade fokusområden för kompetensförsörj-
ning.20 Länsstyrelsen i Stockholm fick motsvarande uppdrag.21 Ett av 
dessa fokusområden är att bidra till att etablera effektiva strukturer 
för validering på regional nivå. Samtliga regioner accepterade erbju-
dandet och Tillväxtverkets uppföljning visar att alla regioner har 
flyttat fram sina positioner under 2018 vad gäller samverkan om 
validering. De flesta regionerna befinner sig dock fortfarande i en 

                                                                                                                                                               
19 Valideringsdelegationen (2018) Samverkan kring validering på regional nivå – Vägledning för 
aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar. 
20 Villkor m.m. för budgetåret 2018 för landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs, Norrbottens, Väster-
norrlands, Västmanlands och Jämtlands län, samverkansorganen i Södermanlands län, Kalmar 
län, Blekinge län, Värmlands län, Dalarnas län, och Västerbottens län samt Gotlands kommun 
inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer. 
21 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna. 
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kartläggningsfas (se figur 3.1).22 Flertalet regioner nämner delegatio-
nens vägledning som ett bra stöd för utvecklingsarbetet. 

Figur 3.1 Utveckling av regionala stödstrukturer för validering  
februari 2019 

Källa: Valideringsdelegationens sammanställning av regionernas redovisningar för arbetet på  
kompetensförsörjningsområdet under 2018. 

 

                                                                                                                                                               
22 Tillväxtverket (2019) Delredovisning av uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjnings-
arbete 2018–2020 N2017/07839/RTS, s. 15. 
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Många RUA har på kort tid lyckats mobilisera relevanta samverkans-
aktörer i regionen och fått igång ett gemensamt utvecklingsarbete. 
Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, kommunernas arbetsmark-
nadsenheter, VO College och Teknikcollege är vanliga samverkan-
saktörer, men i många regioner medverkar också folkhögskolor, 
yrkeshögskoleanordnare och högskolor. Oftast ligger fokus på vali-
dering mot yrkeskurser inom komvux och mot arbetslivets kvali-
fikationer (branschvalidering). De yrkesområden som regionerna 
anger som prioriterade har alla tydliga rekryteringsbehov: vård och 
omsorg (både vårdbiträde och undersköterska), industri, besöksnär-
ingen och barnskötare. Fungerande nationella modeller för valider-
ing finns inom samtliga dessa områden förutom vad gäller barn-
skötare. Där pågår för närvarande flera parallella utvecklingsarbeten 
med finansiering från Socialfonden. Valideringsdelegationen anser att 
det är angeläget att SKL och Kommunal prioriterar utvecklingen av 
en nationell valideringsmodell för barnskötare. 

Uppdraget till Tillväxtverket att stödja RUA:s arbete inom kom-
petensförsörjningsområdet gäller till och med 2020 (se avsnitt 3.4.3). 
I regionernas villkorsbeslut för 2019 anges dock endast ett åter-
rapporteringskrav med hänvisning till villkorsbeslutet för 2018.23 Enligt 
Valideringsdelegationen bör erbjudandet till regionerna förtydligas 
så att det framgår att fokusområdet att etablera effektiva strukturer 
för validering gäller även 2019 och 2020.  

3.2.4 Det saknas ett långsiktigt ansvar för samordning 
av valideringssystemets olika delar  

Valideringsdelegationen har i uppdrag att följa, stödja och driva på ett 
samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på nationell och 
regional nivå. Delegationens uppdrag upphör den 30 december 2019. 
Även efter att delegationen slutfört sitt uppdrag finns behov av att 
en myndighet eller aktör har ett särskilt ansvar för att hålla samman 
och driva på utvecklingen av system för validering. Regionala struk-
turer för validering är beroende av ett nationellt sammanhållet 
system för att undvika parallella strukturer.24 Valideringsdelegatio-

                                                                                                                                                               
23 Villkor m.m. för budgetåret 2019 för landstingen samt Gotlands kommun inom utgiftsom-
råde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer. 
24 Tillväxtverket (2019) Delredovisning av uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjnings-
arbete 2018–2020 N2017/07839/RTS, s. 15. 
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nen avser att i slutbetänkandet återkomma till behovet av ett sam-
manhållande ansvar för validering och hur ett sådant långsiktigt sam-
ordningsuppdrag bör utformas. 

3.3 Hög kvalitet 

Hög kvalitet i genomförandet ger valideringens resultat legitimitet. 
Myndigheternas uppdrag att utveckla metodstöd, tydliga riktlinjer 
och uppföljning av valideringsverksamheten är därför viktiga för att 
höja kvaliteten. Kompetenskraven, eller de lärandemål som indivi-
den valideras mot, behöver vara väl förankrade i utbildningsväsendet 
och i arbetslivet. Det är också viktigt att metoderna för validering är 
kvalitetssäkrade. För validering med hög kvalitet behöver också 
utföraren ha rätt kompetens.  

Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Myndigheten för yrkes-
högskolan samt Universitets- och högskolerådet har haft särskilda 
uppdrag att utveckla stöd för kartläggning och bedömning av kom-
petens inom sina respektive områden. Olika former av stöd finns nu 
på plats, helt eller delvis, för aktörer inom både arbetsliv och utbild-
ning. I tabell 3.2 redovisas Valideringsdelegationens bedömning av i 
vilken grad det finns stöd för kvalitet i genomförandet av validering 
inom arbetsliv och formell utbildning. Inga större förändringar har 
skett jämfört med föregående årsredovisning. 

Tabell 3.2 Finns stöd för kvalitet i genomförandet av validering?  

 Arbetslivets 
kvalifikationer 

Kommunal 
vuxen-
utbildning 

Yrkes-
högskolan 

Universitet och 
högskola 

Övergripande 
rekommendationer/ 
riktlinjer 

Ja Ja Delvis (för 
tillträde) 

Nej (behöver 
uppdateras) 

Stöd för 
kompetens-
kartläggning 

Varierar Ja Ja På vissa 
lärosäten 

Stöd för 
kompetens-
bedömning 

Varierar Ja Delvis  På vissa 
lärosäten 

Extern tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

Under 
utveckling 

Nej Delvis Delvis 
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3.3.1 Standarden för branschvalidering ger stöd 
i kvalitetssäkringsarbetet 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) redovisade i februari 2017 
den standard för branschvalidering av yrkeskompetens som myn-
digheten fått i uppdrag att ta fram i samarbete med branscher som 
har kunskap om och erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller.25 
Standarden omfattar övergripande rekommendationer och ger stöd 
för både utveckling av valideringsmodeller och för genomförande av 
validering. Standarden omfattar också ett antal kvalitetskriterier för 
en nationellt legitim branschmodell. Exempel på kriterier är att 
branschen ska anvisa godkända metoder och verktyg för att iden-
tifiera och bedöma individens reella kompetens, ställa krav på utförar-
kompetens och ha kompetensutveckling för yrkesbedömare.  

För närvarande arbetar branscherna med att anpassa eller upp-
datera sina valideringsmodeller och att genomföra den kvalitets-
deklaration som beskrivs i branschstandarden. Detta görs bland 
annat inom ramen för det så kallade BOSS-projektet26 som startade 
i januari 2018. Inom BOSS-projektet arbetar man med att utveckla 
kvalitetssäkringen. De branscher som ansöker och får beslut om 
nivåplacering av sin valideringsmodells kvalifikation i den svenska 
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) kom-
mer även att få kvalifikationen kvalitetsgranskad av MYH.  

BOSS-projektet bidrar därutöver till kompetenshöjning om hur 
man tar fram en branschmodell. För deltagare i projektet finns bland 
annat expertstöd, verktyg och manualer att tillgå. De workshops 
som genomförs är öppna även för branscher som inte ingår projektet. 

I Valideringsdelegationens uppföljning av branschvalidering (se 
bilaga 1) används standardens kriterier samt nivåplacering i SeQF 
som indikatorer på kvalitet. Båda dessa kvalitetsverktyg är relativt 
nya och huvuddelen av branschmodellerna uppfyller därför inte kva-
litetskriterierna i nuläget. Flera av branscherna anger dock att deras 
modell följer standarden även om de ännu inte har kvalitetsdekla-
rerat sin modell. Flertalet modeller innefattar också systematisk 
kvalitetssäkring.  

                                                                                                                                                               
25 Myndigheten för yrkeshögskolan (2017) Standard och riktlinjer för branschvalidering av 
yrkeskompetens. 
26 Projektet Branschvalidering – operativ och strategisk samverkan (BOSS) är ett ESF-finan-
sierat projekt under 2018–2019 som syftar till att öka nytta och användning av branschvali-
dering för arbetsgivare och individer. 
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Detaljerat kvalitetsstöd, till exempel för kartläggning och bedöm-
ning, inryms i branschernas valideringsmodeller. Det varierar dock 
hur omfattande stöd branscherna har tagit fram. Likaså varierar det 
mellan branscherna hur och i vilken omfattning det finns kompe-
tensutveckling för dem som utför valideringen. I de flesta validerings-
modeller ingår dock någon form av utbildningsinsats för yrkesbe-
dömarna.  

Självskattningsverktyg kan användas inför en validering och vara 
en del i kompetenskartläggningen. Arbetsförmedlingen tillhandahåller 
självskattningsformulär för 34 olika yrkesområden/yrkesroller. Flera 
av dessa finns också tillgängliga på andra språk än svenska, till exempel 
arabiska. Självskattningarna har i de flesta fall tagits fram tillsammans 
med branscherna och har då en tydlig koppling till branschmodellen 
för validering. 

3.3.2 Implementeringen av stödmaterial för validering inom 
kommunal vuxenutbildning fortsätter 

Statens skolverk har tagit fram stödmaterial och riktlinjer för vali-
dering inom vuxenutbildning.27 Stödmaterialet fokuserar på de pro-
cesser inom validering som sker inom skolväsendet och då främst 
inom kommunernas vuxenutbildning. Riktlinjerna avser främst den 
kartläggande delen av valideringen. Därutöver har Skolverket tagit 
fram ett formulär för kompetenskartläggning och allmänna råd för 
prövning. Av den enkät som delegationen 2018 genomförde med 
hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting framgår att de allra flesta 
kommuner känner till Skolverkets riktlinjer och olika stödmaterial 
och att de anser att dessa är viktiga för att kommunen ska kunna 
genomföra strukturerade valideringar av hög kvalitet.28 En mål-
gruppsanalys som genomfördes i början av 2019 inom ramen för den 
fördjupade myndighetssamverkan om validering (se avsnitt 3.5.2) 
visar dock att drygt hälften av kommunernas studie- och yrkesväg-
ledare inte vet vart de ska vända sig för att få information och stöd 
om validering. Sju av tio studie- och yrkesvägledare anger också att 
de har behov av mer stöd för att arbeta med validering. 

                                                                                                                                                               
27 Statens skolverk (2013) Validering inom vuxenutbildning och Statens skolverk (2017) Rikt-
linjer till stöd för kommunernas arbete med validering, bilaga. 
28 Valideringsdelegationens årliga redovisning – Maj 2018. 
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Skolverket har på olika sätt bidragit till att stödmaterialen imple-
menteras. I en utvärdering av ESF-projektet RegioVux framkommer 
behov av ett organisatoriskt stöd och möjligheter till fortsatt erfaren-
hetsutbyte för att samverkan kring regionalt yrkesvux ska kunna 
utvecklas och bli långsiktigt hållbart. Skolverket rekommenderas att 
fortsätta göra besök i regionerna för dialog, workshop och semina-
rier.29 Skolverket planerar att hösten 2019 genomföra sådana dialog-
möten och workshops om validering. 

Föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-College) antog i juni 
2018 uppdaterade riktlinjer för validering. Riktlinjerna beskriver syf-
tet med validering inom vård och omsorg, roll- och ansvarsfördel-
ning i valideringsprocessen och dess olika steg. Riktlinjerna finns 
tillgängliga på VO Colleges webbplats. För att bidra till ett kvalitets-
säkrat och likvärdigt arbete med validering har VO-College också 
tagit fram ett metodstöd för hur validering inom vård och omsorg 
bör genomföras praktiskt. Från och med juni 2019 kommer även 
metodstödet att finnas tillgängligt på VO-Colleges webbplats. Genom 
registrering och inloggning kommer samtliga vuxenutbildningsak-
törer, oavsett om de är medlemmar i VO-College eller inte, kunna 
använda sig av metodstödet.  

Statens skolinspektion har ansvar för tillsyn och kvalitetsgransk-
ning av den kommunala vuxenutbildningen. Myndigheten genomför 
dock ingen systematisk kvalitetsgranskning av validering inom den 
kommunala vuxenutbildningen. 

3.3.3 Myndigheten för yrkeshögskolan genomför insatser 
för att stödja utbildningsanordnarna 

Inom yrkeshögskolan finns ett övergripande stöd i form av en 
handbok för bedömning av reell kompetens för tillträde till utbild-
ningarna.30 Tillträdeshandboken tar även kortfattat upp bedömning 
av reell kompetens för tillgodoräknande. Ytterligare ett tillgängligt 
stöd är de formulär som kan användas för kompetenskartläggning 
inför en eventuell bedömning för både tillträde och tillgodoräknande. 
Dessa blanketter finns på myndighetens webbplats och riktar sig till 
utbildningsanordnare. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har 
under våren 2019 genomfört webbinarier för anordnare där bedöm-
                                                                                                                                                               
29 Sweco (2019) Projekt RegioVux – processer och lärdomar från projektet, s. 22. 
30 Myndigheten för yrkeshögskolan (2017) Handbok för tillträde till yrkeshögskolan. 
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ning av reell kompetens för tillträde har ingått som en del. Därutöver 
utvecklar MYH under 2019 en webbkurs för anordnare för att stödja 
dessa i arbetet med bedömning av reell kompetens för tillträde. 

Under 2018 ersatte MYH till stor del sin inledande tillsyn av 
utbildningsanordnare med etableringsstöd, det vill säga råd och väg-
ledning inför utbildningsstart. Etableringsstödet syftar till att ge ut-
bildningsanordnarna tydligare information och tillgång till stödma-
terial avseende krav på yrkeshögskoleutbildningar, inklusive bedöm-
ning av reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande. Enligt 
MYH uppfattar anordnarna etableringsstödet som positivt och myn-
digheten planerar att ersätta den inledande tillsynen med etabler-
ingsstöd även under 2019.31  

I tillsynen av pågående utbildningar har MYH under 2018 särskilt 
granskat antagningsunderlag i vissa utbildningar. Tillträdesproces-
sen ska vara väldokumenterad och följa gällande förordning. När det 
gäller kvalitetsgranskning saknas specifika kvalitetskriterier för anord-
narnas arbete med bedömning av reell kompetens, både för tillträde 
och tillgodoräknande. I november 2018 fattade myndigheten dock 
beslut om att införa ett nytt kvalitetskriterium som har koppling till 
validering.32 Det nya kriteriet handlar om att utbildningsanordnaren 
arbetar efter en värdegrund som utgår från jämställdhet, mångfald 
och likabehandling. En av indikatorerna för kriteriet avser att anord-
naren arbetar aktivt med breddad rekrytering, breddat deltagande 
och breddat mottagande. 

3.3.4 Ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits inom 
högskolan men lärosätena efterfrågar fortsatt stöd 

Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommenda-
tioner för lärosätenas arbete med validering av reell kompetens 
tillkom 2003. Dessa behandlar främst validering för behörighet. I del-
betänkandet om validering i högskolan konstaterade Valideringsdele-
gationen att rekommendationerna behöver uppdateras och framhöll 
att lärosätena bör samarbeta för att ta fram nya gemensamma rikt-
linjer för arbetet med erkännande av tidigare lärande.33 Av remiss-

                                                                                                                                                               
31 Myndigheten för yrkeshögskolan (2019) Årsredovisning 2018, s. 25. 
32 Myndigheten för yrkeshögskolan (2019) Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 
2018, s. 20. 
33 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, s. 172. 
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svaren på betänkandet framgår att de allra flesta lärosätena ser behov 
av nya rekommendationer från SUHF men förbundet har ännu inte 
tagit ställning till om och hur arbetet ska tas vidare. 

Under 2017 och 2018 pågick ett omfattande arbete med att ut-
veckla metoder, bedömningskriterier och arbetssätt för bedömning 
av reell kompetens inom ramen för det så kallade REKO-projektet. 
Universitets- och högskolerådet (UHR) hade i uppdrag att samordna 
och stödja pilotverksamheten, som 23 lärosäten deltog i. Utgångs-
punkten var att skapa varaktiga strukturer. UHR har bland annat 
anordnat fem större konferenser med cirka 80–110 deltagare vardera 
och ett webbinarium vilka har bidragit till breddad kunskap och 
kompetens om validering inom universitet och högskolor. Konferen-
serna var öppna också för lärosäten som inte deltog i pilotprojek-
ten.34 Flera av de medverkande lärosätena, bland andra Stockholms 
universitet, har också genomfört ambitiösa insatser för att höja kom-
petensen om validering och bedömning av reell kompetens på det 
egna lärosätet. 

Många av de medverkande lärosätena har tagit fram konkreta 
metoder och modeller för både kartläggning och bedömning av reell 
kompetens. Ett exempel är den manual som utarbetats av de sju 
lärosätena inom Valideringsnätverk Väst.35 Ett annat exempel är 
Karlstad och Malmö universitets arbete med att synliggöra och for-
malisera kartläggningsprocessen i bedömningsärenden som är tänkt 
att resultera i en handbok för kartläggning. Ett ytterligare exempel 
är Lunds universitet som bland annat har tagit fram en metod för 
vidareutveckling av kursplaners lärandemål med syfte att göra dem 
möjliga att validera mot i samband med prövning för tillgodoräk-
nande. De metodstöd som har utvecklats bör enligt Valideringsdele-
gationens mening göras tillgängliga för samtliga lärosäten. UHR har 
publicerat slutrapporten från pilotverksamheten på sin webbplats 
med samtliga delprojekts slutredovisningar som bilaga. Inga övriga 
insatser planeras från myndighetens sida för att underlätta sprid-

                                                                                                                                                               
34 Universitets- och högskolerådet (2019) Pilotverksamheten för bedömning av reell kompe-
tens (REKO), dnr 00399-2019. 
35 Under hösten 2016 påbörjades en dialog kring arbetet med validering och bedömning av 
reell kompetens mellan representanter från Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska hög-
skola, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och 
Jönköping University. Samverkan mellan lärosätena i västra Sverige har fått namnet Valider-
ingsnätverk Väst. De sju lärosätena hämtar stöd och expertis från Validering Väst och Västra 
Götalandsregionen. 
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ningen och användningen av de stödverktyg som har utvecklats inom 
pilotverksamheten.  

De 23 lärosäten som har deltagit i pilotverksamheten har lämnat 
slutrapporter om sina genomförda utvecklingsinsatser. Samtliga stat-
liga lärosäten har också ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet 
om att redovisa hur arbetet med bedömning av reell kompetens har 
bedrivits. Valideringsdelegationens genomgång av dessa redovis-
ningar visar att merparten av lärosätena som deltagit i REKO har 
utvecklat stöd för att kvalitetssäkra bedömningsprocesserna (se 
tabell 3.3). Det är dock få av övriga lärosäten som i sin återrapporter-
ing tar upp att de genomfört insatser för ökad kvalitet. Hos fem läro-
säten återfinns ingen redovisning om arbetet med bedömning av 
reell kompetens, trots kravet om återrapportering.  

Projekten inom pilotverksamheten har haft en tyngdpunkt mot 
bedömning av reell kompetens för behörighet. I delbetänkandet om 
validering i högskolan (SOU 2018:29) föreslog Valideringsdelega-
tionen en förlängning av pilotverksamheten och att fokus i ett fort-
satt uppdrag borde vara att stödja lärosätenas utveckling av metoder 
och bedömningskriterier för tillgodoräknande. Lärosätenas remiss-
svar gav starkt stöd till detta förslag. Någon förlängning av pilotverk-
samheten har dock inte beslutats av regeringen. Ett flertal lärosäten 
har också i sina årsredovisningar för 2018 respektive i projektens 
slutredovisningar framhållit behovet av att UHR får ett fortsatt upp-
drag att ge stöd och utveckla praxis för arbetet med reell kom-
petens.36 Från och med år 2019 finns dock enbart uppdrag till läro-
sätena att återrapportera hur deras arbete med reell kompetens har 
utvecklats.37  

                                                                                                                                                               
36 Detta framkommer även i Riksrevisionen (2018) Myndighetsreformen då UHR och UKÄ 
inrättades – intentioner och måluppfyllelse, s. 42. 
37 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende universitet och högskolor. 
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Tabell 3.3 Lärosätenas återrapportering om utveckling av arbetet med 
validering och bedömning av reell kompetens  

Stöd som finns på plats Antal lärosäten varav deltog i REKO 

(totalt 23) 

Organisation/organiserad process  23 18 

Särskilt avsatta resurser/personal 7 6 

Har utvecklat information till sökanden 13 12 

Har utvecklat vägledning till sökanden 7 7 

Har utvecklat stödmaterial 19 17 

Erkänner andra lärosätens bedömningar 13 13 

Återrapportering saknas 5 0 

Källa: Lärosätenas årsredovisningar för 2018 samt slutrapporter i REKO-projektet. 

 
 

Många av lärosätena som deltog i pilotverksamheten, bland andra 
Lunds universitet, Malmö universitet och lärosätena inom Valider-
ingsnätverk Väst, har också sett över och beslutat om nya arbets-
processer för bedömningen av reell kompetens. I de nya processerna 
har lärosätena ofta skapat centrala ingångar för ansökningar om be-
dömning och de har förtydligat organisationsstruktur och ansvars-
fördelning för att säkra kvalitet och likvärdighet i hanteringen. Ett 
gemensamt systemstöd skulle ytterligare underlätta kvalitetssäk-
ringen av valideringsärenden samtidigt som det skulle ge underlag 
för statistik om arbetet med bedömning av reell kompetens. Inom 
REKO-projektet initierade därför UHR en utveckling av det digitala 
administrativa systemet Valda som ursprungligen togs fram för vali-
deringsärenden inom Lärarlyftet. Fortsättningen för denna utveck-
ling är dock oklar. UHR skickade i mars 2019 en förfrågan till läro-
sätena angående bland annat finansieringen och har ännu inte tagit 
ställning till om Valda kommer att vidareutvecklas för att bli ett 
gemensamt systemstöd för lärosätenas arbete med validering.  

Sammanfattningsvis konstaterar Valideringsdelegationen att pilot-
verksamheten för bedömning av reell kompetens å ena sidan har 
resulterat i att viktiga utvecklingsinsatser har genomförts som på de 
berörda lärosätena kommer bidra till ökad kvalitet och tillgång till 
validering. Å andra sidan saknas insatser för att sprida dessa metod-
stöd och goda exempel till övriga lärosäten. Det saknas också ett 
gemensamt administrativt system som kan underlätta lärosätenas 
arbete och bidra till kvaliteten i valideringsärenden.  
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Denna tudelade bild vad gäller stöd för kvalitet i lärosätenas 
generella uppdrag att bedöma reell kompetens kan jämföras med de 
kvalitetsstödjande insatser som UHR har genomfört inom ramen 
för uppdraget att samordna valideringsprocessen för behörighet till 
yrkeslärarutbildningen. I dag finns cirka 130 yrkesbedömare i UHR:s 
bedömarbank och myndigheten har gjort insatser för att säkerställa 
bedömningarnas kvalitet och likvärdighet. UHR har bland annat ut-
vecklat ett utbildningsmaterial för bedömare som från och med 2019 
är obligatoriskt för dem att ta del av. Utbildningen består av en hand-
bok och två filmer som beskriver riktlinjer och processer. Våren 
2018 implementerade UHR också systemstödet Valda för bedöm-
ningar av behörighet till yrkeslärarutbildningen, vilket har visat sig 
vara värdefullt för att uppnå transparens och ökad likvärdighet och 
kvalitetssäkra lärosätenas valideringsarbete. Samtliga utförda valider-
ingar finns nu tillgängliga i ett gemensamt ärendearkiv vilket både 
möjliggör granskning och fungerar som stöd för bedömare och kart-
läggare.38  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för den externa kvali-
tetssäkringen och tillsynen av universitets och högskolors verksam-
het. Lärosätenas hantering av tillgodoräknande är ett gransknings-
område som ingår i UKÄ:s lärosätestillsyn för perioden 2018–2022.39 
Valideringsdelegationen har också i delbetänkandet om validering i 
högskolan (SOU 2018:19) föreslagit att UKÄ ges i uppdrag att genom-
föra en samlad granskning av lärosätenas arbete med erkännande av 
tidigare lärande.40  

3.3.5 Brett deltagande i utbildningar om validering 

Statens skolverk tog under 2017 fram en webbutbildning i validering, 
Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion. Utbildningen 
omfattar cirka 16 timmar och avslutas med ett slutprov. Webbut-
bildningen är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teori och 
praktiska moment och riktar sig till personer som arbetar med väg-
ledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens. Ut-
bildningen ger en helhetsbild av validering med möjlighet att för-
djupa sig i kartläggnings- och bedömningsarbetet. Den ger även en 

                                                                                                                                                               
38 Universitets- och högskolerådet (2019) Årsredovisning 2018, s. 27. 
39 Universitetskanslersämbetet (2018) Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning. 
40 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, s. 217. 
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bild av olika sammanhang där validering kan användas och vilka 
bedömningsgrunder som är mest lämpliga inom olika sektorer. 
Under 2018 registrerade sig 2 033 personer på webbutbildningen, 
varav 713 fullföljde utbildningen med godkänt slutprov. Hittills (till 
och med mars 2019) har totalt cirka 2 450 personer registrerat sig för 
att genomföra webbutbildningen, varav cirka 1 350 personer har slut-
fört utbildningen med godkänt resultat. Webbutbildningen har haft 
ett brett deltagande. Såväl studie- och yrkesvägledare och lärare 
inom samtliga utbildningsformer som arbetsförmedlare och omställ-
ningsaktörer har genomfört utbildningen. De deltagare som genom-
fört webbutbildningen är främst anställda i den kommunala vuxen-
utbildningen (729), följt av Arbetsförmedlingen (146), kommuner 
(144) och lärosäten (96).  

Hösten 2017 startade kursen Validering i praktiken (7,5 hög-
skolepoäng) vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Vår-
terminen 2018 gavs kursen även som distansutbildning vid Hög-
skolan Dalarna. Kursen bygger på Skolverkets webbutbildning och 
genomförs som en uppdragsutbildning med Skolverket som upp-
dragsgivare. Hittills (till och med hösten 2018) har totalt 170 personer 
deltagit i kurserna, varav cirka 140 personer har fullföljt utbildningen. 
Även denna vidareutbildning har haft ett brett deltagande med per-
soner verksamma inom olika sektorer vilket har bidragit till erfaren-
hetsutbyte och ett gemensamt lärande om förhållningssätt och prak-
tiskt arbete med validering. Uppföljningar visar att deltagarna är 
nöjda med utbildningen.41 På grund av oklarheter kring finansier-
ingen ställdes kurserna in vårterminen 2019, men de kommer enligt 
uppgifter från Skolverket att återupptas hösten 2019.  

3.3.6 Stöd för kvalitet finns även vid validering 
inom kontakttolkutbildning  

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar bland annat för 
fördelning av statsbidrag, tillsyn och kvalitetsgranskning samt för att 
främja utveckling och kvalitet i vissa tolkutbildningar inom folkbild-
ningen. Myndigheten har tagit fram stödmaterial för validering, 
bland annat självskattningsverktyg, samtalsguide och kompetens-
kartläggningsformulär, och arbetar på olika sätt för att stödja utbild-

                                                                                                                                                               
41 Statens skolverk (2019) Skolverkets årsredovisning 2018, s. 54. 
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ningsanordnarna i arbetet med validering. Under 2018 tog MYH 
fram en modell för tematisk granskning av utbildningsanordnares 
arbete med validering av kontakttolkar. Syftet med modellen är att 
identifiera och lyfta fram goda exempel som stöd för utbildningsan-
ordnare av tolkutbildningar, men även av yrkeshögskoleutbildningar 
samt konst- och kulturutbildningar. Den tematiska granskningen 
kommer att genomföras under 2019.42  

3.3.7 Nordisk kvalitetsmodell för validering har utvecklats 

De nordiska länderna har inom ett Nordplus-projekt utvecklat en 
modell med åtta kvalitetsfaktorer för kvalitet i arbetet med valider-
ing.43 Nordiskt nätverk för vuxnas lärandes (NVL) expertnätverk för 
validering fungerade som styrgrupp för projektet. En grupp forskare 
från Finland, Sverige och Danmark har genomfört en studie om 
modellens användbarhet genom att låta utbildningsanordnare i tre 
nordiska länder delta i en interaktiv forskningsprocess under 2016 
och 2017. Resultaten från studien visar att modellen fungerar väl för 
att peka ut strategiskt viktiga delar och faser i valideringsprocessen 
ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Forskarna menar att modellens 
breda ansats har varit användbar för att identifiera utvecklingsområ-
den hos samtliga deltagande utbildningsanordnare, oavsett land och 
skillnad i organisation.44 Modellen har under 2018 bland annat an-
vänts av Högskolan Dalarna i deras utveckling av arbetet med bedöm-
ning av reell kompetens och av Myndigheten för yrkeshögskolan vid 
utveckling av modellen för tematisk granskning av validering inom 
tolkutbildningarna (se avsnitt 3.3.6). NVL kommer att översätta 
modellen till svenska. Hittills finns den tillgänglig på engelska, danska 
och isländska.  
  

                                                                                                                                                               
42 Myndigheten för yrkeshögskolan (2019) Årsredovisning 2018, 42. 
43 NVL (2013) Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 
2012–2013. 
44 NVL (2017) Quality in Validation of Prior Learning – Experiences from Work with the Nordic 
Model for Quality in Validation of Prior Learning. 
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3.4 Resurser och organisation 

Att validering är samhällsekonomiskt lönsamt behöver också av-
speglas i organisatoriska lösningar och i modeller för finansiering 
inom och mellan verksamheterna. Stabil finansiering och organisa-
toriska lösningar som ger incitament för validering bör utvecklas i 
de ordinarie systemen för utbildning och stöd till arbetssökande. 
Utvecklingsprojekt bör kopplas till etablerade strukturer och vara 
förankrade på nationell nivå. 

3.4.1 Arbetsförmedlingen har utvecklat sitt arbete 
med valideringsprogrammet för arbetssökande 

Validering är sedan den 1 februari 2016 ett arbetsmarknadspolitiskt 
program och ingår i Arbetsförmedlingens ordinarie verktygslåda för 
att matcha och rusta arbetssökande till arbete och utbildning. 
Myndigheten upphandlar därmed validering enligt branschmodell på 
en mer permanent basis och den arbetssökande får ersättning under 
tiden i programmet. Syftet med valideringsprogrammet är att bekräfta 
en individs tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser och ge 
individen ett formellt erkännande som är gångbart på arbetsmarkna-
den eller inför vidare studier eller kompletterande insatser.45  

Under 2017 gick Arbetsförmedlingen över från upphandling 
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, till upp-
handling enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.46 Ett 
syfte med omläggningen är att tillgången till branschvalidering ska 
öka och bli mer flexibel med möjlighet att kontinuerligt ta in nya 
modeller och leverantörer. Arbetsförmedlingen har i nuläget (maj 
2019) upphandlade leverantörer enligt LOV inom följande yrkes-
områden och yrkesroller:  
  

                                                                                                                                                               
45 Arbetsförmedlingen (2018) Arbetsmarknadspolitiska program – Årsrapport 2017, s. 21. 
46 Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem innebär att alla leverantörer som klarar de 
krav som ställs får bli leverantör av tjänsten. Leverantörerna ska uppfylla de krav som respek-
tive bransch ställer på godkända valideringsutförare och branscherna är också de som reglerar 
innehåll och kvalitet enligt deras modell. Den arbetssökande får själv välja leverantör. 
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• bygg och anläggning (ett flertal yrkesroller),  

• måleri (målare), 

• restaurang (kock och servitör),  

• fastighet (fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker), 

• elteknik (installations- och servicetekniker), samt 

• transport (lastbilsförare).  

Därutöver har Arbetsförmedlingen i början av maj publicerat upp-
handling av leverantörer inom vård och omsorg (vårdbiträde och 
undersköterska) enligt Vård- och omsorgscolleges nya riktlinjer för 
validering. Diskussioner om upphandling pågår även med bland 
andra motorbranschen (maskin-, buss- och bilmekaniker) och VVS-
branschen.  

Parallellt med att genomföra den nya upphandlingen av validering 
har Arbetsförmedlingen arbetat med att utveckla myndighetens 
användning och uppföljning av valideringsinsatser. Exempelvis har 
myndigheten utvecklat ett nytt systemstöd för registrering av doku-
ment som leverantören ska delge den arbetssökande. Myndigheten 
har också tagit fram statistik för antal utfärdade kompetensintyg, 
kompetensbevis eller certifikat inom ett specifikt yrke.47 Därutöver 
har Arbetsförmedlingen förbättrat stödet till handläggare och infor-
merat chefer om syftet och nyttan med validering för kompetens-
försörjning inom bristyrken. Totalt har 287 medarbetare på Arbets-
förmedlingen deltagit i Skolverkets webbutbildning om validering 
under 2018 och 13 personer har deltagit i kursen Validering i prakti-
ken (se avsnitt 3.3.5). 

Upphandling enligt LOV har öppnat upp för fler aktörer, exem-
pelvis kommuner, att bli godkända leverantörer av valideringstjäns-
ter. Arbetsförmedlingen har hittills endast tecknat avtal med tre 
kommuner. Det beror bland annat på att vissa kommuner har upplevt 
Arbetsförmedlingens system som oflexibelt med krav på att kunna ta 
emot validander löpande under större delen av året. Arbetsförmed-
lingen har dock justerat kraven så att det är möjligt att genomföra 
gruppstarter och stänga för nya deltagare i upp till två månader under 
sommaren. Nu när upphandling om validering enligt vård- och om-

                                                                                                                                                               
47 Arbetsförmedlingen (2018) Arbetsmarknadspolitiska program – Årsrapport 2017, s. 22–23. 
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sorgsmodellen har publicerats kommer antalet kommunleverantörer 
troligen att öka, eftersom valideringen i denna modell görs helt mot 
vård- och omsorgsprogrammets yrkeskurser. 

En form av organisatorisk lösning där branschvalidering ingår är 
de överenskommelser om snabbspår som har tecknats inom ett antal 
branscher mellan arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen. 
Ett snabbspår innebär en kedja av insatser som syftar till kom-
petensförsörjning i bristyrken och att ta tillvara kompetensen hos 
nyanlända med relevant yrkeskompetens eller utbildning. Snabb-
spåren utgår i huvudsak från redan befintliga insatser i Arbetsför-
medlingens verktygslåda. Förutom validering kan det handla om 
arbetsmarknadsutbildning, praktik, yrkeskompetensbedömning och 
yrkessvenska. Branscherna har tidigare upplevt utmaningar med 
branschvalidering för nyanlända. Flera av dessa utmaningar anser 
branscherna har hanterats inom ramen för arbetet med snabbspåren. 
Branschvalidering har inom snabbspåren satts in i ett sammanhang 
med goda möjligheter till kompletterande utbildning och praktik.48  

I vissa arbetsmarknadsutbildningar har kompetenskraven som 
branscherna tagit fram för sina valideringsmodeller varit utgångs-
punkten för utformningen av utbildningen. Det ingår även kartlägg-
ning och kompetensbedömning i arbetsmarknadsutbildningar. En 
inledande modul på 2–3 veckor med test och bedömning används för 
att kartlägga deltagarnas kompetens. Om bedömningen visar att per-
sonen redan har stora delar av den kompetens som utbildningen ska 
ge så ska utbildningsleverantören lämna en rekommendation till 
Arbetsförmedlingen om att deltagaren anvisas till validering i stället. 

3.4.2 Validering erbjuds i samband med omställning 

Trygghetsfonden TSL har omorganiserat sitt arbete i syfte att frigöra 
resurser för bättre stöd vid omställning. Av de befintliga medlen 
läggs 20 procent på validering och kortare yrkesutbildningar. Sedan 
november 2017 kan därför personer som förlorar jobbet på grund av 
arbetsbrist också erbjudas utbildning och validering av yrkeskun-
skaper, vid sidan av det tidigare stödet med coachning till ett nytt 
arbete. TSL arbetar för att tillgängliggöra validering enligt bransch-

                                                                                                                                                               
48 Bättra Konsult AB (2018) Branschvalideringens användning och nytta – Exempel och analys 
som genomförts med stöd av Valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering, 
dnr Komm2017/01316/U 2015:10, s. 17. 
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modell för individer där kartläggningen visat på behov av validering. 
Under hösten 2018 genomförde TSL ett heldagsseminarium för att 
höja kompetensen om validering bland deras upphandlade omställ-
ningscoacher.  

3.4.3 Tillfällig basfinansiering för regionalt 
kompetensförsörjningsarbete 

Tillväxtverket har fått i uppdrag att 2018–2020 stödja de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörernas arbete inom kompetensförsörj-
ningsområdet (se avsnitt 3.2.3). Tillväxtverket fördelade 40 miljoner 
kronor till regionerna 2018 som stöd för arbetet med kompetens-
försörjning och ytterligare 20 miljoner kronor tillförs under 2019 
respektive 2020. Medlen för 2018 innebar en basfinansiering för 
regionernas arbete med regional kompetensförsörjning (inklusive 
validering) och fördelades med lika stort belopp till samtliga regio-
ner. Medlen för 2019 och 2020 är avsedda både för basfinansiering 
och för särskilda utvecklingsinsatser. 

I nuläget är det, enligt delegationens bedömning, endast tre regio-
ner som har etablerat stödstrukturer för validering som en del i 
regionens reguljära arbete med kompetensförsörjning (se avsnitt 3.2.3). 
Flera regioner uppger att de har använt medlen från Tillväxtverket 
för att anställa projektledare för uppdraget om regional samverkan 
om validering.49 I några regioner har också ESF-finansierade projekt 
startats som förstärker arbetet att etablera regionala plattformar för 
validering, till exempel Effektivare Validering i Örebro län och Vali-
dering i Östergötland – en väg in. Även i Skåne och Blekinge har 
ESF-projekt genomförts med samma syfte. Därutöver finns syner-
gier i flera regioner mellan utvecklingen av strukturer för validering 
och särskilda projekt för kompetensförsörjning inom vissa bran-
scher. Detta märks inte minst i Värmland som har integrerat sats-
ningar inom såväl Tillväxtverkets projekt Smart industri som indu-
strins ESF-projekt Kompetenssäkrad industri i arbetet med att 
etablera effektiva strukturer för validering. Enligt Valideringsdelega-
tionens bedömning är dock tillfällig projektfinansiering inte tillräck-
ligt. Det behövs både ett långsiktigt uppdrag och en långsiktig 
medfinansiering från staten för att regionerna ska kunna ta rollen 
                                                                                                                                                               
49 Gotland, Sörmland, Östergötland, Kronoberg, Halland, Västmanland, Jämtland-Härjedalen 
och Norrbotten. 
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som samordnande och pådrivande kraft för valideringsarbetet i hela 
landet. 

Utveckling av regional samverkan om validering har även pågått 
inom Statens skolverks ESF-projekt RegioVux. Projektet, som av-
slutades i december 2018, syftade till att utveckla samverkan mellan 
kommuner i fyra regioner: Norrbotten (Lapplands kommunalför-
bund), Västerbotten (Västerbotten Vux), Västra Götalandsregionen 
(Skaraborgs kommunalförbund) och Skåne (Kommunförbundet 
Skåne). Kommunerna samarbetade inom projektet för att förstärka 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning och validering över kom-
mungränserna. Insatserna har handlat om att utveckla samarbete mellan 
olika branscher, utbildningsanordnare och myndigheter i respektive 
region. I Skaraborg fokuserade projektet särskilt på att hitta former 
för samverkan inom valideringsområdet. Här etablerades samverkan 
även med Arbetsförmedlingen, vilket upplevdes som en framgångs-
faktor. En utvärdering av RegioVux-projektet visar att arbetet med 
validering har varit framgångsrikt.50 Pilotregionerna uttrycker dock 
en oro att den samverkan som byggts upp riskerar att upphöra eller 
minska när RegioVux avslutats. De uttrycker behov av fortsatt eko-
nomiskt stöd, exempelvis genom nya projektmedel.  

3.4.4 Validering i orienteringskurs kan ge statsbidrag 

Orienteringskursen inom komvux kan användas för flera olika ända-
mål, bland annat för validering. Kursen är studiemedelsberättigad för 
eleven och statsbidrag, i form av yrkesvux, kan utgå till kommunen 
om orienteringskursen ingår i en individuell studieplan som inne-
fattar yrkeskurser. I delbetänkandet En nationell strategi för valider-
ing (SOU 2017:18) framhöll Valideringsdelegationen att kommuner 
i ökad utsträckning bör använda sig av orienteringskursen som en 
organisatorisk lösning för att genomföra validering. Var femte kom-
mun angav i delegationens och SKL:s enkät, som redovisades i förra 
årets rapport, att de hade genomfört validering inom ramen för en 
orienteringskurs läsåret 2016/2017.51 Under 2013/2014 var motsva-
rande andel var fjärde kommun.52 

                                                                                                                                                               
50 Sweco (2019) Projekt RegioVux – processer och lärdomar från projektet, s. 12. 
51 Valideringsdelegationens årliga redovisning – Maj 2018, s. 29. 
52 Ds 2016:24 Validering med mervärde, s. 145. 
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3.4.5 Myndigheten för yrkeshögskolan utreder finansiering 
av validering för tillgodoräknande inom yrkeshögskolan 

Inom yrkeshögskolan saknas en stabil finansiering för bedömning av 
reell kompetens för tillträde och för tillgodoräknande. Myndigheten 
för yrkeshögskolan (MYH) har i en pilotstudie om riktat statsbidrag 
för validering bland annat dragit slutsatsen att ekonomiska incita-
ment är centralt för att öka användningen av validering.53 I En natio-
nell strategi för validering (SOU 2017:18) framhöll Valideringsdele-
gationen att MYH bör utreda hur en långsiktig ersättningsmodell 
för bedömning av reell kompetens kan utformas, och att alternativet 
att inrätta en sökbar kurs för bedömning av reell kompetens för 
tillgodoräknande, motsvarande orienteringskursen inom komvux, 
bör övervägas.  

Under hösten 2018 genomförde MYH en utredning om finan-
sieringsfrågan. Utredningens resultat visade att det är fler faktorer 
än enbart finansiering som bidrar till den låga omfattningen av vali-
dering inom yrkeshögskolan. Bland annat anges utbildningens upp-
lägg och studiestödssystemet som bidragande faktorer. Myndig-
heten har under våren 2019 påbörjat en ny utredning med en bredare 
ansats med fokus på validering för tillgodoräknande. En delrapport 
beräknas vara klar i juni 2019. 

3.4.6 Högskolans resurstilldelningssystem 
missgynnar validering  

Bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande 
ingår i högskolans utbildningsuppdrag. Validering är en av de verk-
samheter som normalt ska täckas av den generella resurstilldelningen 
för utbildningen. Inom lärarutbildningsområdet har dock sedan flera 
år särskilda medel tillförts för validering, bland annat för validering 
av yrkeskompetens för behörighet till yrkeslärarutbildningen och 
för validering inom det nationella VAL-projektet (Vidareutbildning 
av lärare och förskollärare som saknar behörighet). Under 2018 
tillkom en ytterligare särskild satsning inom lärarutbildningen. Sju 
lärosäten fick då i uppdrag att skapa fler och mer flexibla vägar in i 

                                                                                                                                                               
53 Myndigheten för yrkeshögskolan (2017) Pilotstudie Riktat statsbidrag för validering inom 
YH. 
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läraryrket genom validering av reell kompetens och utveckling av 
poänggivande och påbyggnadsbara kurser.54 Satsningen är avsedd 
både för personer som redan arbetar i skolan men saknar behörig-
hetsgivande lärarexamen och för dem som är intresserade av under-
visningsområdet men ännu inte arbetar i skolan.  

Validering och bedömning av reell kompetens är en resurskrä-
vande verksamhet. Både stöd och vägledning till individen i kartlägg-
ningen av kompetensen och den individuella prövningen av kunskaper 
och färdigheter är tids- och resurskrävande. Dessutom tillkommer 
problemet att tillgodoräknade kurser inte utgör grund för ersättning. 
Valideringsdelegationen har därför – i delbetänkandet Validering i 
högskolan (SOU 2018:29) – gjort bedömningen att en särskild 
ersättning, vid sidan av ordinarie takbelopp, bör utbetalas till univer-
sitet och högskolor för tillgodoräknanden som baseras på reell kom-
petens.55 Regeringen har ännu inte återkommit i frågan. I januari 
2019 lämnade Styr- och resursutredningen sitt slutbetänkande med 
en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, 
inklusive resurstilldelning.56 Betänkandet remissbehandlas för när-
varande. 

För yrkesverksamma skulle en alternativ finansiering av valide-
ring vara möjlig om validering av tidigare förvärvat kunnande kunde 
genomföras i samband med kompetensutveckling i en uppdrags-
utbildning. I dag saknas dock en möjlighet till tillgodoräknande inom 
ramen för en uppdragsutbildning inom högskolan. Detta leder till 
att utbildningstiden blir längre än nödvändigt för många deltagare 
vilket för arbetsgivaren utgör den största kostnaden vid uppdrags-
utbildning. Valideringsdelegationen har i delbetänkandet Validering 
i högskolan föreslagit en ändring i förordningen (2002:760) om upp-
dragsutbildning vid universitet och högskolor för att öppna möjlig-
heter till effektivare uppdragsutbildning som bygger på den kunskap 
deltagarna redan förvärvat. Regeringen har ännu inte återkommit i 
frågan. 

                                                                                                                                                               
54 Uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket (U2018/03202/UH). 
55 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, s. 213. 
56 SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. 
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3.4.7 Branscherna uppfattar statens medfinansiering 
av utveckling av branschmodeller som otydlig 
och oförutsägbar  

Staten har på senare år avsatt medel som branscherna kan söka för 
att utveckla och vidareutveckla branschmodeller. Statens skolverk 
administrerar ett sådant bidrag; statsbidraget för utveckling av stöd-
strukturer för lärande på arbetsplatsen inom ramen för yrkesintro-
duktionsavtal.57 Även statsbidraget för särskilda främjande- och 
utvecklingsinsatser för att påskynda nyanlända invandrares etabler-
ing på arbetsmarknaden har haft betydelse för branschernas vidare-
utveckling och anpassning av valideringsmodeller. Detta bidrag 
administreras av Arbetsförmedlingen. Båda statsbidragen riktar sig 
till arbetsmarknadens parter som ansöker om medlen gemensamt 
eller genom partssammansatta organ.  

Det primära syftet med dessa statsbidrag är inte att utveckla 
branschernas valideringsmodeller utan att främja olika målgruppers 
etablering på arbetsmarknaden. Merparten av statsbidraget för insatser 
som avser yrkesintroduktionsavtal har dock beviljats för utveckling 
av kompetensprofiler och valideringsmodeller. Av de 60 ansökningar 
som beviljades medel under 2014–2018 avsåg 42 insatser för att 
utveckla kompetensprofiler och valideringsmodeller.58 Parterna inom 
industrin svarade för cirka 40 procent av dessa ansökningar. 

Av Arbetsförmedlingens främjandemedel är det däremot en 
mindre andel som använts för utveckling av valideringsmodeller. Av 
de totalt 53,7 miljoner kronor som beviljades 2018 gick cirka 4,6 mil-
joner kronor till vidareutveckling och anpassning av branschmodeller 
för att möta behoven bland nyanlända. Samtliga ansökningar som 
avsåg insatser för att vidareutveckla och anpassa valideringsmodeller 
beviljades. Även under 2019 har endast en mindre andel av ansök-
ningarna om främjandemedel avsett insatser för att utveckla och 
anpassa valideringsmodeller.  

De nyutvecklade eller reviderade valideringsmodellerna kommer 
till användning, såväl inom ramen för yrkesintroduktionsanställ-
ningar och för nyanlända inom snabbspår, som för andra arbets-
sökande och kopplade till utbildning inom komvux samt för stra-

                                                                                                                                                               
57 Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regio-
nala stödfunktioner för yrkesutbildning. 
58 SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet – Slutrapport av Nationell delegation för lärande 
på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar, s. 51. 
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tegisk kompetensutveckling av anställda. Det behöver finnas fort-
satta möjligheter till ekonomiskt stöd för utveckling av bransch-
modeller också kommande år.  

Branscherna uppfattar att nuvarande tillgång till medel för utveck-
ling och vidareutveckling av valideringsmodeller är otydlig och oför-
utsägbar. Medlen finns hos olika myndigheter och osäkerheten om 
medel finns tillgängliga från år till år leder till en ryckig och mindre 
ändamålsenlig utveckling. Valideringsdelegationen avser att lämna 
förslag om en mer långsiktig statlig medfinansiering av utveckling 
och vidareutveckling av branschvalidering i slutbetänkandet som 
lämnas till regeringen i december 2019. 

3.4.8 Utvecklingsprojekt med nationell förankring 

I nuvarande programperiod för Europeiska socialfonden (ESF) har 
hittills ett tiotal nationellt beslutade ESF-projekt startats som bidrar 
till utveckling och ökad användning av validering. Exempel på sådana 
projekt är Regiovux (se avsnitt 3.2.3), BOSS-projektet (se av-
snitt 3.3.1), Trygghetsfonden TSL:s projekt Kompetens för arbete 
och IF Metalls projekt Kompetenssäkrad industri. Projekten är 
nationellt förankrade men har en bred spridning, regionalt och/eller 
branschmässigt. 

Därutöver finns en varierad flora av regionalt beslutade ESF-
projekt där validering ingår i större eller mindre omfattning. Svenska 
ESF-rådet har gått igenom projektkatalogen och hittat cirka 25 pro-
jekt som omfattar utveckling av validering eller användning av vali-
deringsverktyg. Sannolikt finns dock fler projekt. Några av projek-
ten har syftet att etablera regionala plattformar för validering (se 
avsnitt 3.4.3). Projekten är ganska jämnt fördelade mellan program-
område 1 (Kompetensförsörjning) och programområde 2 (Öka över-
gångarna till arbete), de senare ofta med fokus på att underlätta eta-
blering på arbetsmarknaden för utrikes födda. Vissa projekt har fokus 
på särskilda yrkesområden såsom industri, vård och omsorg, bygg, 
fastighetsservice, kock och livsmedelsproduktion. 

För att de regionalt beslutade projekten ska få långsiktiga effekter 
är det centralt att lokala, regionala och nationella aktörer har samma 
bild av vad som behöver utvecklas och hur detta kan åstadkommas. 
Lokala lösningar som inte är förankrade hos nationella aktörer löser 
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inte de långsiktiga utmaningarna – detta förutsätter samordning och 
konsensus mellan lokal och nationell nivå. Det finns också en risk 
att olika regionala projekt jobbar fram parallella, alternativa lös-
ningar som motverkar ett långsiktigt hållbart valideringsarbete. I nu-
varande programperiod beslutas 75 procent av socialfondsmedlen på 
regional nivå och 25 procent på nationell nivå.59  

3.5 Information och vägledning 

Med många aktörer som ska erbjuda validering behövs tydlig och 
enhetlig information. Ansvariga myndigheter bör därför samverka 
om information om validering och arbetsmarknadens parter bör in-
formera om validering i de egna informationskanalerna. Validering 
behöver vara nära kopplat till en väl fungerande vägledning och väg-
ledares kompetens om validering behöver säkerställas. 

3.5.1 Myndighetssamverkan om kommunikation 
om validering fortsätter 

Myndigheterna som ingår i Valideringsdelegationen har sedan 2017 
bedrivit ett myndighetsövergripande samarbete för att kommunika-
tionen om validering ska vara samordnad, behovsanpassad, lättill-
gänglig, korrekt och nås intuitivt, oavsett myndighetsingång. Ut-
veckling av kommunikationen om validering, både den interna och 
den externa, har av myndigheterna identifierats som kärnan i det 
som de kan ta ett gemensamt ansvar för. 

I styrgruppen för den fördjupade myndighetssamverkan, som har 
myndighetschefernas mandat att leda och prioritera samverkans-
arbetet, finns representanter från samtliga berörda myndigheter.60 På 
styrgruppens uppdrag har en arbetsgrupp med kommunikatörer 
tagit fram en myndighetsgemensam kommunikationsstrategi om 
validering. Strategin omfattar en gemensam beskrivning av valider-
ing, kunskapsmål och beteendemål för respektive målgrupp, en väg-

                                                                                                                                                               
59 Europeiska socialfonden (2014) Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och 
sysselsättning 2014–2020. 
60 Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och 
högskolerådet, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet samt Valideringsdelegationen. Ordförande-
skapet i styrgruppen roterar årsvis mellan medverkande myndigheter. 

625



SOU 2019:69 Bilaga 3 

455 

ledande målgruppsanpassad information samt förslag till rekom-
mendationer om hur arbetet ska tas vidare på kort och lång sikt.  

Som resultat av myndigheternas samarbete finns nu tydligare, 
målgruppsanpassad och mer enhetligt utformad information på re-
spektive myndighets webbplats. Det finns också länkar som hjälper 
besökarna att hitta vidare till rätt myndighet beroende på besökarens 
behov av information. I början av 2019 genomfördes en målgrupps-
analys för att undersöka kunskap och attityd om validering som feno-
men hos grupperna allmänhet, arbetsgivare, utbildningsanordnare 
och vägledare (se avsnitt 3.5.2). Resultaten från undersökningen 
kommer att ligga till grund för myndigheternas fortsatta insatser för 
att öka kännedomen om validering hos olika målgrupper. Ett ytter-
ligare mål för den fördjupade myndighetssamverkan är att öka känne-
domen och bredda kompetensen om validering internt på myndig-
heterna. I september 2019 anordnas därför en gemensam konferens 
som vänder sig till chefer och nyckelpersoner i respektive myndighet. 

3.5.2 Positiva attityder till validering men behov av bättre 
information 

Inom ramen för myndigheternas samverkan om validering fick 
Origo Group i uppdrag att undersöka olika målgruppers kännedom 
om och inställning till validering.61 Datainsamlingen skedde med hjälp 
av webbenkäter som genomfördes under perioden januari–mars 2019. 
Enkäten till allmänheten besvarades av 511 personer från en riksre-
presentativ webbpanel. Bland de svarande var 76 procent yrkesverk-
samma, 7 procent arbetslösa och 7 procent studerande. Enkäten till 
arbetsgivare besvarades av 291 personer i ledande befattning med 
ansvar för eller koppling till rekrytering (VD, HR etc.) inom privat 
(63 procent) och offentlig (35 procent, varav 15 procent kommu-
ner) sektor.62  

                                                                                                                                                               
61 Myndigheten för yrkeshögskolan var beställare av undersökningen. 
62 Det genomfördes också enkäter till studie- och yrkesvägledare respektive utbildnings-
aktörer. Dessa enkäter har dock en skev fördelning av svarande vilket gör att resultaten inte är 
representativa för aktörsgrupperna som helhet. Enkäten till studie- och yrkesvägledare 
besvarades av 177 personer vilka huvudsakligen (92 procent) arbetar inom kommunsektorn. 
Webbenkäten som ställdes till utbildningsaktörer besvarades av 306 personer, varav 55 pro-
cent var anordnare av yrkeshögskoleutbildning, 27 procent var verksamma inom kommunal 
vuxenutbildning och 8 procent universitet och högskolor. 
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Allmänheten 

Bland allmänheten är begreppet validering relativt välkänt, men inte 
dess praktiska innebörd. Från enkäten framgår dock att behovet av 
validering är stort. Mer än hälften av de svarande ansåg att de har 
kunskap och kompetens som de saknar papper eller intyg på. Tre av 
tio uppgav att de har låtit bli att söka jobb de varit intresserade av på 
grund av att de saknat dokumentation på kompetens eller kun-
skaper. Var fjärde svarade att avsaknaden av papper eller intyg har 
gjort att de inte sökt en utbildning de skulle vilja gå.  

Många av de svarande hade de senaste tolv månaderna funderat 
på att byta yrke eller påbörja en utbildning, 43 respektive 27 procent. 
Det främsta hindret för att söka sig vidare var ekonomi, men på 
andra plats bland upplevda hinder kom formella krav/behörighet. 
Detta hinder uppgavs av var tredje som funderat på att byta yrke eller 
påbörja en utbildning. För dem som funderat på utbildning var två 
ytterligare vanliga hinder att utbildningen är för lång (29 procent) 
och att det saknas utbildningar som kan kombineras med arbetet 
(26 procent).  

Hälften av de svarande menade att lusten att ställa om och söka 
en ny utbildning eller nytt jobb skulle öka om de med hjälp av 
validering kunde intyga sin faktiska kompetens. Svaren på frågan om 
vad som hindrar dem att efterfråga validering visar dock på en ut-
bredd osäkerhet om värdet av validering och vart man ska vända sig 
(se figur 3.2). 
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Figur 3.2 Vad hindrar dig att efterfråga validering? 

 
Källa: Målgruppsanalys utförd av Origo Group januari–mars 2019. 

Arbetsgivare 

Inom arbetslivet är validering ett känt begrepp – 78 procent av de 
svarande hade tidigare hört talas om validering. Två av tre arbets-
givare uppgav att de känner till validering som ett verktyg att säker-
ställa rätt kompetens när de rekryterar nya medarbetare. Nästan sex 
av tio arbetsgivare kände också till att de kan använda validering som 
ett verktyg för att ta reda på vilken kompetens deras anställda har 
och använda denna kartläggning som underlag för kompetensut-
veckling och långsiktig kompetensförsörjning. 

Av dem som känner till begreppet var det dock 72 procent som 
svarade att de inte visste vart de skulle vända sig för att få information 
och stöd i hur validering kan användas som verktyg för rekrytering, 
kompetensutveckling och långsiktig kompetensförsörjning. Framför 
allt var det företag och organisationer med färre anställda samt inom 
privat sektor som inte vet hur och var de kan få information och 
stöd.  

Attityden till validerad kompetens är tydligt positiv bland arbets-
givarna. Huvuddelen av respondenterna menade att de värderar 
intyg från validering och formella betyg som likvärdigt vid rekryter-
ing (se figur 3.3). Det var också en större andel som uppgav att de 
skulle föredra intyg från validering än som skulle föredra formella 
betyg. Som motivering till att föredra intyg från validering framför 
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betyg nämndes bland annat att ”validering är ett kvitto på vad per-
sonen har för kompetens i nuläget och är mer relevant för yrket som 
personen söker till”, ”valideringen täcker in kunskap som inhämtats 
på annat sätt än i skolan”, ”nyare bedömning, skolbetyg blir snabbt 
inaktuella”, ”erfarenhet värdesätts om valideringen är pålitlig” och 
”då känner jag mig mera säker på att personen klarar jobbet”.  

Figur 3.3 Arbetsgivares värdering av validering mot formella betyg 

 
Källa: Målgruppsanalys utförd av Origo Group januari–mars 2019. 

3.5.3 Tillgång till vägledning kopplad till validering 

Arbetsförmedlingen fick 2018 i uppdrag att utveckla arbetet med 
vägledning, bland annat genom att genomföra en förstudie i syfte att 
undersöka hur en digital vägledningsplattform kan etableras.63 I en 
sådan plattform skulle besökare också kunna ta del av relevant infor-
mation om möjligheter till validering. Arbetsförmedlingen redovisade 
förstudien till Arbetsmarknadsdepartementet i augusti 2018. Reger-
ingen har ännu inte tagit ställning till det fortsatta arbetet för att 
utveckla en digital vägledningsplattform.  

Under 2018 tog Arbetsförmedlingen också fram en strategi för 
karriärvägledning med syfte att stärka myndighetens karriärväg-
ledande roll. Fram till 2021 avser myndigheten att arbeta mot fyra 
strategiska mål. I strategin anges att validering ska användas som 
verktyg vid karriärvägledning när behov finns och att det är viktigt 
att kunna tolka resultaten av en validering för att kunna ge vägled-
                                                                                                                                                               
63 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen. 
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ning så att valideringen kan följas av relevanta insatser. Inom myn-
digheten har man tagit fram en webbutbildning om karriärvägled-
ning för intern kompetensutveckling.  

Statens skolverk har tagit fram stödmaterial som bland annat riktar 
sig till vägledningsfunktionen (se avsnitt 3.3.2). Ett nytt verktyg för 
kartläggning av yrkeskunskaper lanserades i april 2018 vilket i dag 
(maj 2019) finns tillgängligt på sex språk. Sidan med kartläggnings-
verktyget besöks av cirka 200 användare per dag. Valideringsutbild-
ningarna (se avsnitt 3.3.5) är ett ytterligare exempel på Skolverkets 
insatser för att stödja vägledarnas roll i valideringsprocessen. I mål-
gruppsundersökningen som genomfördes våren 2019 framkommer 
dock att många studie- och yrkesvägledare (52 procent av dem som 
besvarat enkäten) inte vet vart de kan vända sig för att få information 
om validering (se avsnitt 3.5.2).  

Flera av lärosätena som medverkat i pilotverksamheten för be-
dömning av reell kompetens (REKO) lyfter i sina rapporter fram 
vikten av vägledning, både vad gäller vägledning för kvalitetssäkring 
av ansökningar och i samband med en första kartläggning av en 
sökandes förutsättningar för bedömning. Flera lärosäten har också 
genomfört särskilda utbildningsinsatser för personal inom områ-
det.64 Det är också relativt vanligt med en central ingång för ansök-
ningar om bedömning av reell kompetens bland de universitet och 
högskolor som medverkade i pilotverksamheten. Med en central in-
gång förbättras förutsättningarna att ge den sökande stöd och väg-
ledning i valideringsprocessen. 

3.5.4 Lätt åtkomlig information och vägledning om validering 
på myndigheternas webbplatser 

På Arbetsförmedlingens webbplats finns information om vad valide-
ring är och länkar till information om branschmodellerna hos 
Myndigheten för yrkeshögskolan och om bedömning av utländska 
utbildningar hos Universitets- och högskolerådet. På sidan med de 
egna valideringstjänsterna har man tydliggjort vilka yrkesroller som 
omfattas av valideringsprogrammet. 

På Statens skolverks nya webbplats som lanserades sommaren 
2018 finns målgruppsanpassad information om validering, riktad till 
                                                                                                                                                               
64 Universitets och högskolerådet (2019) Pilotverksamheten för bedömning av reell kompe-
tens (REKO), dnr 00399-2019. 
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bland andra studie- och yrkesvägledare. Där presenteras såväl till-
gängliga stöd och verktyg som kan vara användbara för personer som 
jobbar med vägledning, kartläggning eller bedömning som övergri-
pande information om vad validering är. Informationen hittas under 
olika målgruppsingångar och är därmed uppdelad på flera delar av 
webbplatsen, vilket kan göra det svårt att hitta det man söker. På 
webbplatsen finns även webbutbildningen om validering samt infor-
mation med länkar till uppdragsutbildningen Validering i praktiken. 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har en särskild ingång på 
sin webbplats för information om validering. Där finns bland annat 
information om branschernas arbete med validering och länkar 
vidare till befintliga branschmodeller. Av MYH:s information fram-
går dock inte vilka av branschmodellerna som är operativa i nuläget 
och var i landet respektive modell är tillgänglig. I april 2019 på-
började myndigheten ett arbete med att uppdatera informationen 
om branschernas valideringsmodeller på sin webbplats. Under samma 
ingång finns också kortfattad information om validering inom respek-
tive utbildningsform (yrkeshögskolan och kontakttolkutbildning). 
Relevant stöd för dem som arbetar med validering av reell kom-
petens är integrerat under respektive utbildningsform. Under 2019 
planerar MYH också att förtydliga informationen på webbplatsen 
yrkeshogskolan.se om möjligheter att bli behörig till en utbildning 
genom reell kompetens. På MYH:s webbplats finns även målgrupps-
anpassade länkar till andra myndigheters webbplatser. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har information på webb-
platserna antagning.se och studera.nu om möjligheterna att ansöka 
om bedömning av reell kompetens för behörighet till utbildning. På 
UHR:s webbplats går det också att hitta övergripande information 
om man söker på ordet validering. Där finns också målgruppsan-
passade länkar till andra myndigheters webbplatser. Det saknas dock 
information och stöd för dem som arbetar med bedömning av reell 
kompetens inom högskolan, liknande det som finns hos Skolverket 
och MYH.  

Tillväxtverket stöttar regionerna med erfarenhet och kunskap i 
arbetet med kompetensförsörjning och att etablera effektiva struk-
turer för validering. Inom uppdrag som rör Smart industri och Kom-
petensförsörjning finns flera projekt där validering ingår som en 
viktig del. Under 2019 kommer myndigheten ta fram ett digitalt verk-
tyg som underlättar företagares möjligheter att arbeta strategiskt med 
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sin kompetensförsörjning, bland annat genom validering.65 Tillväxt-
verket kommer även att genomföra ett egeninitierat program för stra-
tegisk kompetensförsörjning och ta fram information till verksamt.se 
om hur man kan utveckla sitt företag med hjälp av strategiskt kom-
petensförsörjningsarbete. På Tillväxtverkets webbplats finns även 
målgruppsanpassade länkar gällande validering som leder till andra 
myndigheters webbplatser. 

3.5.5 Stora variationer mellan lärosäten i hur man informerar 
om möjligheten till validering 

Inom högskolan är det respektive lärosäte som ansvarar för valider-
ing av reell kompetens för behörighet eller tillgodoräknande. Det är 
därför viktigt att sökande och studenter kan hitta relevant infor-
mation om möjligheten att ansöka om bedömning. Valideringsdele-
gationens kansli har kartlagt samtliga lärosätens webbplatser för att 
ta reda på om det finns tydlig och lättförståelig information om 
bedömning av reell kompetens. 

Informationen på webbplatserna är genomgående bättre hos de 
lärosäten som deltagit i REKO-projektet än hos övriga lärosäten (se 
tabell 3.4). Information om bedömning av reell kompetens för till-
godoräknande är dock mindre vanligt förekommande än informa-
tion om att sökande kan få sin reella kompetens bedömd för be-
hörighet till utbildning. Tio lärosäten saknar helt information om 
såväl behörighet som tillgodoräknande grundat på reell kompetens.  

Samtliga 23 lärosäten som deltog i REKO-projektet har infor-
mation om bedömning av reell kompetens för behörighet. Men hos 
endast 9 av dem är informationen både lätt att hitta och lätt att för-
stå. Bland övriga 25 lärosäten är det drygt hälften som har infor-
mation, men endast hos 2 av dem är den både lätt att hitta och lätt 
att förstå. Känner man inte till begreppet reell kompetens är infor-
mationen svår att hitta hos vart tredje av samtliga lärosäten.  

Tydlig och praktisk information om hur man ansöker om bedöm-
ning av reell kompetens för behörighet och om hur processen går till 
finns på 15 lärosätens webbplatser. Mer kortfattad information finns 
hos 10 universitet och högskolor. Ytterligare 10 lärosäten saknar 

                                                                                                                                                               
65 Tillväxtverket (2019) Strategisk kompetensförsörjning i industriföretag (N2018/04198/FÖF) – 
Delrapport 4, dnr Ä 2016-001576, s. 10. 
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helt beskrivning av hur man ska gå till väga för att ansöka om bedöm-
ning eller har endast en hänvisning till antagning.se.  

Tabell 3.4 Information om bedömning av reell kompetens på lärosätenas 
webbplatser  

Bedömning av reell 
kompetens för 

Deltog i REKO 

(23 lärosäten) 

Övriga 

(25 lärosäten) 

 behörighet Ja Delvis Nej Ja Delvis Nej 

Finns info? 23  0 13  12 

Lätt att hitta? 12 7 4 6 2 5 

Lätt att förstå? 17 3 3 5 7 1 

Begreppet? 16 3 4 9 1 3 

Praktisk info? 12 7 4 4 3 6 

 tillgodoräknande Ja Delvis Nej Ja Delvis Nej 

Finns info? 13  10 6  19 

Lätt att hitta? 2 1 10 0 0 6 

Lätt att förstå? 7 2 4 2 1 3 

Begreppet? 3 0 10 0 0 6 

Källa: Kartläggning av information om reell kompetens på samtliga lärosätens webbplats utförd av 
Valideringsdelegationens kansli, mars 2019. 

 
 

Information om bedömning av reell kompetens för tillgodoräk-
nande finns endast hos 19 av samtliga 48 lärosäten. Hos 9 av dem är 
informationen lätt att förstå och hos 2 lärosäten är den också lätt att 
hitta till. De flesta lärosäten har information om tillgodoräknande av 
tidigare studier. På många av webbplatserna med information om 
tillgodoräknande av reell kompetens finns denna ”gömd” bland till-
godoräknande av tidigare studier, vilket kan göra det svårt för sökande 
att hitta rätt. Och känner man inte till begreppet tillgodoräknande 
så är det svårt att hitta till informationen på flertalet webbplatser. 

Det är enbart två lärosäten (Högskolan Dalarna och Kungliga 
Tekniska Högskolan, KTH) som har information om bedömning av 
reell kompetens för behörighet och för tillgodoräknande i anslut-
ning till varandra. Endast ett lärosäte (KTH) har information om 
förhandsbesked om tillgodoräknande.66  

                                                                                                                                                               
66 En högskola är enbart skyldig att pröva ansökan om tillgodoräknande för studenter som 
bedriver utbildning vid lärosätet. De förhandsbesked som kan lämnas är indikativa och utgör 
inte bindande beslut. 
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Det finns således en tydlig förbättringspotential hos flertalet 
lärosäten. Högskoleförordningens bestämmelser innebär att sökande 
och studenter har rätt att få sin reella kompetens bedömd för behö-
righet och tillgodoräknande. Men ska detta bli verklighet förutsätter 
det att lärosätena informerar om att möjligheten finns och hur man 
kan ansöka om bedömning. Informationen bör vara lätt och intuitiv 
att hitta och lätt att förstå för sökande. Valideringsdelegationen be-
dömer att det behövs ett fortsatt arbete för att förbättra informa-
tionen om validering ska bli tillgängligt i praktiken. Universitets- 
och högskolerådet bör stödja lärosätenas arbete vad gäller mer en-
hetlig information för att säkra nationellt likvärdiga möjligheter att 
få sin kompetens bedömd, oberoende av vilket lärosäte som man 
söker till eller var man bedriver sina studier. 
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4 Omfattning av validering inom 
utbildning och arbetsliv 

Det övergripande målet med utvecklingsarbetet inom validerings-
området är att betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad. 
I detta kapitel redovisas omfattningen av validering mot arbetslivets 
kvalifikationer samt inom formell utbildning. Därutöver redovisas 
viss statistik över omfattningen av validering inom grundutbildningen 
till kontakttolk samt i två regioner. 

4.1 Arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) 

4.1.1 Antalet branschvalideringar fortsätter att öka 

I nuläget (april 2019) finns 24 modeller för branschvalidering som är 
operativa eller på gång att börja användas. Dessa modeller omfattar 
sammanlagt 61 yrkesroller (se bilaga 1). I tabell 4.1 redovisas antalet 
genomförda valideringar under åren 2015–2018 för 15 av modellerna. 
Sammantaget validerades drygt 18 200 personer under perioden. Fyra 
modeller står för 84 procent av dessa valideringar: CNC-teknik, Indu-
stri-teknik Bas, Städ- och servicemodellen samt Trädgårdsanlägg-
ning. Den totala omfattningen är dock större eftersom uppgifter för 
samtliga modeller inte har kunnat lämnas, exempelvis för vård och 
omsorg som under tidigare år har svarat för ett betydande antal vali-
deringar. Några modeller är också nya och inga valideringar har ge-
nomförts ännu.  

Trädgårdsanläggningsmodellen stod för den största ökningen 
mellan 2017 och 2018, en ökning med 1 271 valideringar. En del av ök-
ningen beror dock på sena registreringar av valideringar som genom-
förts under 2017. 
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Hur uppgifter om antalet genomförda valideringar samlas in och 
sparas varierar mellan branscherna. Vissa branscher har egna data-
baser där de samlar information från sina utförare och sammanställer 
uppgifterna, medan andra lägger uppgiften att samla in information 
om antalet valideringar på utförarna. Därför kan uppgifterna som 
inkommit i Valideringsdelegationens uppföljning vara något osäkra. 
Stabila system för att samla in och spara uppgifter om genomförda 
valideringar är viktigt för att öka tillförlitligheten vid bedömningar 
av omfattning och utvecklingsbehov.  

Tabell 4.1 Antalet genomförda valideringar per branschmodell 2015 2018  

Branschmodell 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Bygg i.u. 183 171 121 475 

CNC-teknik 923 729 1 119 790 3 561 

Elteknisk validering1 70 100 400 400 970 

Fastighet/FAVAL 5 10 53 102 170 

Frisör 24 22 19 34 99 

Gjuteri 30 30 25 0* 85 

Grafisk validering1    30 30 

Hotell & Restaurang  103 70 63 236 

Industriteknik Bas 326 904 1 098 1 010 3 338 

Måleri 149 138 111 118 516 

Naturbruk 94 42 32 36 204 

SRY Städ & Service 1 668 1 393 989 1 158 5 208 

Trädgårdsanläggning 294 501 531 1 802 3 128 

Träteknisk 
validering1  50 30 30 110 

VVS 12 21 21 20 74 

SUMMA 3 595 4 226 4 669 5 714 18 204 

1 Antalet valideringar är uppskattade. 
*Modellen är för närvarande under omstrukturering.  
Källa: Uppgifter från respektive bransch. Se bilaga  2 för redovisning per yrkesroll inom de olika 
modellerna. 

 
 

Uppgifterna i tabell 4.1 omfattar både valideringar som Arbetsför-
medlingen upphandlat och anvisat arbetssökande till (se avsnitt 4.1.2) 
och validering som utförts på uppdrag av till exempel arbetsgivare 
och komvux. Till viss del kan även personer som av Arbetsförmed-
lingen anvisats till arbetspraktik i form av yrkeskompetensbedömning 
finnas med i uppgifterna. Detsamma gäller yrkesbevis, kompetens-
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bevis och certifikat som finns som tilläggsmoduler i vissa av Arbets-
förmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar. Uppgif-
terna i tabell 4.1 är därför inte jämförbara med Arbetsförmedlingens 
statistik över antalet personer som anvisats till validering i tabell 4.2. 

Endast två av branscherna har kunnat redovisa antalet valideringar 
uppdelat på kvinnor och män: frisör och VVS. I nuläget dominerar 
traditionellt mansdominerade yrkesroller. Detta innebär troligen att 
fördelningen mellan kvinnors och mäns tillgång till validering är skev.  

Delegationens uppföljning visar att några modeller är under ut-
veckling eller revidering. Med fler möjliga yrkesroller att validera 
mot kommer troligen omfattningen att fortsätta öka framöver.  

4.1.2 Fler arbetssökande blev validerade under 2018 

Validering är sedan den 1 februari 2016 ett arbetsmarknadspolitiskt 
program. Arbetsförmedlingen har upphandlat valideringstjänster 
även tidigare, men då främst inom ramen för förberedande utbild-
ning. Arbetsförmedlaren bedömer efter en kartläggning av den arbets-
sökandes kunskaper och kompetenser om den arbetssökande är en 
lämplig kandidat för validering och fastställer valideringssyftet. En 
anvisning till programmet validering får göras endast om den fram-
står som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbets-
marknadspolitiskt perspektiv.1  

I tabell 4.2 redovisas antalet unika personer som anvisats till valider-
ing av Arbetsförmedlingen 2014–2018. Totalt validerades 5 275 arbets-
sökande under denna period. Under 2018 skedde flest valideringar 
inom yrkesområdet bygg och anläggning (337, varav 142 träarbetare/ 
snickare), följt av måleri (156), elteknik (133) och restaurang (120, 
samtliga kockar). 

                                                                                                                                                               
1 Arbetsförmedlingen (2018) Arbetsmarknadspolitiska program 2017, s. 21. 
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Tabell 4.2 Antal unika personer som anvisats till validering  
av Arbetsförmedlingen 2014 2018  

 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Kvinnor 319 501 435 30 23 1 308 

Män 714 864 1 016 589 784 3 967 

Totalt 1 033 1 365 1 451 619 807 5 275 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
Anm. Uppgifterna avser valideringsinsatser som är upphandlade både enligt lagen om valfrihet (LOV) 
och enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Uppgifterna i Arbetsförmedlingens årsredovisning för 
2018 avser endast validering som är upphandlad enligt LOV.  

 
 

Anledningen till att antalet personer som fått ta del av validerings-
insatser minskade 2017 är bland annat att Arbetsförmedlingen under 
året gick över från upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling till upphandling enligt lagen (2008:962) om valfrihets-
system. Övergången medförde att Arbetsförmedlingen inte kunde 
erbjuda valideringsinsatser inom alla efterfrågade yrkesområden 
eftersom det saknades avtal. Exempelvis har det under 2017 och 2018 
inte funnits tillgång till upphandlade valideringsutförare inom vård 
och omsorg, som är det yrkesområde där flest valideringar normalt 
genomförs. Det förklarar till stor del den mycket sneda könsfördel-
ningen bland antalet personer som validerats under dessa år. Kvinnor 
är vanligen överrepresenterade bland personer som valideras inom 
vård och omsorg. 

Trots att omfattningen av validering för arbetssökande har ökat 
mellan 2017 och 2018 är den fortfarande låg jämfört med tidigare år. 
Enligt en analys från Arbetsförmedlingen täcker de upphandlade 
branschmodellerna tillsammans med snabbspåren ungefär 75 pro-
cent av behoven av validering bland arbetssökande inom de brist-
yrken som myndigheten identifierat. Det som krävs för att öka om-
fattningen är därmed framför allt att arbetsförmedlarna i större 
utsträckning anvisar arbetssökande till de valideringsinsatser som 
har upphandlats. Med fler upphandlade modeller kan behoven av 
validering för arbetssökande tillgodoses i ännu större utsträckning. 
Det är därför glädjande att den planerade upphandlingen av valider-
ing inom vård- och omsorgsområdet nyligen har blivit verklighet. 
Med denna utökning kan förhoppningsvis även könsfördelningen bli 
jämnare. 
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Efterfrågan på validering är hög bland nyanlända invandrare. Det 
framgår av den enkätundersökning som Invandrarindex genomförde 
i samverkan med Valideringsdelegationen och som redovisades i 
förra årets rapport.2 Hösten 2017 hade drygt var fjärde sfi-elev 
(28 procent) fått sin kompetens validerad i Sverige. Bland sfi-elever 
som svarade att de inte hade fått sin tidigare utbildning och yrkes-
erfarenhet kartlagd och bedömd var det 61 procent som skulle vilja 
att detta genomfördes. Arbetsförmedlingen var den aktör som majo-
riteten svarade att de skulle vända sig till för att få sin kompetens 
validerad. 

4.1.3 Validering i små och medelstora industriföretag 
stimuleras 

Validering mot arbetslivets kvalifikationer sker även inom ramen för 
Tillväxtverkets uppdrag att stimulera strategisk kompetensförsörj-
ning hos små och medelstora industriföretag (se avsnitt 3.2.1). Till-
växtverket genomför uppdraget genom att dels finansiera fem pilot-
projekt i sju regioner (Skåne, Blekinge, Jönköping, Värmland, 
Gävleborg, Dalarna och Jämtland), dels ta fram ett digitalt verktyg 
(se avsnitt 3.5.4). Enligt uppgifter från Tillväxtverket har 681 valider-
ingar i 69 företag genomförts i pilotprojekten till och med april 2019 
(valideringar som genomförts till och med 2018 ingår troligen i upp-
gifterna för antalet valideringar i tabell 4.1). Målet är att cirka 1 200 per-
soner har validerats och att 128 företag deltagit i insatsen när pro-
jektet avslutas den 31 december 2019.3  

4.2 Kommunal vuxenutbildning 

Av figur 4.1 framgår att antalet kursdeltagare inom komvux på gym-
nasial nivå som genomgått validering ökade 2016 och 2017. Under 
2017 uppgick antalet kursdeltagare som genomgått validering med 
efterföljande prövning för betyg till 2 626, vilket är en ökning med 
794 kursdeltagare (43 procent) jämfört med 2016. Antalet kursdel-
tagare som genomgått validering inom en kurs (utan efterföljande 
prövning) uppgick 2017 till 1 517. Det är en ökning med 244 kurs-

                                                                                                                                                               
2 Valideringsdelegationens årliga redovisning – Maj 2018, s. 44–46. 
3 Tillväxtverket (2019) Årsredovisning 2018, s. 48. 
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deltagare (19 procent) från föregående år. Både prövning efter vali-
dering och validering har främst skett inom kurser inom vård- och 
omsorgsarbete. Validering har ofta även genomförts inom orienter-
ingskurs. 

Figur 4.1 Antal kursdeltagare inom komvux på gymnasial nivå där prövning 
efter validering/validering genomförts inom en kurs 2012 2017 

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. Med prövning efter validering avses att kursdeltagarens kompetens har validerats och därefter 
har prövning för betyg gjorts. Kursdeltagaren har inte deltagit i undervisningen. Med validering avses 
att kursdeltagarens kompetens har validerats och ingen prövning för betyg har gjorts. Däremot kan 
deltagaren ha fått ett intyg. 

 
 
Observera att uppgifterna i figur 4.1 avser antalet kursdeltagare och 
inte antalet unika individer. En kursdeltagare kan ha genomgått 
prövning efter validering inom flera kurser. Antalet kursdeltagare 
som genomgått en validering utan efterföljande prövning motsvarar 
dock sannolikt antalet unika individer. Statistiken över validering 
inom komvux är generellt av osäker kvalitet. Statens skolverk har 
dock påbörjat ett arbete med att förbättra kvaliteten i uppgifterna. 
  

641



SOU 2019:69 Bilaga 3 

471 

4.3 Yrkeshögskolan 

Antalet sökande till yrkeshögskolan som bedömts behöriga utifrån 
reell kompetens 2018 uppgick till 5 757 personer, varav 3 187 kvin-
nor och 2 570 män (se tabell 4.3). Det motsvarar 13 procent av det 
totala antalet behöriga sökande samma år. Andelen är något högre 
bland män (15 procent) än bland kvinnor (12 procent). Antalet 
sökande som bedömts behöriga utifrån reell kompetens har ökat för 
varje år sedan 2016, medan andelen av det totala antalet behöriga 
sökande varit oförändrad. Det beror på att det totala antalet behöriga 
sökande ökat under samma period.  

Av de sökande 2018 som bedömdes behöriga utifrån reell kom-
petens var det ungefär hälften som antogs till och påbörjade en yrkes-
högskoleutbildning. Andelen var högre bland män (54 procent) än 
bland kvinnor (46 procent). Jämfört med 2016 och 2017 har inga 
större förändringar skett. Andelen antagna bland sökande som be-
dömts behöriga utifrån reell kompetens motsvarar andelen antagna 
bland det totala antalet sökande. 

Tabell 4.3 Antal och andel (%) sökande till yrkeshögskolan som bedömts 
behöriga utifrån reell kompetens  

 Antal  
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal  
män 

Andel 
totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel  
män 

2016 4 952 2 368 2 584 13 % 10 % 16 % 

2017 5 194 2 756 2 438 13 % 12 % 15 % 

2018 5 757 3 187 2 570 13 % 12 % 15 % 

Källa: Statistiska centralbyrån. 
Anm. Antal sökande som bedömts behöriga (grundläggande behörighet) enligt 3 kap. 1 § punkt 4 
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan eller enligt 3  kap. 4 § samma förordning  
(den s.k. 20%-regeln). 

 
 

Andelen sökande som bedömts behöriga utifrån reell kompetens är 
högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. År 2018 var an-
delen 24 procent bland utrikes födda jämfört med 10 procent bland 
inrikes födda. Skillnaden mellan könen var små både bland utrikes 
och bland inrikes födda. Sökande med högst förgymnasial utbildning 
bedöms behöriga på reell kompetens i högre utsträckning än sökande 
med högst gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Andelen behöriga 
utifrån reell kompetens ökar med åldern. Bland sökande i åldern 24 år 
eller yngre var andelen 9 procent jämfört med 22 procent i åldern 
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45 år eller äldre. När det gäller utbildningsområden så varierar ande-
len sökande som bedömts behöriga utifrån reell kompetens. Under 
2018 var andelen högst inom Pedagogik och undervisning samt 
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske (21 respektive 20 pro-
cent). Lägst var andelen inom områdena Friskvård och kroppsvård 
(2 procent) samt Juridik (5 procent).  

Statistiken omfattar sökande som bedömts behöriga antingen på 
grund av annan utbildning än formell utbildning eller erfarenhet 
(grundläggande behörighet), eller enligt den så kallade 20 procents-
regeln.4 Andelen som antagits enligt 20 procentsregeln har minskat 
från 47 procent 2016 till 34 procent 2018. Det är oklart vad denna 
förändring beror på. I departementspromemorian Validering med 
mervärde (Ds 2016:24) föreslås att behörighetskraven till yrkeshög-
skolan ska förtydligas så att det framgår att en sökande kan förklaras 
behörig genom att den sökande bedöms ha förutsättningar för att 
tillgodogöra sig utbildningen, det vill säga besitter reell kompetens. 
I promemorian föreslås även att begränsningen i antalet årsplatser 
(20 procentsregeln) tas bort.  

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande används i 
betydligt mindre omfattning än för tillträde. Enligt de uppgifter som 
utbildningsanordnarna lämnat till Myndigheten för yrkeshögskolan 
(MYH) var det 201 studerande (121 kvinnor och 80 män) som an-
togs till och påbörjade en yrkeshögskoleutbildning under 2017 som 
fick tidigare lärande tillgodoräknat.5 Det är ett relativt litet antal, 
totalt påbörjade 20 300 personer yrkeshögskolestudier under 2017.  

Ungefär en tredjedel av de studerande på yrkeshögskolan har 
tidigare studerat på högskolan. Trots detta är det en begränsad om-
fattning av tillgodoräknande av hela eller delar av yrkeshögskole-
kurser. Sedan 2015 är det endast vid 348 av totalt 5 948 tillfällen som 
det bedömts vara möjligt att tillgodoräkna en kurs mot bakgrund av 
tidigare högskolestudier.6 Uppgifter om hur många av de studerande 
på högskolan som tidigare har studerat på yrkeshögskolan saknas. 

                                                                                                                                                               
4 20-procentsregeln avser 3 kap. 4 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Enligt denna 
behörighetsregel kan en sökande antas till utbildningen, trots vad som angetts i 1–3 §§, om 
man bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbild-
ningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana 
sökande. Det innebär att regeln är både en behörighetsregel och en urvalsregel. 
5 Myndigheten för yrkeshögskolan, Årsredovisning 2018, s. 22. 
6 Myndigheten för yrkeshögskolan & Sveriges universitets- och högskoleförbund (2019) 
Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning, s. 32. 
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MYH utreder för närvarande hur antalet tillgodoräknande inom 
yrkeshögskolan kan öka. En delrapport kommer att redovisas i juni 
2019 där bland annat nedbrytbar statistik över genomförda tillgodo-
räknanden under 2014–2018 kommer att presenteras. 

4.4 Universitet och högskolor 

Det saknas nationell statistik om omfattningen av validering inom 
högskolan. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har sedan 2017 i upp-
drag att utveckla uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning 
av reell kompetens.7 I UKÄ:s första rapportering i oktober 2017 
hänvisade myndigheten bland annat till att vidareutveckling behöver 
ske i de centrala systemen för antagning (NyA) och studiedokumen-
tation (Ladok) för att tillförlitlig statistik ska kunna tas fram. UKÄ 
framhöll även att definitioner av vad som ska bedömas som reell 
kompetens behöver göras kända och bli accepterade av lärosätena. 
UKÄ angav att den långsiktiga ambitionen är att uppföljningen av reell 
kompetens ska kunna bli officiell statistik.8 Valideringsdelegationen 
har i delbetänkandet Validering i högskolan (SOU 2018:29) lämnat 
förslag för förbättrad statistik om tillgodoräknanden.9 Regeringen 
har ännu inte återkommit om delegationens förslag. 

Inom pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens 
2016–2018 vidareutvecklade Universitets- och högskolerådet (UHR) 
det digitala ärendehanteringssystemet Valda. Syftet var att kunna 
erbjuda lärosätena ett effektivt systemstöd för arbetet med bedöm-
ning av reell kompetens, vilket också skulle kunna ge underlag för 
UKÄ:s uppföljning av lärosätenas arbete. UHR har ännu inte tagit 
ställning till om Valda kommer att sjösättas som systemstöd för 
lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens (se av-
snitt 3.3.4). UKÄ:s möjligheter att följa upp utvecklingen av valider-
ing inom högskolan försvåras påtagligt av förseningen av Valda.  

Inom ramen för pilotverksamheten tog UHR även fram en defini-
tionsmanual för bedömning av reell kompetens. I slutrapporten be-
dömer dock UHR att definitionerna är fortsatt svåra att tillämpa och 
                                                                                                                                                               
7 Regleringsbreven för budgetåren 2017, 2018 respektive 2019 avseende Universitetskanslers-
ämbetet. 
8 Universitetskanslersämbetet (2017), Rapportering av uppdrag att utveckla uppföljningen av 
lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande, 
dnr 111-95-17. 
9 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, s. 206. 
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att lärosätena behöver enas om en gemensam förståelse för och 
tillämpning av definitioner inom reell kompetens. En sådan gemen-
sam förståelse är en förutsättning för att UKÄ på sikt ska kunna 
utveckla officiell statistik om bedömningar av reell kompetens. 

Tabell 4.4 Antal personer som ansökt om bedömning av reell kompetens  
för tillträde till högskoleutbildning 2018  

Lärosäte Antal ansökningar Antal beviljade ansökningar 

Chalmers 63 (ht) 24 (ht) 

Högskolan i Gävle 205 36 

Högskolan Kristianstad 117 (ht) 23 (ht) 

Karlstads universitet 266 i.u. 

Malmö universitet 181 (310 sökalternativ) 56 sökalternativ 

Örebro universitet 271 89 

Källa: Lärosätenas årsredovisningar för 2018. 

 
 

Vid en genomgång av lärosätenas årsredovisningar för 2018 fram-
kommer att endast sex av dem har redovisat uppgifter om omfatt-
ningen av bedömning av reell kompetens för tillträde (se tabell 4.4). 
Inget lärosäte har redovisat uppgifter om bedömning av reell kom-
petens för tillgodoräknande.  

Under 2018 utfördes totalt 1 229 valideringar för särskild be-
hörighet till yrkeslärarutbildningen vid de tio lärosäten som ger ut-
bildningen.10  

4.5 Kontakttolkutbildning 

Validering sker även inom utbildningar utanför det formella utbild-
ningssystemet, som vissa utbildningar inom folkbildningen. Verk-
samma tolkar som saknar fullständig utbildning kan få sina kunska-
per och kompetenser bedömda mot målen för den sammanhållna 
grundutbildningen till kontakttolk. De första valideringarna genom-
fördes 2015 och antalet har ökat för varje år sedan dess. Under 2017 
fick 82 personer utbildningsbevis efter en validering.11  

                                                                                                                                                               
10 Universitets- och högskolerådet (2019) Årsredovisning 2018, s. 28. 
11 Myndigheten för yrkeshögskolan (2019) Årsredovisning 2018, s. 38. 
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4.6 Regional samverkan  

Utveckling av regional samverkan om validering är viktigt för att öka 
tillgången till validering oberoende av var i landet man bor. Sedan 
2018 pågår ett utvecklingsarbete i samtliga regioner för att etablera 
regionala strukturer för validering (se avsnitt 3.2.3). Dalarna och 
Gävleborg är två regioner som påbörjade detta arbete tidigare, och 
som under 2017 etablerade långsiktiga regionala stödstrukturer/ 
samverkansplattformar för valideringsarbetet. Dala Valideringscent-
rums och Validering Gävleborgs uppföljningar av omfattningen av 
validering visar på en tydligt ökad frekvens av validering sedan stöd-
strukturerna kom på plats (se tabell 4.5). Både i Dalarna och Gävleborg 
genomförs också årligen drygt 1 200 bedömningar för nivåplacering 
inom vuxenutbildningen (framför allt inom SFI, svenska, engelska och 
matematik) vilket i likhet med validering kan leda till förkortad 
studietid för eleverna. 

Tabell 4.5 Antal personer som validerats i Dalarna och Gävleborg  

 2017 2018 

Dalarna   

Vuxenutbildning 68 268 

Arbetsförmedling 1 9 

Yrkeshögskola 27 40 tillträde 

Bransch i u 76 

Totalt 96 409 

Gävleborg   

Vuxenutbildning 120 177 

Arbetsförmedling 19 48 

Totalt  139 225 

Källa: Dala Valideringscentrum och Validering Gävleborg. Uppgifter om validering inom högskolan har 
inte kunnat samlas in i någon av regionerna. 

 
 

Brist på kvalitetssäkrad statistik för att kunna följa upp utvecklingen 
framhålls som en svårighet från både Region Dalarna och Region 
Gävleborg. I Tillväxtverkets uppföljning av regionernas arbete fram-
kommer att flertalet regioner efterfrågar stöd med jämförbar natio-
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nell och regional statistik för att kunna främja etableringen av struk-
turer för validering.12  

4.7 Utvärderingar av effekter 

Resultatet av validering för individ och samhälle behöver synliggöras 
för såväl deltagare och uppdragsgivare som genomförande aktörer. 
För detta krävs tillförlitlig statistik som på sikt kan ligga till grund 
för effektutvärderingar. Som framgår ovan saknas i dag kvalitets-
säkrad och tillförlitlig statistik på flera områden. Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har dock 
påbörjat en studie av arbetsmarknadsutfallet av att ha validerats enligt 
branschmodell där effekter på bland annat sysselsättning, inkomster 
och rörlighet kommer studeras. IFAU beräknar att studien ska kunna 
publiceras under andra halvåret 202

                                                                                                                                                               
12 Tillväxtverket (2019) Delredovisning av uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörj-
ningsarbete 2018–2020 N2017/07839/RTS, dnr Ä 2018-3, s. 15. 
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5 Slutsatser och 
rekommendationer 

5.1 Utvecklingen på valideringsområdet 

Validering och erkännande av tidigare lärande är ett centralt verktyg 
för att underlätta kompetensförsörjningen i arbetslivet och möjlig-
göra livslångt lärande. Kompetenskraven i arbetslivet förändras 
löpande, bland annat till följd av digitaliseringen. Tillgång till valider-
ing är av stor betydelse för att kunna hantera en snabbare omställ-
ning på arbetsmarknaden. 

Det senaste året har valideringsarbetet utvecklats positivt på fler-
talet områden. Branschernas engagemang för att vidareutveckla vali-
dering är starkt vilket har bidragit till att validering nu finns tillgäng-
ligt inom fler yrkesområden och i fler län. I samtliga regioner har 
utvecklingsarbete startat för att etablera strukturer för samverkan om 
validering. Utbildningsmyndigheternas uppdrag att främja använd-
ningen och utvecklingen av validering inom sina respektive områden 
har resulterat i att det i dag finns stöd och verktyg för att genomföra 
validering med kvalitet inom formell utbildning. Arbetsförmedlingen 
har utvecklat myndighetens användning och uppföljning av valider-
ingsprogrammet. Informationen om validering på myndigheternas 
webbplatser har förbättrats och blivit tydligare, målgruppsanpassad 
och mer enhetligt utformad. Webbutbildningen och högskolekursen 
om validering, samt konferenser, seminarier och workshops som 
anordnats av olika myndigheter har bidragit till en bred kompetens-
höjning på valideringsområdet. Omfattningen av validering har 
också fortsatt öka, både vad gäller validering mot arbetslivets kvali-
fikationer och inom formell utbildning.  

Det finns dock områden där utvecklingen riskerar att gå åt fel 
håll. Åren 2016–2018 bedrevs ett omfattande utvecklingsarbete inom 
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högskolan. Totalt 90 miljoner kronor tillfördes i syfte att etablera en 
varaktig struktur för lärosätenas arbete med validering och bedöm-
ning av reell kompetens. Universitets- och högskolerådet (UHR) 
hade i uppdrag att främja och samordna pilotverksamheten. Det så 
kallade REKO-projektet har nu avslutats och UHR har inte längre 
något uppdrag att främja och stödja lärosätenas arbete med valider-
ing. Valideringsdelegationens uppföljning visar dock att åtskilligt 
återstår att göra för att sökande och studenter ska ha likvärdiga 
möjligheter att få sin reella kompetens validerad och erkänd inom 
högskolan. Delegationen vill därför betona vikten av att UHR ges 
ett långsiktigt uppdrag att främja användningen och utvecklingen av 
validering inom högskolan. Det utvecklingsarbete som bedrivits 
inom högskolan de senaste åren riskerar annars att bli ytterligare ett 
i raden av tillfälliga projekt med begränsad inverkan på de långsiktiga 
förutsättningarna för validering. 

Ett annat prioriterat område är att fortsätta utveckla uppfölj-
ningen så att kvalitetssäkrad statistik finns att tillgå inom samtliga 
områden. Jämförbar statistik behöver finnas på både nationell och 
regional nivå. De senaste åren har uppföljningen av validering för-
bättrats inom yrkeshögskolan och hos Arbetsförmedlingen. Inom 
Statens skolverk pågår en översyn av statistiken för den kommunala 
vuxenutbildningen generellt vilket på sikt kan leda till säkrare upp-
gifter också om validering. Statistik om validering inom högskolan 
saknas fortfarande helt.  

5.2 Förslag som lämnats 2018 

I april 2018 överlämnade Valideringsdelegationen delbetänkandet 
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande 
(SOU 2018:29) med förslag och bedömningar för att fler personer 
ska kunna få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodo-
räknande inom högskolan. Regeringen har ännu inte återkommit om 
förslagen.  

I augusti 2018 rapporterade Arbetsförmedlingen sitt uppdrag om 
en förstudie om hur en digital vägledningsplattform kan etableras. 
I en sådan plattform skulle besökare också kunna ta del av relevant 
information om möjligheter till validering. Regeringen har ännu inte 
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tagit ställning till det fortsatta arbetet för att utveckla en digital väg-
ledningsplattform. 

I november 2018 lämnade Valideringsdelegationen en skrivelse 
till Utbildningsdepartementet med två konkreta förslag för effek-
tivare valideringsprocess mot svensk behörighet för personer med 
utländsk lärarexamen. Regeringen har ännu inte återkommit i frågan.  

5.3 Ytterligare insatser behövs för att etablera 
långsiktiga strukturer för validering 

Valideringsdelegationen kommer i sitt slutbetänkande i december 
2019 lämna ytterligare förslag till åtgärder för att säkra ett samman-
hållet, nationellt och permanent system för validering. Bland annat 
kommer delegationen att lämna förslag om en övergripande defini-
tion av validering, om hur en nationell, sektorsövergripande stöd-
struktur på valideringsområdet kan skapas och om vidareutveckling 
av validering mot arbetslivets kvalifikationer. Föreliggande uppfölj-
ning ger dock skäl att peka på insatser som olika aktörer bör upp-
märksamma redan nu: 

Rekommendationer till myndigheter 

• Statens skolverk bör utveckla sin uppföljning av att kommunerna 
följer kravet om att erbjuda en möjlighet till validering för att få 
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 

• Myndigheten för yrkeshögskolan bör, inom ramen för sitt upp-
drag att stödja branschernas arbete med validering, informera på 
sin webbplats om vilka av branschernas valideringsmodeller som 
är operativa. Myndigheten bör vidare bistå branscherna med sam-
lad information om vilka utvecklingsmedel som finns att söka 
från olika myndigheter. 

Rekommendationer till parterna 

• Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunal-
arbetareförbundet bör prioritera att utveckla en nationell valider-
ingsmodell för barnskötare. Barnskötare är ett av de yrkesområ-
den som regionerna anger som prioriterat i sitt utvecklingsarbete 
med att etablera regionala strukturer för validering. 
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• Parterna inom besöksnäringen bör överväga att ansöka om ESF-
medel för ett nationellt projekt för validering och kompetens-
utveckling. Även besöksnäringen är ett prioriterat yrkesområde 
för valideringsarbete i många regioner. 

Rekommendationer till regeringen 

• Regeringen bör säkerställa att resurser avsätts för uppdrag att 
hålla samman och driva på utvecklingen av validering på nationell 
och regional nivå efter att Valideringsdelegationens uppdrag upp-
hör i december 2019. Delegationen avser att återkomma i slutbe-
tänkandet med förslag på hur ett sådant långsiktigt uppdrag bör 
utformas. 

• Regeringen bör förtydliga erbjudandet till regionerna så att det 
framgår att fokusområdet att etablera varaktiga strukturer för 
validering gäller även 2019 och 2020. Valideringsdelegationen av-
ser att återkomma i sitt slutbetänkande med förslag om ett lång-
siktigt uppdrag till regionerna att samordna och driva på utveck-
lingen av validering på regional nivå. 

• Regeringen bör med tillräckliga resurser och tydliga uppdrag värna 
ett fortsatt väl fungerande samarbete mellan Arbetsförmedlingen 
och arbetsmarknadens parter om snabbspåren för nyanlända. 
Med snabbspåren har nyanlända med kompetens som efterfrågas 
på arbetsmarknaden kunnat matchas mot rätt jobb genom effek-
tiva kedjor av insatser, bland annat validering, anpassad undervisning 
i svenska, praktik och kompletterande utbildning. 
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Uppföljning av modeller 
för branschvalidering 
(bilaga 1) 

Genomförande av uppföljningen 

Valideringsdelegationen genomförde våren 2019, med hjälp av Myndig-
heten för yrkeshögskolan (MYH), en uppföljning av branschernas 
valideringsmodeller. Syftet med uppföljningen var att få en över-
gripande bild av statusen för de befintliga branschmodellerna. Upp-
följningen genomfördes som en självskattning. Även antalet genom-
förda valideringar för 2016, 2017 och 2018 efterfrågades (se bilaga 2). 

Självskattningen, inklusive indikatorerna, utvecklades hösten 2017 
inför 2018 års redovisning tillsammans med MYH. Företrädare för 
branscherna gavs möjlighet att komma med synpunkter på indika-
torerna i självskattningen både i Valideringsdelegationens arbetsgrupp 
för branschvalidering och i MYH:s branschvalideringsnätverk. Själv-
skattningen skickades via e-post till 28 kontaktpersoner som står 
som ansvariga för respektive valideringsmodell och 24 ifyllda själv-
skattningar kom in. Utskicket gjordes den 27 februari 2019 med 
svarstid till 14 mars 2019. Två påminnelser skickades ut under mars 
och april till dem som inte inkommit med svar. 

Indikatorerna 

Uppföljningen fokuserar på tre huvudområden – status, kvalitet och 
tillgänglighet – med ett antal olika indikatorer för varje område. 
Svarsalternativen nedan representeras i tabellen av en färg för varje 
svar, grön är alternativ 1, gul alternativ 2 och röd alternativ 3. 

652



Bilaga 3 SOU 2019:69 

482 

Status 

• Är modellen operationell: 
en person kan efter beslut, påbörja validering inom: 1 månad, 
3 månader, längre än 3 månader. 

• Är kompetensprofilen aktuell:  
aktuell, under revidering, föråldrad. 

Kvalitet 

• Är modellen anpassad till/uppfyller krav i Standard för bransch-
validering:  
innehållsdeklarerad och kvalitetsgranskad, innehållsdeklarerad, 
varken eller. 

• Är modellens kvalifikation nivåplacerad i SeQF:  
ja, arbete med ansökan påbörjat, nej. 

Tillgänglighet 

• Är modellen upphandlad av Arbetsförmedlingen:  
ja, upphandling är på gång, nej. 

• Är modellen upphandlad av omställningsaktörer (t.ex. TSL):  
ja, upphandling är på gång, nej. 

• Är modellen tillgänglig för utbildningsaktörer (t.ex. komvux, 
folkhögskolor):  
ja, delvis, nej. 

• Är modellen tillgänglig för arbetsgivare:  
ja, delvis, nej. 

• Är utförare av validering tillgängliga geografiskt: 
med mycket god geografisk spridning (i flertalet län), med viss 
geografisk spridning (omkring hälften av länen), med liten 
geografisk spridning (i enstaka län). 

  

653



SOU 2019:69 Bilaga 3 

483 

 

654



Bilaga 3 SOU 2019:69 

484 

 

655



SOU 2019:69 Bilaga 3 

485 

 

656



Bilaga 3 SOU 2019:69 

486 

 

657



SOU 2019:69 Bilaga 3 

487 

658



659



SOU 2019:69 Bilaga 3 

489 

Valideringar enligt branschmodell 
per yrkesroll 2015–2018 
(bilaga 2) 

Branschmodell Yrkesroll 2015 2016 2017 2018 

Bygg och  

anläggning 

Träarbetare i.u 55 47 43 

Betongarbetare i.u 13 7 4 

Murare i.u 3 8 3 

Plattsättare i.u 9 5 2 

Väg- och anläggnings-
arbetare i.u 2 5 5 

Beläggningsarbetare i.u 1 0 0 

Bergarbetare i.u 2 2 2 

Golvläggare i.u 2 2 0 

Håltagare i.u 0 0 0 

Kranförare i.u 40 22 27 

Maskinförare i.u 45 64 32 

Stenmontör i.u 1 9 0 

Ställningsbyggare i.u 7 0 3 

Takmontör i.u 3 0 0 

Undertaksmontör i.u 0 0 0 

CNC-teknik CNC-tekniker operatör  809 631 925 768 

CNC-tekniker beredare 111 94 190 22 

Produktionsutvecklare 
skärteknik 3 4 4 0 

Elteknisk  

validering Installationselektriker 70 100 400 400 

Fastighet/ 

FAVAL 

Fastighetstekniker * * 42 44 

Fastighetsskötare * 10 11 54 

Fastighetsvärd 5 0 0 2 

Fastighetsförvaltare * * * 2 

Fastighetsingenjör * * * 0 

Frisör Frisör 24 22 19 34 

Gjuteri Gjuterioperatör 30 30 25 0** 

Grafisk  

validering 

Produktionspersonal inom 

grafisk industri * * * 30 
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Bilaga 3 SOU 2019:69 

490 

Branschmodell Yrkesroll 2015 2016 2017 2018 

Handel Butikssäljare * * * * 

Hotell &  

Restaurang 

Kock * 82 58 63 

Servering * 19 11 0 

Hotellreceptionist * 1 1 0 

Konferensvärd/ * 1 0 0 

Industri- 

teknik BAS 

Produktionspersonal  

i industri 326 904 1 098 1 010 

Automation BAS Produktionspersonal  

i industri med auto-

mationsinriktning * * * * 

Underhåll BAS Produktionspersonal  

i industri med utökat 

underhållsansvar * * * * 

Måleri Målare 149 138 111 118 

Naturbruk Djurskötare mjölk 25 5 7 15 

Djurskötare gris 10 3 0 0 

Maskinförare 45 18 20 9 

Yrkesodlare trädgård 14 16 5 12 

Process- 

industri Processoperatör  * * * 0 

SRY Städ och 

service 

Städare  yrkesbevis 1 047 711 689 793 

Städare  

baskompetensbevis 

städservice 621 682 299 359 

Städare  yrkesbevis 

hemservice i.u i.u 1 6 

Svets Svetsare nivå VIT * * * 0 

Trädgårds- 

anläggning Trädgårdsanläggare  294 501 531 1 802 

Träteknisk 

validering 

CNC-operatör * 50 30 30 

Maskinsnickare * * * * 

Ytbehandlare * * * * 

Specialsnickare * * * * 

Transport/TYA Lastbilsförare ** ** ** 0 

Transport/ 

mekaniker 

Lastbilsmekaniker/ 

maskinmekaniker * * * * 

Bussmekaniker * * * * 

Underhålls-
teknik 

Underhållsledare * * * * 

Underhållstekniker * * * * 

VVS VVS-montör 12 21 21 20 
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SOU 2019:69 Bilaga 3 

491 

Branschmodell Yrkesroll 2015 2016 2017 2018 

Vård och  

omsorg 

Vårdbiträde i.u i.u i.u i.u 

Undersköterska i.u i.u i.u i.u 

Skötare i.u i.u i.u i.u 

Stödassistent i.u i.u i.u i.u 

Boendestödjare i.u i.u i.u i.u 

Totalt   3 595 4 226 4 669 5 714 

*Modellen har inte börjat användas. 
**Modellen är under revidering/omstrukturering. 
i.u Valideringar har genomförts men uppgift om antal ej tillgängligt.om antal ej tillgängligt.  
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Statens offentliga utredningar 2019
Kronologisk förteckning

 

 1. Santiagokonventionen mot  
organhandel. S.

 2. Ingen regel utan undantag – en trygg 
sjukförsäkring med människan i 
centrum. S.

 3. Effektivt, tydligt och träffsäkert  
– det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. A.

 4. Framtidsval – karriärvägledning för 
individ och samhälle. U.

 5. Tid för trygghet. A.

 6. En långsiktig, samordnad och dialog
baserad styrning av högskolan. U.

  7. Skogsbränderna sommaren 2018. Ju.

 8. Kamerabevakning i kollektivtrafiken 
– ett enklare förfarande. Ju. 

 9. Privat initiativrätt – planintressentens 
medverkan vid detaljplaneläggning. N.

 10. Stöd för validering eller kompetens
åtgärder i samband med korttidsarbete. 
Fi.

 11. Biojet för flyget. M.

 12. Nya befogenheter på 
konsumentskyddsområdet. Fi.

 13. Agenda 2030 och Sverige: Världens 
utmaning – världens möjlighet. Fi.

 14. Ett säkert statligt IDkort 
– med elegitimation. Ju.

 15. Komplementär och alternativ medicin 
och vård – säkerhet, kunskap, dialog. S.

 16. Ny kärntekniklag  
– med förtydligat ansvar. M.

 17. Bebyggelse och transportplanering 
för hållbar stadsutveckling. N. 

 18. För flerspråkighet, kunskaps
utveckling och inkludering. Moders
målsundervisning och studiehand
ledning på modersmål. U.

 19. Belastningsregisterkontroll  
i arbetslivet – behovet av utökat 
författningsstöd. A. 

 20. Stärkt kompetens i vård och omsorg. S.

 21. Effektivt investeringsfrämjande för 
hela Sverige. UD.

 22. Sveriges miljöövervakning  
– dess uppgift och organisation  
för en god miljöförvaltning. M.

 23. Styrkraft i funktionshinderspolitiken. 
S.

 24. Stärkt integritet i idrottens antidopnings
arbete. Ku.

 25. Genomförande av ändringar i  
utstationeringsdirektivet. A.

 26. Organbevarande behandling för  
donation. S.

 27. Rasistiska symboler. Praxisgenom
gång och analys. Ju.

 28. Komplementär och alternativ  
medicin och vård – ny lagstiftning. S.

 29. God och nära vård. Vård i samverkan. 
S.

 30. Moderna tillståndsprocesser för elnät. I.

 31. Fskattesystemet – en översyn. Fi. 

 32. Straffrättsligt skydd för barn som  
bevittnar brott mellan närstående 
samt mot uppmaning och annan 
psykisk påverkan att begå självmord. 
Ju.

 33. Ökad statlig närvaro i Härnösand. Fi.

 34. Förbättrat skydd för totalförsvaret. 
Fö.

 35. Demokrativillkor för bidrag till civil
samhället.  
+ Demokrativillkor för bidrag till 
civilsamhället. Vägledning för hand
läggare. Ku.

 36. Skattelättnad för arbetsresor.  
En avståndsbaserad och färdmedels
neutral skattereduktion för längre 
arbetsresor. Fi.

 37. Kontroller vid högskoleprovet – ett 
lagförslag om åtgärder mot fusk. U.
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 38. Stora brottmål  
– nya processrättsliga verktyg. Ju.

 39. En moderniserad radio och tvlag  
– genomförande av ändringar  
i AVdirektivet. Ku.

 40. Jämlikhet i möjligheter 
och utfall i den svenska skolan. Fi.

 41. Företagare i de sociala trygghets
systemen. N.

 42. Digifysiskt vårdval. Tillgänglig  
primärvård baserad på behov  
och kontinuitet. S.

 43. Med tillit följer bättre resultat  
– tillitsbaserad styrning och ledning  
i staten. Fi.

 44. Ett bättre premiepensionssystem. S.

 45. Framtidens kemikaliekontroll.  
Hantering av kombinationseffekter 
och gruppvis bedömning av ämnen. M.

  Future chemical risk management. 
Accounting for combination effects 
and assessing chemicals in groups. M.

 46. En ny riksbankslag.  
Volym 1, 2 och 3. Fi.

 47. Jobbpolarisering på svensk  
arbetsmarknad. Fi.

 48. Kan utbildning för vuxna påverka 
jobbchanser och inkomster? Fi.

 49. En ny terroristbrottslag. Ju.

 50. Fusk vid antagning till  
högskoleutbildning  
– vad händer sen? U.

 51. Näringslivets roll inom totalförsvaret. 
Fö.

 52. Sverige och bankunionen. Fi. 

 53. Grundpension. S.

 54. Inequality and economic  
performance. Fi.

 55. Utvecklingen av intergenerationell 
rörlighet i Sverige. Fi.

 56. Idéburen välfärd. Fi. 
+ Idéburet offentligt partnerskap. 
Vägledning.

 57. Inkomstfördelningen 2035 vid olika 
scenarier. Fi. 

 58. Härifrån till evigheten.  
En långsiktig arkivpolitik för 
 förvaltning och kulturarv. Ku.

 59. Samlade åtgärder för korrekta  
utbetalningar från välfärdssystemen. 
Fi.

 60. EU:s bankpaket om riskreducerande 
åtgärder. Ändringar i regelverken 
om kapitaltäckning och hantering av 
banker i kris. Fi.

 61. Sveriges ekonomi – utsikter till 2035. 
Fi.

 62. Kapitalinkomster  
och inkomstfördelning. Fi

 63. Mer biogas! För ett hållbart Sverige. I.

 64. Nya regler för skolor  
med konfessionell inriktning. U.

 65. Långtidsutredningen 2019. 
Huvudbetänkande. Fi.

 66. En utvecklad vattenförvaltning.  
Volym 1 och 2. M.

 67. Hållbar terrängkörning. M.

 68. Modernare byggregler – förutsägbart, 
flexibelt och förenklat. Fi.

 69. Validering – för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande. U.
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Statens offentliga utredningar 2019
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Effektivt, tydligt och träffsäkert  
– det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. [3]

Tid för trygghet. [5]

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
– behovet av utökat författningsstöd. 
[19]

Genomförande av ändringar i  
utstationeringsdirektivet. [25]

Finansdepartementet

Stöd för validering eller kompetensåtgärder 
i samband med korttidsarbete. [10]

Nya befogenheter på  
konsumentskyddsområdet. [12]

Agenda 2030 och Sverige: Världens  
utmaning – världens möjlighet. [13]

Fskattesystemet – en översyn. [31]

Ökad statlig närvaro i Härnösand. [33]

Skattelättnad för arbetsresor.  
En avståndsbaserad och färdmedels
neutral skattereduktion för längre 
arbetsresor. [36]

Jämlikhet i möjligheter 
och utfall i den svenska skolan. [40]

Med tillit följer bättre resultat  
– tillitsbaserad styrning och ledning  
i staten. [43]

En ny riksbankslag. Volym 1, 2 och 3. [46]

Jobbpolarisering på svensk arbets 
marknad. [47]

Kan utbildning för vuxna påverka 
jobbchanser och inkomster? [48]

Sverige och bankunionen. [52]

Inequality and economic  
performance. [54]

Utvecklingen av intergenerationell  
rörlighet i Sverige. [55]

Idéburen välfärd. 
+ Idéburet offentligt partnerskap.  
Vägledning. [56]

 Inkomstfördelningen 2035 vid olika  
scenarier. [57]

Samlade åtgärder för korrekta  
utbetalningar från välfärdssystemen. 
[59]

EU:s bankpaket om riskreducerande 
åtgärder. Ändringar i regelverken om 
kapitaltäckning och hantering  
av banker i kris. [60]

Sveriges ekonomi – utsikter till 2035. [61]

Kapitalinkomster  
och inkomstfördelning. [62]

Långtidsutredningen 2019. 
Huvudbetänkande. [65]

Modernare byggregler – förutsägbart, 
flexibelt och förenklat. [68]

Försvarsdepartementet

Förbättrat skydd för totalförsvaret. [34]

Näringslivets roll inom totalförsvaret. [51]

Infrastrukturdepartementet

Moderna tillståndsprocesser för elnät. [30]

Mer biogas! För ett hållbart Sverige. [63]

Justitiedepartementet

Skogsbränderna sommaren 2018. [7]

Kamerabevakning i kollektivtrafiken  
– ett enklare förfarande. [8]

Ett säkert statligt IDkort 
– med elegitimation. [14]

Rasistiska symboler. Praxisgenomgång 
och analys. [27]
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Straffrättsligt skydd för barn som  
bevittnar brott mellan närstående 
samt mot uppmaning och annan  
psykisk påverkan att begå självmord. 
[32]

Stora brottmål  
– nya processrättsliga verktyg. [38]

En ny terroristbrottslag. [49]

Kulturdepartementet

Stärkt integritet i idrottens antidopnings
arbete. [24]

Demokrativillkor för bidrag till civil
samhället.  
+ Demokrativillkor för bidrag till 
civil samhället. Vägledning för hand
läggare. [35]

En moderniserad radio och tvlag  
– genomförande av ändringar  
i AVdirektivet. [39]

Härifrån till evigheten.  
En långsiktig arkivpolitik för 
 förvaltning och kulturarv. [58]

Miljö- och energidepartementet

Biojet för flyget. [11]

Ny kärntekniklag  
– med förtydligat ansvar. [16]

Sveriges miljöövervakning  
– dess uppgift och organisation  
för en god miljöförvaltning. [22]

Framtidens kemikaliekontroll.  
Hantering av kombinationseffekter och 
gruppvis bedömning av ämnen. [45]

Future chemical risk management.  
Accounting for combination effects 
and assessing chemicals in groups. [45]

En utvecklad vattenförvaltning.  
Volym 1 och 2. [66]

Hållbar terrängkörning. [67]

Näringsdepartementet

Privat initiativrätt – planintressentens 
medverkan vid detaljplaneläggning. [9]

Bebyggelse och transportplanering för 
hållbar stadsutveckling. [17]

Företagare i de sociala trygghets systemen. 
[41]

Socialdepartementet

Santiagokonventionen mot organhandel. [1]

Ingen regel utan undantag – en trygg  
sjukförsäkring med människan i 
centrum. [2] 

Komplementär och alternativ medicin och 
vård – säkerhet, kunskap, dialog. [15]

Stärkt kompetens i vård och omsorg. [20]

Styrkraft i funktionshinderspolitiken. [23]

Organbevarande behandling för donation. 
[26]

Komplementär och alternativ medicin  
och vård – ny lagstiftning. [28] 

God och nära vård. Vård i samverkan. [29]

Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård  
baserad på behov och kontinuitet. [42]

Ett bättre premiepensionssystem. [44]

Grundpension. [53]

Utbildningsdepartementet

Framtidsval – karriärvägledning för  
individ och samhälle. [4]

En långsiktig, samordnad och dialog
baserad styrning av högskolan. [6]

För flerspråkighet, kunskapsutveck
ling och inkludering. Modersmåls
undervisning och studiehandledning 
på modersmål. [18]

Kontroller vid högskoleprovet – ett  
lagförslag om åtgärder mot fusk. [37]

Fusk vid antagning till högskoleutbildning 
– vad händer sen? [50]

Nya regler för skolor med konfessionell 
inriktning. [64]

Validering – för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande. [69]

Utrikesdepartementet

Effektivt investeringsfrämjande för hela 
Sverige. [21]
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 78-90
Tid: 2020-06-09 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 87

Remiss - Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 
2021-2026
Diarienummer: RJL 2020/1147

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Kronoberg.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021-2026. Region 
Jönköpings län anser att Region Kronbergs har tagit fram en strategi som 
har tydligt hållbarhetsfokus och som lyfter besöksnäringen utifrån det 
regionala perspektivet. 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till föreslagen strategi och vill 
framföra värdet av att fortsatt utveckla och stärka samverkan inom Småland 
som med stor behållning skulle kunna beskrivas i besöksnäringsstrategin. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-05-08
 Förslag till yttrande daterat 2020-05-08
 Remiss från Region Kronoberg

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslutets antal sidor
1
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MISSIV 1(1)

2020-05-08 RJL 2020/1147

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kronoberg

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021-2026. Region Jönköpings län anser 
att Region Kronbergs har tagit fram en strategi som har tydligt hållbarhetsfokus 
och som lyfter besöksnäringen utifrån det regionala perspektivet. 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till föreslagen strategi och vill framföra 
värdet av att fortsatt utveckla och stärka samverkan inom Småland som med stor 
behållning skulle kunna beskrivas i besöksnäringsstrategin. 

Information i ärendet
Region Kronobergs nuvarande Besöksnäringsstrategi gäller fram till 2020 och en 
ny strategi har nu arbetats fram i en arbetsgrupp som samordnats av Region 
Kronoberg. Strategin som skall gälla över 2021-2026 berör främst 
besöksnäringens affärsnytta men också den regionala attraktionskraften ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Strategin är en plattform för utpekade intressenter inom  
Kronobergs län. Region Kronoberg har begärt in remissvar från grannregioner. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-05-08
 Förslag till yttrande daterat 2020-05-08
 Remiss från Region Kronoberg

Beslut skickas till
Region Kronoberg

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic 
Sektionschef livsmiljö och attraktivitet
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YTTRANDE 1(1)

2020-06-17 RJL 2020/1147

Region Kronoberg

Yttrande Besöksnäringsstrategi 
Kronoberg 2021-2026
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
Besöksnäringsstrategi Kronoberg 2021-2026

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget till strategi och då särskilt 
inriktningen på hållbarhet och balanserad turism samt den tydliga kopplingen till 
Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi.  
Region Jönköpings län vill även framföra värdet av att fortsatt utveckla och stärka 
samverkan inom Småland. 

Synpunkter på förslaget
Region Kronobergs nuvarande Besöksnäringsstrategi gäller fram till 2020 och en 
ny strategi har arbetats fram i en arbetsgrupp som samordnats av Region 
Kronoberg. Den nya framtagna besöksnäringsstrategin har en tydlig koppling till 
Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi och den berör besöksnäringens 
affärsnytta men också den regionala attraktionskraften ur ett hållbarhetsperspektiv 
vilket Region Jönköpings län ser som positivt.  

Region Jönköpings län skulle gärna se att samverkan med grannlänen i Småland 
tillfördes i strategin för att ytterligare stärka det viktiga samarbetet som idag äger 
rum kring det gemensamma varumärket Småland. Samverkan skapar stort värde 
för de småländska länen och Region Jönköpings län ser att det är en viktig faktor 
för att tillsammans utveckla besöksnäringen, attrahera besökare och möta 
utmaningar i framtiden. 

Region Jönköpings län vill även skicka med att, i så stor grad det är möjligt ta 
hänsyn och koppla den framtagna besöksnäringsstrategin till den nationella nivån 
med tanke på den kommande nationella besöksnäringsstrategin och dess mål. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Rune Backlund
Ordförande nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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1. Bakgrund och arbetsmetod 
Den innevarande strategin för besöksnäringen i Kronoberg, Strategi för besöksnäringen för södra 

Småland 2013 – 2020, gäller fram till 2020.  I enlighet med politiskt beslut har en ny 

besöksnäringsstrategi för Kronoberg arbetats fram. Strategiarbetet påbörjades i oktober 2019 

och har bedrivits i en för ändamålet formerad arbetsgrupp med representation från 

kommunerna, Destination Småland, IT-Plattformen Småland och öarna, Region Kronoberg, 

besöksnäringen och tillsammans med en upphandlad konsult. Arbetet har samordnats av 

Region Kronoberg. En nulägesrapport över arbetet lämnades till RUN den 5 mars 2020. 

Strategin föreslås gälla från 2020 till och med 2026 och en uppdaterad strategi ska tas fram 

baserad på den regionala utvecklingsstrategi som presenteras 2025. 

Arbetsgruppen har processat fram syfte, prioriteringar, mål och indikatorer och strategiska 

vägval, delvis med utgångspunkt från nuvarande strategi, vilken också har utvärderats. Under 

processen har också genomförts en grundlig omvärlds- och trendspaning för att ge ett väl 

underbyggt underlag för de strategiska vägvalen. Rollfördelning mellan Region Kronoberg, 

kommunerna, Destination Småland och näringen har förtydligats.  

Arbetet med den nya strategin har också hållbarhetssäkrats med Region Kronobergs 

Hållbarhetssäkring. Hållbarhetsperspektivet har hittills haft en mycket framträdande roll i 

processen eftersom det finns flera målkonflikter att lyfta fram och förhålla sig till inom resande 

och konsumtion. Besöksnäringen står också inför en mycket stor omställningsutmaning i 

effekterna av corona.  

Strategin har också säkrats för den nya lagen om barnkonventionen i enlighet med 

Regionstyrelsens beslut för strategier.  

2. Den regionala strategins syfte 
 

Det regionala arbetet med besöksnäringen handlar om att skapa hållbara förutsättningar för att 

besöksnäringens ekosystem1 ska utvecklas positivt, nu och i framtiden. 

Syftet med strategidokumentet är att ge riktlinjer för Regionen Kronobergs ambitioner och 

arbete med besöksnäringsrelaterade frågor fram till 2026. Strategin tar främst ett 

besökarperspektiv, vilket innebär att vi först och främst ser besöksnäringens affärsnytta, men 

näringen ger också kraft till den regionala attraktionskraften att bo och verka i Region 

Kronoberg. Strategins primära målgrupper är Region Kronoberg, de åtta kommunerna och 

besöksnäringens kommersiella och ideella aktörer. 

                                                 
 

1 Besöksnäringens ekosystem utgörs av besökarna samt de offentliga, privata och ideella intressenterna 
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Strategin utgår från trender och förändringar i omvärlden, förutsättningarna för 

besöksnäringen i Kronoberg och intressenternas behov. Arbetet har utförts av en arbetsgrupp 

med representanter för de primära intressenterna under ledning av en konsult från Svensk 

Destinationsutveckling AB. 

3. Vision och hållbarhet 
 

Den formulerade visionen utgår från den som formulerades redan 2010 och pekar på ett 

framtida tillstånd som vi vill se och själva bidra till. Visionsformuleringen har stärkts av 

arbetsgruppen och speglar de primära intressenternas önskade framtid. 

”Kronoberg - en grönare region där livskraftiga företag arbetar långsiktigt med hänsyn till miljö 

och människor. En region att besöka och förälska sig i med genuina upplevelser inom natur, 

kultur och design.” 

 

Strategiarbetet har tagit sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin ”Aktualiserad 

Gröna Kronoberg 2025” som täcker tidsperioden 2019-2025. 

Strategin har kvalitetssäkrats med hjälp av Region Kronobergs verktyg för hållbarhetssäkring 

som också använts för att identifiera målkonflikter. Dessa redovisas i detta dokument under 

rubriken målkonflikter. 

Strategin föreslås gälla från 2020 till och med 2026 och en uppdaterad strategi ska tas fram 

baserad på den RUS som presenteras 2025. 

 

4. Strategins intressenter 
 

Strategin ägs av Region Kronoberg men innefattar fler intressenter i besöksnäringen som 

räknas som primära för strategidokumentet. Dessa intressenter är Region Kronoberg, de åtta 

kommunerna2 och besöksnäringens kommersiella samt ideella aktörer. Till de kommersiella 

aktörerna räknas till exempel olika typer av boenden, restauranger, caféer, upplevelser, 

sevärdheter, museer, shopping och transporter. 

 

Strategin ska ge riktlinjer för det strategiska arbetet med besöksnäringsfrågor i den regionala 

organisationen och kunna omvandlas till handlingsplaner inom lämpliga områden. Den ska 

också ge strategiska riktlinjer till de åtta kommunerna så att samverkan mellan kommunerna 

                                                 
 

2 Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. 
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och regionen stärks och ge möjlighet för kommunerna att kunna harmonisera sitt arbete med 

de regionala insatserna samt dra nytta av regionala insatser att utveckla besöksnäringen. Den 

ska utöver detta ge en förståelse till besöksnäringens aktörer kring de regionala prioriteringarna 

på kort och lång sikt, den höga ambitionsnivån och möjlighet att dra nytta av ett samlat och 

hållbart fokus på besöksnäringsfrågor och aktörsfrämjande insatser. 
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5. Omvärld och trender3 
 

Det finns en rad händelser och trender i omvärlden som påverkar besöksnäringen just nu. En 

fullständig omvärldsanalys presenteras i Bilaga 1. 

 

Sammanfattning ur Kronobergs perspektiv 

Det som troligtvis har störst påverkan för Kronobergs besöksnäring är möjligheten för 

besökare över hela världen att kunna nå erbjudanden på destinationen och själva boka 

boenden, upplevelser och aktiviteter samt till viss del även handla varor via e-handel. Detta 

ställer höga krav på exportmognad i form av flerspråkiga digitala plattformar med 

bokningsmöjligheter i realtid av bokningsbara produkter och upplevelser. Men också 

möjligheter för resenären att kommunicera med destinationen på plats under sin resa via 

smarta lösningar.  

Urbaniseringen i relation med ”Besöksnäringens målgruppsguide” från Visit Sweden och 

trendrapporter som beskriver naturen och avkopplande aktiviteter som exotiska och 

eftertraktade reseanledningar kan för Kronoberg vara en styrka. Det gröna, natursköna blir en 

unik fördel att ta vara på. Kronobergs natur, lugn och ro erbjuder möjligheter för resenären att 

koppla bort stress och sin digitala närvaro för en stund och uppleva äkta svenska traditioner 

och upplevelser som känns unika.  

Att värna om Kronobergs besöksnäring är att värna om klimat och miljö. Utan detta 

perspektiv försvinner våra förutsättningar, våra tillgångar och de egenskaper som besökarna 

uppskattar och kommer tillbaka för. Vi måste på allvar väga in FN:s globala mål i vårt arbete 

och ta ansvar för kommande generationers möjligheter att besöka, bo och verka i Kronoberg. 

Precis som alla andra näringar måste besöksnäringen ställa om och kan vara en motor i det 

gröna arbetet. 

Viktigt att ha i beaktande är att framtida resenärens referensramar kommer vara annorlunda än 

dagens. De kommer vara än mer medvetna och kräsna i sina val. De kommer kräva att 

destinationer har hållbart tänk och smarta lösningar i det mesta eftersom det kommer ligga i 

deras vardagliga beteende och grundvärderingar. Hållbarhet och även CSR4 – engagemang är 

viktigt att ha med sig i både det som kommuniceras om destinationen, men också i 

utvecklingen av både befintliga och nya besöksnäringsverksamheter, upplevelser och 

produkter, då det kommer vara ett krav från resenärerna. 

                                                 
 

3 Källor för trendspaningen är rapporter från Visit Sweden; Trendrapport 2018, Besöksnäringens målgruppsguide, 
Visit Sweden Globala trender 2019. Även Gröna Kronoberg och Visit the future, är källor för avsnittet. 
4 Corporate Social Responsibility 
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Covid-19 

Sent under 2019 startade virusutbrottet av Covid-19. Under första kvartalet 2020, under detta 

dokuments framtagande, spreds viruset över världen, med stängda gränser och obefintligt 

resande som konsekvens. Virusutbrottet och världens reaktion på det kommer sannolikt att ha 

långtgående konsekvenser för besöksnäringen. I det korta perspektivet genom permitteringar, 

varsel och uppsägningar av personal, i det medellånga perspektivet genom kraftigt förändrade 

möjligheter för besökare att resa och i det långa perspektivet stora osäkerheter i frågan hur 

världsekonomin kommer att återhämta sig. Besöksnäringen står på grund av Covid – 19 inför 

stora hot men situationen ger också möjlighet till omställning mot närmarknaden, en 

omställning som till viss del redan påbörjats.   
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6. Destinationens nuläge, statistik och nyckeltal 
 

En detaljerad beskrivning av nuläge, statistik och nyckeltal återfinns i Bilaga 2. 

Besöksnäringen är en viktig näring för Region Kronoberg. Den har fram till Covid-19 utbrottet 

växt snabbt i andel anställda och förädlingsvärde i jämförelse med regionens andra branscher, 

men har en relativt låg lönsamhet. Besöksnäringen är tillsammans med bygg- och detaljhandel 

de branscher som anställer flest bland nystartade företag och inom branschen är det inom 

restaurang och hotell och konferens som de flesta företagen och anställda finns.  

Besöksnäringens kommersiella aktörer har en jämställdhetsproblematik som inte är unik vare 

sig för branschen eller regionen, men ändå finns där. Besöksnäringen inrymmer ofta 

serviceyrken med osäkra anställningsvillkor på säsongbasis. Arbetsförhållandena kan vara 

stressiga och tunga och förutsätter deltidsanställningar som påverkar den ekonomiska 

möjligheten till försörjning. Det är ofta små företag med låg lönsamhet där utbrändhet 

förekommer bland företagsägarna. Human - och kompetenskapitalet är alltså lika viktiga 

indikatorer att ta med i beräkningen för att en hållbar utveckling ska ske. I detta sammanhang 

är förutsättningar för olika grupper av kvinnor och män viktiga att belysa. Det finns till 

exempel tydliga skillnader mellan kvinnor och mäns villkor vad gäller inflytande, ägarskap och 

delaktighet inom näringen. En majoritet av företagsledarna är män, men däremot är många 

kvinnor verksamma inom näringen. Näringen har också betydligt högre andel utrikesfödda än 

många andra näringar, vilket gäller så väl företagsledare som anställda. Det saknas statistik över 

hur fördelningen ser ut i ideell sektor. 

Kronoberg har i snitt ökat antalet besökare med 2,9 procent per år de senaste 3 åren (SCBs 

inkvarteringsstatistik 2017-2019). Svenska besökare ökade i snitt med 0,8 procent och 

utländska besökare med 5,9 procent under samma period. De preliminära siffrorna för 2019 

visar att fördelningen är 57 procent svenska besökare och 43 procent utländska besökare. 

Andel utländska besökare är den högsta för alla Sveriges regioner.  

De tre största utlandsmarknaderna för Kronoberg är Tyskland, Danmark och Nederländerna. 

Den tyska marknaden är överlägset störst och stod för ca 262.000 av de ca 442.000 utländska 

gästnätterna. Danmark stod för ca 50.000 och Nederländerna för ca 32.000 enligt 2019 års 

inkvarteringsstatistik från SCB. 
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7. Prioriteringar 
 

De övergripande prioriteringarna för strategin utgår från den regionala utvecklingsstrategin 

”Gröna Kronoberg”. Utifrån den har vision och mål formulerats. Prioriteringarna syftar till att 

skapa hållbar utveckling för en av Kronobergs viktigaste näringar genom att:  

 

• Främja en balanserad turism 
• Främja en aktiv samverkan mellan de primära intressenterna 
• Skapa förutsättningar för reseanledningar och upplevelser med god kvalitet som ger 

mervärde till besökarna och en stolthet för invånarna året om 
• Främja och attrahera investeringar i besöksnäringen 
• Skapa förutsättningar för ett gott värdskap och goda ambassadörer 

 

Prioriteringarna kopplar till den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg” 2019-2025. 

 

7.1 Främja en balanserad turism 
 

Med en balanserad turism menas en turism som ger mer till regionen än vad den tar. Turismen 

ska ge fler positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter än vad den tar resurser i 

anspråk.  

Tidigare syn på besöksnäringsstrategi, både nationellt och regionalt i Region Kronoberg har 

fokuserat på kvantitet i form av omsättning, gästnätter och sysselsättning. Detta har varit en 

bidragande faktor till att besöksnäringens utveckling i Kronoberg följt den nationella kurvan 

med de utmaningar som kommer med stark tillväxt. Näringen har växt i både omsättning, antal 

företag och antal anställda men marginalerna är fortfarande små vilket gör näringen sårbar för 

variationer i efterfrågan på grund av externa hot så som väder, valuta och konjunktur. 

Utvecklingen har saknat ett specifikt hållbarhetsfokus, och även om den miljömässiga 

hållbarheten har ökat både på den politiska agendan och som generell trend i samhället så 

saknas helhetsgreppet som balanserar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för 

besöksnäringen. 

För att nå dit behöver fokus skifta från kvantitet till kvalitet så att en balans mellan de båda 

nås. De kvantitativa måtten är viktiga men måste kompletteras med kvalitativa mått för ett ökat 

värdeskapande för besöksnäringens intressenter. Att få gästen att stanna längre är ett exempel 

på ett mått som ger en ökad ekonomisk, social och miljömässig nytta. Studier visar att en gäst 

som stannar längre på platsen också konsumerar fler kringtjänster än den gäst som stannar 

kortare. Interaktionen med lokalsamhället och den ideella sektorn ökar vid längre stanntid5 och 

                                                 
 

5 Stanntid – den tid en besökare stannar på destinationen per resa, räknat i dagar 
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ger bärkraft till ett bredare utbud av upplevelser, både för besökare och boende. Gäster som 

stannar längre har också en lägre miljöpåverkan och kan bättre nyttja lokala transporter jämför 

med de som kommer en kortare period. För att nå en balanserad turism behöver en 

omställning av besöksnäringen ske, till en besöksnäring som bidrar till ett social, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbart samhälle. Till exempel kan det handla om att ställa om till hållbar 

konsumtion och produktion, minska de transportrelaterade utsläppen av växthusgaser 

kopplade till besöksnäringen, öka jämställdheten inom branschen samt främja anständiga 

arbetsvillkor.  

Stor effekt kan fås genom att samordna och styra marknadsföringen mot lönsamma marknader 

och kundgrupper med potential för ett hållbart resande och ökad stanntid, som också ger 

mervärden till lokalsamhället genom sina besök och har en lägre miljöpåverkan genom sina val 

av färdmedel. 

 

7.2 Främja en aktiv samverkan mellan de primära intressenterna 
 

Samverkan spelar en avgörande roll för besöksnäringens välmående. Besöksnäringens aktörer 

förbättrar sina affärer genom att gemensamt stärka utbudet av produkter och tjänster, dela 

kompetens och skapa innovativa lösningar. Detta sker inte av sig självt, utan kräver 

samordning av besöksnäringskluster på regional och kommunal nivå. För att det ska fungera 

krävs samverkan mellan kommunerna för att möta de utmaningar som finns i omvärlden, dela 

kompetens och skapa morgondagens grogrund för hållbart företagande. Kommunerna 

behöver i viss utsträckning harmonisera sina egna strategier med den regionala visionen, 

prioriteringarna och strategierna. För att samverkan mellan kommunerna ska bli en framgång 

krävs ett regionalt ledarskap i besöksnäringsfrågor och stöd till kommunernas lokala arbete. 

 

7.3 Skapa förutsättningar för reseanledningar och upplevelser 
med god kvalitet som ger mervärde till besökarna och en stolthet 
för invånarna året om 
 

Utbudet av reseanledningar och genuina upplevelser kan stärkas ytterligare genom 

gemensamma insatser för att skapa en bärkraftig näring. För att näringen ska kunna erbjuda 

reseanledningar och upplevelser året om krävs ett risktagande med tydliga riktlinjer grundat i 

samverkan och god intern samarbetsförmåga. De förutsättningar som krävs för att nå målet är 

välmående kluster av besöksnäringsföretag, samverkan över kommungränserna både för 

näringsliv och offentlig sektor samt en samstämmighet kring vision och prioriteringar. 

Den omställning som krävs i besöksnäringen för att det ska finnas ett utbud av reseanledningar 

och upplevelser året om hänger samman med den balanserade turismen (7.1) och samverkan 

(7.2). Utan en omställning i synen på turism och affärsmodeller för besöksnäring från 
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näringsliv och offentlig sektor kommer trenden att fortsätta med ökade volymer och ökad 

påfrestning på näringsliv, lokalsamhälle och miljö. Omställningen handlar om att utmana 

arbetssätt, affärsmodeller, anamma fördelarna med cirkulär ekonomi och delningsekonomi, dra 

maximal nytta av digitalisering och att våga mäta och följa upp rätt saker. 

Ett större utbud av upplevelser året om ökar också möjligheterna för invånarna i Kronoberg 

att välja att semestra i sin egen region istället för att lämna den på sin semester, så kallad 

”staycation”.  

 

7.4 Främja och attrahera investeringar i besöksnäringen 
En besöksnäring med ökade marginaler kommer att attrahera investeringar av sig själv, men 

det krävs också ett fortsatt samlat grepp för att attrahera större investeringar i nya anläggningar 

och reseanledningar. Det är också viktigt att skapa incitament för att få näringslivet att 

återinvestera i sin verksamhet för bibehållen eller ökad kvalitet. 

 

7.5 Skapa förutsättningar för ett gott värdskap och goda 
ambassadörer 
 

Tanken om det goda värdskapet grundar sig i att besökaren är i fokus för högkvalitativa 

produkter och tillgänglighet för olika grupper. Det gemensamma greppet om värdskapet 

samlas under varumärket Småland. Förutsättningarna att agera enhetligt för besöksnäringens 

offentliga, kommersiella och ideella aktörer är centrala. Ett aktivt värdskap bör också 

genomsyra besökarens kontakt med invånarna och lokalsamhället.  
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7.6 Koppling mellan prioritering i strategin och prioritering i Gröna 
Kronoberg 
 

Prioritering i strategin Prioritering i Gröna Kronoberg 

Främja en balanserad turism  En plats att vilja leva och bo på 

Främja en aktiv samverkan mellan de 
primära intressenterna 

Utveckla en innovativ region och ett brett 
näringsliv 

Skapa förutsättningar för reseanledningar 
och upplevelser med god kvalitet som ger 
mervärde till besökarna och en stolthet för 
invånarna året om 

Utveckla attraktiva livsmiljöer med god 
tillgänglighet 
Utveckla en innovativ region och ett brett 
näringsliv 
En plats att vilja leva och bo på 

Främja och attrahera investeringar i 
besöksnäringen  

Utveckla en innovativ region och ett brett 
näringsliv 

Skapa förutsättningar för ett gott värdskap 
och goda ambassadörer 

En plats att vilja leva och bo på 
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8. Indikatorer 
 

Indikatorerna finns beskrivna i Bilaga 3. 

Som en grund för att följa arbetet med besöksnäringen bör strategiarbetet följa omsättning, 

gästnätter och sysselsättning. Detta utgör idag en standard inom besöksnäringen av det mest 

basala för en region att följa. 

Kompletterande indikatorer bör väljas med omsorg och kopplas till de handlingsplaner som tas 

fram som en konsekvens av strategin och det uppdrag som Destination Småland får för att 

bidra till att implementera strategin. Dessa ska samspela med hållbarhetsnycklarna. 

Det är viktigt att indikatorerna följer SMART-kriterierna (specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska och tidsatta) för att säkerställa att det går att utvärdera graden av måluppfyllelse och 

hitta smarta sätt att arbeta utifrån måluppföljningsarbetet. 

För varje prioritering skapas ett antal åtgärder som hanteras i handlingsplaner som 

operationaliserar den regionala strategin och sätter den i handling. Varje åtgärd som omsätts i 

handlingsplaner kopplas till indikatorer som följer måluppfyllnaden utifrån prioriteringarna. 

Indikatorerna ska följas upp och återkopplas årligen av Regional utveckling och Destination 

Småland i samarbete, vilka ansvarar för strategins genomförande och uppföljning.  

Förslag på indikatorer till varje prioritering hanteras som en bilaga till detta dokument och 

bilagan uppdateras när handlingsplaner tagits fram eller när den årliga uppföljningen resulterar i 

förändringar. 
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9. Hållbarhetssäkring 
 

Hållbarhetssäkringens sammanfattning återfinns i Bilaga 4.  

Barnrättsbaserat beslutsunderlag återfinns i Bilaga 5. 

Strategin har hållbarhetssäkrats genom Region Kronobergs verktyg för hållbarhetssäkring. 

Hållbarhetssäkringen har resulterat i ett antal hållbarhetsnycklar. Målkonflikterna och 

hållbarhetsnycklarna som identifierats bör tas i beaktande vid framtagandet av handlingsplaner 

samt i lokal (kommunal) anpassning av den regionala strategin.  

 

8.1 Hållbarhetsnycklar 
 

Att utveckla hållbarhetsnycklar blir en viktig åtgärd för att säkerställa strategins hållbara 

implementering. När strategin omsätts i handlingsplaner behövs åtgärder som hanterar 

hållbarhetsaspekterna och målkonflikterna. Dessa ska sedan kopplas till specifika 

hållbarhetsmått för varje åtgärd. Förslag på hållbarhetsnycklar följer nedan och kommer att 

användas i arbetet med handlingsplaner. 

Hållbarhetsnycklar   

• Främja hållbara transporter 

• Ökad stanntid hos resenären 

• Främja hållbara produkter kopplade till mat, design, natur 

• Stimulera till hållbar omställning med tillväxt och lönsamhet och inför framtida 
utveckling 

• Staycation6 
 

8.2 Barnperspektivet 
 

Analysen som genomförts visar att strategin är förenlig med barnkonventionen och att det inte 

finns avvägningar att göra som påverkar barnets rättigheter.  

Strategins vänder sig inte direkt till besökaren utan till aktörerna inom besöksnäringens 

ekosystem: näringen, kommunerna, Destination Småland och Region Kronoberg. Företagen 

som tar emot besökarna följer gängse regelverk, bland annat kring tillgänglighet, men har ingen 

rådighet över vilka besökare som väljer Kronoberg som besöksmål. Det finns inget i analysen 

som tyder på att barn kommer att diskrimineras på något sätt av beslutet, eller att några barn 

gynnas på andra barns bekostnad 

                                                 
 

6 Invånarna väljer att semestra i sin egen region istället för att lämna den. 
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10. Strategiska prioriteringar 
 

De strategiska prioriteringarna utgår från intressenternas behov, målbilden och ekosystemets 

styrkor och svagheter. Andra utgångspunkter är FN:s globala mål och UNWTO:s7 riktlinjer för 

styrning av destinationer. För att säkerställa engagemang för de strategiska prioriteringarna i 

ekosystemet har följande strategiska prioriteringar gjorts.  

 

• Skapa attraktivitet i 3 perspektiv - Besöka, bo, verka 
• Fokusera på hållbarhet i alla insatser 
• Bejaka nya affärsmodeller, delningsekonomi och cirkulär ekonomi 
• Governance – att leda, styra och följa rätt saker 
• Fokusera på digitaliseringens möjligheter 
• Arbeta förutsättningsskapande för hela ekosystemet 
• Bygga samverkan i det offentliga systemet 
• Samla besöksnäringens aktörer i hela ekosystemet 
• Göra prioriteringar i marknadsföring som ger hållbara effekter 

 

10.1 Skapa attraktivitet i 3 perspektiv - Besöka, bo, verka 
Besöksnäringen är starkt sammanvävd med platsen. Ett attraktivt utbud av 

besöksnäringsupplevelser bidrar inte bara till besökarens uppfattning om platsens attraktivitet 

utan också invånarnas och övrigt näringslivs syn på platsen. 

 

10.2 Fokusera på hållbarhet i alla insatser 
Gröna Kronoberg sätter en hög ambitionsnivå för det regionala hållbarhetsarbetet som ska 

beaktas i de handlingsplaner för insatser som tas fram. Det är också centralt för strategins 

framgång att bidra med hållberhetskompetens i hela ekosystemet. 

 

10.3 Bejaka nya affärsmodeller, delningsekonomi och cirkulär ekonomi 
Omvärlden är i snabb förändring vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter och 

förväntningar från besökare och intressenter. Nya affärsmodeller kopplade till 

delningsekonomi och cirkulär ekonomi bör ses som möjligheter och inte hot. Etablerade 

sanningar om vad besöksnäringens värdeskapande är kan behöva ses över. Det gäller också att 

hitta sätt att visa dessa nya typer av värden i statistiken. 

 

                                                 
 

7 World Tourism Organization 
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10.4 Governance – att leda, styra och följa rätt saker 
Strategin ställer krav på ett förändrat sätt att leda, styra och följa upp besöksnäringens 

utveckling på ett sätt som inte gjorts tidigare. Där besöksnäringen tidigare beskrivits utifrån en 

kvantitativ ansats med omsättning och gästnätter behövs fler kvalitativa mått inkluderas. Nya 

metoder för mätning behöver också ingå i ett aktivt uppföljningsarbete som inte funnits under 

den förra strategiperioden 2010 - 2020. Regionens process för governance8 av besöksnäringen 

behöver utvecklas kontinuerligt för att passa ekosystemets behov av ledning, styrning och 

uppföljning. 

 

10.5 Fokusera på digitaliseringens möjligheter 
Att digitaliseringen kommer att påverka besökarnas beteende, besöksnäringens affärsmodeller 

och samhället i stort är något som är säkert. Exakt hur vet vi inte och det är centralt för 

strategins framgång att vara lyhörd för de nya möjligheter som en ökad digitalisering innebär. 

Digitaliseringen kommer att leda till innovationer samt både små och stora förändringar i 

processer, produkter och tjänster i hela ekosystemet.  

 

10.6 Arbeta förutsättningsskapande för hela ekosystemet 
Besöksnäringens ekosystem är komplext och innehåller många olika intressenter med skilda 

behov. Besökarna är inte en homogen massa utan har olika behov beroende på vilken grupp de 

tillhör. Alla besöksnäringens aktörer har inte samma kunskap, kompetens och förutsättningar 

vilket gör att handlingsplaner måste ta hänsyn till och prioritera förutsättningsskapande insatser 

utifrån en god kännedom om ekosystemet, dess styrkor och utmaningar. 

 

10.7 Bygga samverkan i det offentliga systemet 
Besöksnäringen är beroende av sitt geografiska sammanhang, ett sammanhang som påverkas 

av politiska processer och offentlig verksamhet på regional och kommunal nivå. 

Besöksnäringen påverkas av en rad olika politikområden, delar av andra politikområden och 

strategiska insatser där andra näringar också finns. Det betyder att besöksnäringen kommer i 

kontakt med många olika intressenter inom den offentliga sfären. Att hitta samsyn och arbeta 

förutsättningsskapande med ett gemensamt språk och gemensam riktning inom regionen, 

mellan regionen och kommunerna och i kommunal samverkan är en stor framgångsfaktor. 

Typen av samverkan kan variera beroende på strategiområde och typ av insats från 

information till samarbete och samverkan. Det är viktigt att involvera hela ekosystemet i 

handlingsplanerna och bestämma vilken grad av samverkan som krävs för ett lyckat resultat. 

Samverkan bör vara en tydlig process som utvärderas regelbundet av involverade parter i det 

offentliga systemet. 

                                                 
 

8 Governance avser processen att styra i komplexa nätverksbaserade miljöer så som besöksnäringen ekosystem 
med intressenter som ibland har olika behov och grad av inflytande 
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10.8 Samla besöksnäringens aktörer i hela ekosystemet 
Besöksnäringens kommersiella, ideella och offentliga aktörer behöver samverkansarenor och 

en part som samlar och koordinerar förutsättningarna för samverkan. Det finns ingen enskild 

privat eller kommunal aktör som kan ta det regionala greppet. 

 

10.9 Göra prioriteringar i marknadsföring som ger hållbara effekter 
Vem som besöker en destination har stor inverkan på hur destinationen och platsen upplevs 

och utvecklas samt påverkar flera hållbarhetsaspekter från lönsamhet till påverkan på miljö och 

lokalsamhälle. Prioriteringar i val av marknader och budskap bör kopplas till den strategiska 

målbilden och de kvalitativa aspekterna inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
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11. Rollfördelning 
 

Besöksnäringen är ett komplext och platsberoende ekosystem av aktörer, både privata, 

offentliga och ideella. För att säkerställa framgångsrik implementering av den regionala 

strategin krävs att intressenterna engagerar sig. Regionen arbetar strategiskt och 

förutsättningsskapande men kan inte på egen hand vara ansvarig för framgångsrik 

implementering. 

Förslaget till rollfördelning är framtaget för att underlätta implementering och säkerställa att 

resurser används effektivt med så lite dubbelarbete som möjligt. Rollfördelningen tar sin 

utgångspunkt i att intressenterna engagerar sig i frågor som ligger i linje med, eller i närheten 

av, deras uppdrag eller nuvarande roll. Med detta sagt är det viktigt att poängtera att det kräver 

en omställning i arbetssätt jämfört med det nuläge som föreligger och ett förtydligande av 

rollerna. Detta förtydligande av roller och uppgifter föreslås göras som en del av 

implementeringen av strategin i samråd med samtliga kommuner och en bred 

representantgrupp för besöksnäringens kommersiella och ideella aktörer. 

Nedan följer ett förslag på rollfördelningen som strategins arbetsgrupp tagit fram. Förslaget 

utgår från Svensk Destinationsutvecklings modell för destinationens värdekedja som tagits 

fram tillsammans med Tourism in Skåne, Tillväxtverket, Svensk Turism och VisitSweden. 

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg står för visionsarbete och riktning för den regionala ambitionen i arbetet 

med besöksnäringen och destinationen. Utifrån denna vision och riktning gör Region 

Kronoberg strategiska vägval och resursätter handlingsplaner för prioriterade insatser utifrån 

strategin. Handlingsplanerna utgår från de mål som Region Kronoberg sätter upp utifrån 

strategierna. Region Kronoberg står också för samordning för infrastrukturfrågor som rör 

besöksnäringens utveckling samt den samverkansprocess som krävs för att intressenterna ska 

kunna komma till sin rätta och bidra till besöksnäringens hållbara utveckling. I det arbetet 

bistår Region Kronoberg med sin expertis kring hållbarhetsfrågor och hållbarhetssäkring. 

 

Destination Småland 

Destination Småland är det regional destinationsbolaget med fokus på att vara en DMO, en 

destination management organisation. I bolagets roll att arbeta med varumärket Småland samt vara 

utförarorganisation för många av Region Kronobergs taktiska och operativa åtaganden. 

Bolaget har det regionala samverkansuppdraget att planera, organisera och styra samverkan 

samt utveckla samverkansformer i linje med den regionala strategin. Bolaget har också rollen 

att identifiera behov och samordna kompetensutveckling för det offentliga systemet och 

besöksnäringens aktörer. Destination Småland förser alla intressenter och besökare med öppen 

och tillgänglig information om destinationen samt håller i den övergripande marknadsföringen 

och omvärldsspaningen. 
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De åtta kommunerna 

Kommunerna är de offentliga aktörer som finns närmast näringen och har mest kontakt med 

den. Detta gäller både besöksnäringens kommersiella och ideella aktörer. Kommunen kommer 

i kontakt med näringen i en rad olika sammanhang utifrån rollen som dragare, servicegivare, 

myndighet och främjare. De åtta kommunerna i Region Kronoberg har olika tillgångar och 

egenskaper som de förvaltar och sina respektive strategier och planer för näringslivets 

utveckling och främjande insatser. Det är viktigt att kommunerna får möjlighet att dra maximal 

nytta av samverkan med varandra kring det strategiska fokus som finns beskrivet i detta 

dokument när de arbetar med sina egna insatser på hemmaplan tillsammans med kommunens 

besöksnäring. Kommunens viktigaste tillgång i arbetet är näringens förtroende, något som 

kräver ett aktivt arbete för att värna och stärka. För att kunna arbeta effektivt behövs kunskap 

om destinationens utveckling, så kallad business intelligence. Det är viktigt att arbeta 

faktabaserat och med data som går att jämföra mellan Kronobergs kommuner kring 

näringslivets utveckling. Kommunerna har också planmonopolet, som är en viktig byggsten för 

besöksnäringen samt ansvarar för de offentliga leveranserna som renhållning, säkerhet och 

trygghet samt tillståndsgivning. Inom dessa områden finns det stora vinster att samverka och 

jämföra angreppssätt för att hitta smarta och resurseffektiva sätt att arbeta mer hållbart. 

 

Besöksnäringens aktörer 

Aktörerna är de som möter regionens besökare dagligen. Besöksnäringens aktörer är alla 

regionens kommersiella aktörer men också de ideella aktörerna. Aktörerna är de som lever och 

andas varumärket Småland och deras roll är att utveckla, producera och leverera genuina 

upplevelser till nyfikna gäster från när och fjärran. Bland aktörerna finns produktägare som tar 

ansvar för utveckling och försäljning av genuina upplevelser i form av produkter och tjänster. 

Där finns också underleverantörer som paketerar sina erbjudanden tillsammans med starka 

produktägare och profilbärare. Bland aktörerna finns också den ideella sektorn som 

representerar föreningslivet. Alla dessa aktörer har ansvaret för sin egen produkt och utvecklar 

den för att stärka upplevelsen och möta besökarnas krav på utformning, tillgänglighet och 

digitalisering. Aktörerna arbetar med sin egen kvalitet och deltar regelbundet i kunskapsinsatser 

och kompetensutveckling för att stärka sin konkurrenskraft med stöd från övriga intressenter. 

Sändlista Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021 – 2026, remissutgåva 

Alvesta kommun  Region Blekinge 

Lessebo kommun  Region Halland 

Ljungby kommun  Region Jönköpings län 

Markaryds kommun  Region Kalmar län 

Tingsryds kommun  Region Skåne 

Uppvidinge kommun  Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Växjö kommun 

Älmhults kommun 
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Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021 - 2026 
Remissutgåva 2020-04-30 
 

Bilaga 2. Destinationens nuläge, statistik och nyckeltal 
 

Besöksnäringens utveckling i Region Kronoberg mäts av Bisnode med hjälp av 
Simpler-modellen. Nulägesbeskrivningen utgår från rapporten som täcker 
perioden 2013 - 2018 och diagram och grafer är hämtade ur samma rapport. 
Gästnätter mäts i inkvarteringsstatistiken som SCB tar fram på uppdrag av 
Tillväxtverket. 
 

B2.1 Näringsliv 
 
Besöksnäringslivets utveckling i Destination Småland 2013 - 2018 
 

 
 
Besöksnäringen är en viktig näring för Region Kronoberg. Den växer snabbt i 
andel anställda och förädlingsvärde i jämförelse med regionens andra branscher, 
men har en relativt låg lönsamhet. Besöksnäringen är tillsammans med bygg och 
detaljhandel de branscher som anställer flest bland nystartade företag och inom 
branschen är det inom restaurang och hotell och konferens som de flesta 
företagen och anställda finns. Nöjes- och temaparker är relativt stora inom 
besöksnäringen mycket beroende på IKEA museum i Älmhult. Besöksnäringens 
utveckling drivs på av några stora och framgångsrika aktörer så som Kosta Boda, 
IKEA museum och de många restaurangerna.  
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Tillväxt i anställda och förädlingsvärde i Kronoberg 2013 - 2018 
 

 
 
 
Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde i Kronoberg 2013 - 2018 
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I vilka branscher skapas det nya företag 2018 
 

 
 

Besöksnäringen i Kronobergs län har god tillväxt i förädlingsvärde, anställda och 
företag jämfört med Sverige och Kronobergs övriga näringsliv. Däremot växer 
inte förädlingsvärdet och antalet företag i lika snabb takt som Sveriges samlade 
besöksnäring. Växjö är den största kommunen i termer av förädlingsvärde, antal 
anställda och antal företag. Företagen i Ljungby, Lessebo, Tingsryd och Markaryd 
tappar i lönsamhet. Över lag har besöksnäringen en snabb tillväxt i anställda och 
medelgod tillväxt i förädlingsvärde men en svagare lönsamhet än många andra 
branscher i relation till Kronobergs övriga näringar. 
 
Tillväxt och konkurrenskraft för alla kommuner 
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Turismföretagare i Kronobergs län, fördelning man/kvinna och 
utrikesfödda 2017 
Statistik framtagen av Region Kronoberg 
 

• Sammanlagt 845 företagare inom turism i Kronobergs län under 2017. 

o Företagare inom turism utgjorde 4,5 procent av samtliga företag i 

länet. 

o 94 företagare inom hotell, 505 företagare inom restaurang och 246 

företagare inom aktiviteter och underhållning 

• 67 procent av restaurangföretagarna var utrikes födda vilket kan jämföras 

med 11 procent för företagare i övriga sektorer. 

• Inom hotellverksamhet var nästan lika många kvinnor som män 

företagare(53 procent kvinnor). 

o Bland utrikes födda var fler kvinnor än män företagare inom 

hotellverksamhet. 

• Bland inrikes födda uppgick andelen manliga företagare inom hotell, 

restaurang och aktiviteter till mellan 61 - 65 procent. 

 

 
 Bo Äta Göra 

Övriga 
sektorer 

Födelseland 
Utrikes född 40% 67% 14% 11% 

Inrikes född 60% 33% 86% 89% 

Kön 
Män 53% 69% 63% 70% 

Kvinnor 47% 31% 37% 30% 

 
 

 Utrikes födda Inrikes födda 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Bo 42% 58% 61% 39% 

Äta 73% 27% 61% 39% 

Göra 53% 47% 65% 35% 

 
 
B2.2 Besökare 
 
Kronoberg har i snitt ökat antalet besökare med 2,9 procent per år de senaste 3 
åren (SCB:s inkvarteringsstatistik 2017 - 2019). Svenska besökare ökade i snitt 
med 0,8 procent och utländska besökare med 5,9 procent under samma period. 
De preliminära siffrorna för 2019 visar att fördelningen är 57 procent svenska 
besökare och 43 procent utländska besökare. Andel utländska besökare är den 
högsta för alla Sveriges regioner. Region Stockholm har 35 procent utländska 
besökare och Skåne och Västsverige har ca 30 procent vardera. De andra 
regionerna i Småland, Jönköping och Kalmar, har 29 respektive 18 procent 
utländska besökare. 
 
De tre största utlandsmarknaderna för Kronoberg är Tyskland, Danmark och 
Nederländerna. Den tyska marknaden är överlägset störst och stod för ca 262.000 
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av de ca 442.000 utländska gästnätterna. Danmark stod för ca 50.000 och 
Nederländerna för ca 32.000 enligt 2019 års inkvarteringsstatistik från SCB. 
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Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021 - 2026 
Remissutgåva 2020-04-30 
Bilaga 3. Indikatorer 
 

Prioriteringar Åtgärder Indikatorer 

Främja en balanserad 
turism (ekonomisk, social 
och miljömässig balans) 

Bestäms i handlingsplan Stanntid (antal gästnätter per gäst) 
Ekonomi (Dygnsutlägg per gäst) 

Social påverkan (t.ex. anställningsformer, 
arbetsvillkor, bemanning, jämställdhet i 
branschen) 

Miljöpåverkan som ska specificeras ytterligare 
(t.ex. CO2 per gäst) 

Utbudets påverkan på ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet 

Förutsättningar och villkor för hållbart 
företagande (likviditet, soliditet etc) 

Främja en aktiv samverkan 
mellan de primära 
intressenterna 

Bestäms i handlingsplan Upplevd aktiv samverkan (andel intressenter i 
varje segment som upplever samverkan som 
aktiv) 

Skapa förutsättningar för 
reseanledningar och 
upplevelser med god 
kvalitet. Reseanledningar 
som ger mervärde till 
besökarna samt livskvalitet 
och stolthet för invånarna 
året om 

Bestäms i handlingsplan Förutsättningar (t.ex. tydlig rollfördelning, 
resurser) 

NKI (Förändring av bilden av Småland 
geografisk avgränsning Kronoberg – 
nätnografisk undersökning eller liknande) 

NMI (Nöjd medborgarindex med fokus på 
besöksnäring) 

Främja och attrahera 
investeringar i 
besöksnäringen  

Bestäms i handlingsplan Kapital som attraherats i olika segment – 
näringsliv och offentlighet (antal kronor i 
attraherade investeringar – även 
återinvesteringar) 

Särskilj investeringar som leder till en 
balanserad turism 

Skapa förutsättningar för 
ett gott värdskap och goda 
ambassadörer 

Bestäms i handlingsplan Förutsättningar (t.ex. tydlig rollfördelning, 
resurser) 

NKI (med fokus på upplevelsen av 
lokalsamhällets bemötande) 

NMI (Nöjd medborgarindex) 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
Ärendenamn: Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021-2026 

Ansvarig:  Karin Palmér Verksamhet:  Hållbar tillväxt 

Barn som berörs av detta beslut: Ingen speciell målgrupp av barn gynnas eller missgynnas.  

Datum: 2020-03-12 
 
 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad? 

Ingen diskriminering görs i strategin utifrån någon av diskrimineringsgrunderna i barnkonventionen. Strategins vänder sig inte direkt till 
besökaren utan till aktörerna inom besöksnäringens ekosystem: näringen, kommunerna, Destination Småland och Region Kronoberg. 
Företagen som tar emot besökarna följer gängse regelverk, bland annat kring tillgänglighet, men har ingen rådighet över vilka besökare som 
väljer Kronoberg som besöksmål. Det finns inget i analysen som tyder på att barn kommer att diskrimineras på något sätt av beslutet, eller 
att några barn gynnas på andra barns bekostnad.  
 
 

 
 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på 
kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet? 

Strategin driver mot utveckling av hållbara tjänster och produkter baserade på Kronobergs styrkeområden med naturupplevelser som grund 
vilket kan ge positiva effekter för barn som tar del av dessa. Inget i strategin exkluderar eller missgynnar någon utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Strategiarbetet har processat de olika momenten i barnkonventionen och analysen visar att strategin är neutral 
inför hänsyn till barnens bästa.  

 
 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns 
förutsättningar för en optimal utveckling? 

Strategin har ingen negativ påverkan på barns utveckling. Strategin har ett starkt hållbarhetsfokus vilket däremot borde gynna barns 
utveckling i den mån de tar del av utbudet.  
 

 
 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn? 

Analysen är att det inte finns någon relevans i att involvera barn i beslutet. Företag inom näringen som vänder sig till barnfamiljer med sina 
produkter har ett egenansvar i att anpassa produkterna efter målgruppen samt följa befintliga regelverk kring tillgänglighet mm. 

Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför! 

Analysen är att det inte finns någon relevans i att involvera barn i beslutet.  
 

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i beslutet?  

Analysen är att det inte finns någon relevans i att involvera barn i beslutet. 
 

 
 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 
 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)  

 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40) 

 Rätt till utbildning (artikel 28 och 29) 

 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27) 

X Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31) 

 Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17) 

 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25) 

 Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
Strategin vänder sig inte till besökarna som primär målgrupp och har heller ingen rådighet över besöksnäringens utbud i länet.  Strategin har 
dock ett starkt hållbarhetsfokus, samt fokus på Kronobergs styrkeområden med naturupplevelser, vilket bedöms stärka barns rätt till vila, 
lek, kultur och fritid.  

Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021 - 2026, remissutgåva.  
Bilaga 5. Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
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Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 
 
Analysen som genomförts visar att strategin är förenlig med barnkonventionen och att det inte finns avvägningar att göra som påverkar 
barnets rättigheter.  
 
Strategins vänder sig inte direkt till besökaren utan till aktörerna inom besöksnäringens ekosystem: näringen, kommunerna, Destination 
Småland och Region Kronoberg. Företagen som tar emot besökarna följer gängse regelverk, bland annat kring tillgänglighet, men har ingen 
rådighet över vilka besökare som väljer Kronoberg som besöksmål. Det finns inget i analysen som tyder på att barn kommer att 
diskrimineras på något sätt av beslutet, eller att några barn gynnas på andra barns bekostnad.  
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Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021 - 2026 
Remissutgåva 2020-04-30 
 

Bilaga 1. Omvärld 
 

Av de kända megatrender som idag dominerar – globalisering, urbanisering, 
klimatförändringar, demografiska förändringar med en åldrande befolkning och 
teknologisk utveckling bildas drivkrafter och målgrupper med olika behov och 
önskningar. I avsnittet är båda perspektiven presenterade för det som i första 
hand är relevant för Kronoberg. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ”Visit Sweden Globala Trender 2019” beskrivs hur de globala trenderna 
påverkar den svenska besöksnäringen.  Genom att sätta sig in i aktuella trender 
och den förväntade utvecklingen det för med sig, kan besöksanledningarna 
anpassas för att motsvara besökarnas krav och önskemål i Kronoberg.  
 
Globaliseringen – Innebär för besöksnäringen att möjligheter med nya 
marknader öppnats. Exporten av exempelvis varor från Glasriket och IKEA har 
därför ökade möjligheter att öka för regionen. Att människor genomför väsentligt 
fler affärsresor och att kommunikationen människor emellan förenklats gör att 

                                                 
1 Bilden tagen från Visit Sweden Trendrapport 2018 
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  REGION KRONOBERG 
 

  Sida 2 av 3 

 

informationen sprids snabbt och man pratar om att världen blivit platt på så sätt 
att allting är nära och tillgängligt för fler. 
 
Globaliseringen gör att människan reser alltmer och det internationella resandet 
ökar stadigt. Resenärerna kan också därför ha högre ställda krav på pris, kvalitet 
och val av transportmedel. Resenären är beredd att lägga tid på sitt resande men 

inte längre än nödvändigt. Därför ställs bekvämlighet med pris på transport ofta 
mot varandra i valet.  
 
Transporten mellan aktiviteterna och en flygplats/tågstation på en destination 
behöver i detta fall också finnas en lösning på. Detta kallas ”the last mile” och 
innebär transporten den sista biten efter att resenären nått fram till flygplats, 
tågstation, busshållplats etc. The last mile syftar till biten mellan dessa stationer 
och det slutliga destinationen som oftast inte ligger i direkt anslutning, Därför är 
det viktigt att se till att det finns tex, bra cykelleder med cykeluthyrning, gångstigar 
med internationell skyltning, el sparkcyklar för kortare avstånd, carpooling etc är 
några alternativ. 
 
Likväl som globaliseringen skapar stora möjligheter för ökad besöksnäring finns 
risker för att den på längre sikt kan bidra till massturism och ökade utsläpp av 
växthusgaser. Därför är det viktigt att jobba proaktivt med dessa risker och sträva 
efter en dynamisk tillväxt av besöksnäringen snarare än explosiv. 
 
Urbaniseringen – Enligt FN:s prognos förväntas utvecklingen av människor 
som bor i städer ha växt till 60 - 75% år 2050. Den globala stadsbefolkningen 
förväntas uppgå till ca. 5 miljarder 2030 och passera 6 miljarder 2050. För att alla 
ska få plats kan städerna komma att breda ut sig på en yta som motsvarar Indien.2  
Urbaniseringen innebär att det kommer komma till nya levnadsstandarder där vi 
tex odlar på våra hustak, använder oss av solenergi och har klimatsmarta 
transportlösningar. Smarta städer, hållbarhetstänk och eko-lösningar blir en ”ny 
standard” att förhålla sig till. Effektiva transporter för såväl människor som varor 
blir en förutsättning för konkurrenskraften. 
 
Digitaliseringen 
Digitaliseringen är i ständig utveckling och kraftig tillväxt samt en av de absolut 
största trenderna att ta hänsyn till. Den går in i samtliga trender och är därför 
dominerande.  

                                                 
2 Visit the Future 
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3 

Trendrapporten ”Visit the 
Future” beskriver att 
”Mobiltelefonen har 
transformerats till att vara 
den digitala fjärrkontrollen 
till hela världen!”  
 
”Internet of things4 är 
redan en miljardmarknad 
och spås en mycket snabb 
tillväxt. Det är en värld där 
allting är uppkopplat och 
kommunicerande och där 
alla saker omkring oss blir 
allt smartare.  
 
Vi människor kommer att 
vara konstant 
uppkopplade oavsett var 
vi än befinner oss, och 
gränssnitten blir smartare 
och allt enklare att 
hantera.”5  
 

 
AI i form av mänskliga robotar, chatbotar på bokningssidor, wearables som går 
till internables6 och internet of things är delar som är högst väsentliga för 
besöksnäringen. År 2050 förväntas 50% av alla jobb vara ersatta med robotar av 
olika slag. 
 

 

 

 

                                                 
3 Bild tagen från Visit Sweden trendrapport 2018 
4 Sakernas internet är vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men 
även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket 
gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.  
5 Från rapporten Visit the future 
6 RFID – chip implantat under huden 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 78-90
Tid: 2020-06-09 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 84

Hjälp mot coronakrisen – Småland och Öarna
Diarienummer: RJL 2020/1331

Beslut 
Presidiet ställer sig bakom förslaget

1. Att bevilja Regional utveckling 7 499 584 kr för insatser för 
näringslivet som konsekvens av Covid -19 under förutsättning att 
övrig medfinansiering infrias.

2. Finansiering sker med 4 999 584 kr ur det statliga anslaget 1:1 
3. Finansiering sker med 2 500 000 kr ur anslaget för Regionala 

utvecklingsmedel. 
4. Vid brådskande behandling har ordföranden enligt 

delegationsordningen rätt att besluta på nämndens vägnar i ärendet 
enligt 6 kap. 39§ kommunallagen.

Sammanfattning 
I skenet av Coronapandemins effekter på näringslivet, både i länet och i de 
globala värdekedjorna, behöver den strukturella omställningen gå betydligt 
snabbare. Detta projekt ska bidra till att förstärka näringslivets innovations- 
och förändringskraft så att länet når det övergripande målet att länet ska 
vara en långsiktigt hållbar, innovativ tillväxtregion.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08
 Projektansökan

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2020-06-08 RJL 2020/1331

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Hjälp mot Coronakrisen – Småland och 
Öarna
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Beviljar Regional utveckling 7 499 584 kr för insatser för näringslivet som 
konsekvens av Covid -19 under förutsättning att övrig medfinansiering 
infrias.

 Finansiering sker med 4 999 584 kr ur det statliga anslaget 1:1 
 Finansiering sker med 2 500 000 kr ur anslaget för Regionala 

utvecklingsmedel 

Sammanfattning
I skenet av Coronapandemins effekter på näringslivet, både i länet och i de 
globala värdekedjorna, behöver den strukturella omställningen gå betydligt 
snabbare. Detta projekt ska bidra till att förstärka näringslivets innovations- och 
förändringskraft så att länet når det övergripande målet att länet ska vara en 
långsiktigt hållbar, innovativ tillväxtregion.

Information i ärendet
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd av den egna analysen 
såväl som de analyser som gjorts av bland andra OECD och Nord Regio, att 
Jönköpings län står inför stora behov av strukturomvandling. Det starka och 
framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar haft så 
höga orderingångar att det inte funnits tid för det framtidsinriktade 
strukturomvandlingsarbetet. Länets näringsliv har med anledning av det ett 
relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, en låg 
digital transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling än andra samt bedöms ligga lågt när det gäller jämställd 
regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som avgörande för 
länets långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd. Projektets övergripande 
mål är bidra till att Jönköpings län 2035 är en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion och kopplar främst an till tre delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin:

 Höjd kunskaps och teknologiinnehåll i produkter och tjänster
 Digital transformation 
 Jämställd regional tillväxt
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

RJL 2020/1331

Projektet kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovation- och 
förändringskraft i näringslivet i Jönköpings län, bidragit till ett: 
- hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
- framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i 
produkter och tjänster
- en ökad digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet

Genom att använda den krismedvetenhet som situationen kring Coronapandemin 
bidragit till och genom ökad insikt, kunskap och förändrade attityder kanalisera 
det uppkomna förändringsbehovet mot ett höjt teknologi- och kunskapsinnehåll i 
produkter och tjänster, ökad digital transformation och stärkt jämställd regional 
tillväxt har den långsiktiga konkurrenskraften stärkts. 
Resultatet är att: 
- Andelen sysselsatta inom högteknologisk produktion och andelen sysselsatta 
inom kunskapsintensiva tjänster har ökat i samtliga kommuner i länet
- Företagens automatiseringsgrad har ökat liksom användningen av AI både i 
industri- och tjänsteföretag
- Branschbredden har ökat i samtliga länets kommuner genom en utökad 
tjänstesektor 
- Länet har en större andel kvinnliga och utlandsfödda företagare och fler kvinnor 
i ledande befattningar 
- Fler företag har cirkulära affärsmodeller och länets nettoutsläpp har minskat 
- De näringsliv- och innovationsstödjande aktörerna utvecklat sin förmåga att 
stödja näringslivets strukturomvandling

Resultaten kommer att dokumenteras och spridas dels för att synliggöra vad som 
driver tillväxt och konkurrenskraft i världen efter Corona och dels för att sprida 
inspirerande exempel. Målgruppen kommer att vara medskapande i processen och 
därför kommer både projektets genomförande och effekter bidra till nytta för 
målgruppen på lång sikt. 
Projektet leder till en förmåga att bygga kapacitet och kompetens för snabb 
förändring och omställning i en värld som präglas av digitaliseringens 
möjligheter, globala värdekedjor och stora hållbarhetsutmaningar. Denna 
kompetens och förmåga kommer att internaliseras i det regionala 
utvecklingsarbetet med långsiktig hållbar tillväxt och utveckling. Att förmågan 
bibehålls och ständigt utvecklas, samt att näringslivsutvecklingen framgent är 
hållbarhetsdriven kommer Region Jönköpings län att ta ansvar för. Projektet 
bidrar också långsiktigt till Europa 2020 målen att säkerställa en hög 
sysselsättningsgrad, att förbättra villkoren för utveckling och att minska utsläppen 
av växthusgaser från näringslivet i länet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08
 Projektansökan
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

RJL 2020/1331

Beslut skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Patrik Kinnbom 
Sektionschef Innovation och 
företagande
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Typ EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland och Öarna/3 Att öka
konkurrenskraften hos SMF

Projektnamn Vart i hela världen är världen på väg?

Sparad 2020-05-29

Mottagare Tillväxtverket

Viktigt att veta om personuppgifter

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn Vart i hela världen är världen på väg?

1.2 Datum för projektstart 2020-05-29

1.3 Datum för projektavslut 2023-02-28

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Jönköping
Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo

Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda Värnamo

1.5 Typ av projekt Projekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

1.7 Sammanfattande projektbeskrivning
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I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd av den egna analysen såväl som de analyser som
gjorts av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av
strukturomvandling. Det starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar
haft så höga orderingångar att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets
näringsliv har med anledning av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och
tjänster, en låg digital transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra
samt bedöms ligga lågt när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som
avgörande för länets långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd.

Projektet utgår från analyser kring länets behov och utmaningar som ligger till grund för utformandet av den
nyligen beslutade regionala utvecklingsstrategin. Projektet har också utformats utifrån löpande analysarbete
som görs inom Regional Utveckling gällande länets näringslivsklimat, med stöd av de analyser OECD och
NordRegio gjort av länets potential och behov.

Målen för detta arbete har utarbetats tillsammans med näringslivet och deras organisationer.

Projektets övergripande mål är bidra till att Jönköpings län 2035 är en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion.

Projektets mål är att stärka förmågan till omställning för att göra näringslivet hållbart och konkurrenskraftigt.

Projektet kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovation- och förändringskraft i näringslivet i
Jönköpings län, bidragit till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet;
framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster; en ökad
digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet.

Projektet kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva företag, högt kunskaps- och
teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett jämställt och jämlikt näringsliv
präglat av mångfald.

Omvärldsanalys, inspirerande framåtblickar, förebilder och goda exempel kommer att bidra till lärande,
inspiration, kunskapsspridning och ett aktivitets- och innovationsdrivande arbetssätt, vilket ska genomsyra
hela projektet.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer 232100-0057

2.2 Organisationsnamn Region Jönköpings län

2.3 Juridisk form Landsting

2.4 Organisationens postadress Box 1024

2.5 Organisationens postnummer 551 11

2.6 Organisationens postort Jönköping

2.7 Arbetsställenummer 1923-5886

2.8 Arbetsställenamn Regionens hus

2.9 Besöksadress Klubbhusgatan 13

2.10 Postnummer 553 03

2.11 Postort Jönköping

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?

Ja

2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert Bankgiro

Ange nummer för valt betalningssätt 5327-1672

2.15 Kontaktperson

Namn Patrik Kinnbom

Telefon 0730256350
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E-post patrik.kinnbom@rjl.se

2.16 Projektledare

Namn

Telefon

E-post

2.17 Ekonomi

Namn indira.basic

Telefon

E-post indira.basic@rjl.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd av den egna analysen såväl som de analyser som
gjorts av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av
strukturomvandling. Det starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar
haft så höga orderingångar att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets
näringsliv har med anledning av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och
tjänster, en låg digital transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra
samt bedöms ligga lågt när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som
avgörande för länets långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd.

I processen kring den regionala utvecklingsstrategin gjordes en plan för att arbeta med dessa frågor som
inleds med delstrategin att förstärka näringslivets- och det offentligas innovations och förändringskraft. I
skenet av Coronapandemins effekter på näringslivet, både i länet och i de globala värdekedjorna, behöver den
strukturella omställningen gå betydligt snabbare än vi trodde för bara ett par månader sedan. Detta projekt
ska därför bidra till att förstärka näringslivets innovations- och förändringskraft så att länet når det
övergripande målet att länet ska vara en långsiktigt hållbar, innovativ tillväxtregion.

Projektet är direkt kopplat till Region Jönköpings läns uppdrag att samordna och leda det regionala
utvecklings- och tillväxtarbetet och att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Projektet är dock
åtskilt från verksamhet finansierad av driftsbudget och insatserna är inte möjliga att genomföra i ordinarie
verksamhet. Projektet är framtaget på ledningsnivå och dialogen har varit tvärsektoriell med hållbarhet i
fokus för att skapa synergier mellan olika sakområden som innovation och företagande,
kompetensförsörjning, internationalisering och attraktivitet.

Projektet är starkt efterfrågat av länets främjandesystem, branschorganisationer och företagarorganisationer. I
rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör ingår i uppdraget att samverka och nätverka med aktörer i
länet. I och med den Corona-pandemi vi befinner oss i är behovet av insatser tydligt efterfrågat och behovet
är akut.

4.2 Omvärld och samverkan
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Projektet utgår från analyser kring länets behov och utmaningar som ligger till grund för utformandet av den
nyligen beslutade regionala utvecklingsstrategin. Projektet har också utformats utifrån löpande analysarbete
som görs inom Regional Utveckling gällande länets näringslivsklimat, med stöd av de analyser OECD och
NordRegio gjort av länets potential och behov.
Under Coronapandemin tillhandahåller Region Jönköpings län på uppdrag av Tillväxtverket en nationell
företagsakut. I detta arbete ingår att dokumentera och analysera Corona-pandemins effekter på landets
företag, branscher och sysselsättning vilket ger en god bild av vilka insatser som behövs och efterfrågas av
företagen. Region Jönköpings län har sedan starten av Corona-pandemin samlat länets företagsfrämjande
aktörer och företagarorganisationer.  Dessa aktörer har varit till god hjälp för att på veckobasis, ofta dagbasis,
skapa en bild av läget i länets näringsliv under pandemin.

En analys av vilka insatser som behöver göras på kort, medellång och lång sikt för att stödja olika branscher
med anledning av Coronakrisen har gjorts tillsammans med näringslivet och alla dess stödjande aktörer. Alla
insatser som är resultatet av denna analys tar förutom att stödja i stunden också höjd för målen i den regionala
utvecklingsstrategin och de insatser som behöver göras för att stärka en långsiktigt hållbar konkurrenskraft
och nå målet en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. På kort sikt har Region Jönköpings län bland
annat lanserat satsningar på besöksnäringen, på kulturella och kreativa näringar, på hållbart SME-företagande
samt satsningar på att marknadsföra länets potential inom besöksnäringen.

På medellång sikt satsar Region Jönköpings län på att använda en frigjorda kapaciteten i företagen till att
ställa om mot ett hållbarhetsdrivet näringsliv genom projektet: Vägar till hållbar utveckling som bland annat
innebär att det företagsfrämjande systemet ska utmanas med hållbarhet i fokus samt ett ESF-projekt
tillsammans med IF Metall och Unionen med fokus på validering med tillhörande utbildningssatsningar för
den tillverkande industrin.

För att på lång sikt nå målen vill vi nu använda den frigjorda tiden och krismedvetenheten som finns i
företagen för att bygga kapacitet i länets näringsliv att ställa om för att lösa både de akuta utmaningarna och
bygga en kapacitet att förändras i takt med utmaningar som drivs av denna kris och andra omvärldsfaktorer
på lång sikt.

Då detta projekt därmed är en bärande del av den palett av insatser som identifierats som nödvändiga på kort,
medellång och lång sikt med anledning av krisen vet vi att det fyller flera behov vi ser hos näringslivet med
anledning av Corona-pandemin. Projektet har också en nära koppling och kan finna växelverkan med
projektet Vägar till hållbar utveckling som bland annat innebär att det företagsfrämjande systemet ska
utmanas med hållbarhet i fokus.

I alla insatser som genomförs i projektet kommer det att framgå att projektet finansieras av Europeiska
Regionala Utvecklingsfonden. Detta säkerställs genom att rutiner för detta finns hos både projektledning och
kommunikationsansvarig.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet

I det omfattande analysarbetet som föregick den regionala utvecklingsstrategin av länets aktörer och andra
samt de nationellt och internationellt identifierade målen är det tydligt vilken omställning länets näringsliv
behöver göra. Målen för detta arbete har utarbetats tillsammans med näringslivet och deras organisationer.

Genom täta avstämningar med det regionala näringslivet, dess organisationer, näringslivsaktörerna samt med
det innovations- och företagsstödjande systemet under krisen har en analys av vilka insatser som behöver
göras på kort, medellång och lång sikt gjorts för olika branscher. Genom den egna företagsjouren och genom
att Region Jönköpings län driver den nationella Företagsakuten på uppdrag av Tillväxtverket får
organisationen också en unik inblick i vilka behov SME-företag har med anledning av Coronakrisen. För att
veta vad de ska göra efterfrågas en bild av hur världen kommer att se ut när Coronakrisen ebbar ut och vilka
förändringar som företagen redan nu kan göra för att stå bättre rustade inför framtiden när samhället åter
sätter fart.
Projektet har förankrats och diskuterats med näringslivets aktörer och det företags- och innovationsfrämjande
systemet i länet.

Det regionala näringslivet är primärt målgrupp för projektet som både deltar och över tid är mottagare i
projektet, men företag kommer också att medverka som inspiration, förebilder och goda exempel. Samma
företag kan komma att både ta del av projektet och bidra som förebild under en del av projektet.

4.4 EU's strategi för Östersjöregionen

Ej aktuellt

5. Mål och resultat
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5.1 Mål

Projektets övergripande mål är bidra till att Jönköpings län 2035 är en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion.

Projektets mål är att stärka förmågan till omställning för att göra näringslivet hållbart och konkurrenskraftigt.

Delmål 1:  Höjd kunskaps och teknologiinnehåll i produkter och tjänster
Delmål 2: Digital transformation
Delmål 3: Jämställd regional tillväxt.

5.2 Målgrupp(er)

Primär målgrupp är företag i Jönköpings län med 1-249 anställda (SME) samt som sekundär målgrupp det
företags- och innovationsstödjande systemet.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

Projektet kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovation- och förändringskraft i näringslivet i
Jönköpings län, bidragit till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet;
framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster; en ökad
digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet. Genom att använda den
krismedvetenhet som situationen kring Coronapandemin bidragit till och genom ökad insikt, kunskap och
förändrade attityder kanalisera det uppkomna förändringsbehovet mot ett höjt teknologi- och
kunskapsinnehåll i produkter och tjänster, ökad digital transformation och stärkt jämställd regional tillväxt
har den långsiktiga konkurrenskraften stärkts.
Resultatet är att:
•Andelen sysselsatta inom högteknologisk produktion och andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva
tjänster har ökat i samtliga kommuner i länet.
•Företagens automatiseringsgrad har ökat liksom användningen av AI både i industri- och tjänsteföretag.
•Branschbredden har ökat i samtliga länets kommuner genom en utökad tjänstesektor
•Länet har en större andel kvinnliga och utlandsfödda företagare och fler kvinnor i ledande befattningar
•Fler företag har cirkulära affärsmodeller och länets nettoutsläpp har minskat
•Att de näringsliv- och innovationsstödjande aktörerna utvecklat sin förmåga att stödja näringslivets
strukturomvandling

5.4 Förväntade effekter på lång sikt

Projektet kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva företag, högt kunskaps- och
teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett jämställt och jämlikt näringsliv
präglat av mångfald.
Resultaten kommer att dokumenteras och spridas dels för att synliggöra vad som driver tillväxt och
konkurrenskraft i världen efter Corona och dels för att sprida inspirerande exempel. Målgruppen kommer att
vara medskapande i processen och därför kommer både projektets genomförande och effekter bidra till nytta
för målgruppen på lång sikt.
Projektet leder till en förmåga att bygga kapacitet och kompetens för snabb förändring och omställning i en
värld som präglas av digitaliseringens möjligheter, globala värdekedjor och stora hållbarhetsutmaningar.
Denna kompetens och förmåga kommer att internaliseras i det regionala utvecklingsarbetet med långsiktig
hållbar tillväxt och utveckling. Att förmågan bibehålls och ständigt utvecklas, samt att
näringslivsutvecklingen framgent är hållbarhetsdriven kommer Region Jönköpings län att ta ansvar för.
Projektet bidrar också långsiktigt till Europa 2020 målen att säkerställa en hög sysselsättningsgrad, att
förbättra villkoren för utveckling och att minska utsläppen av växthusgaser från näringslivet i länet.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
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Region Jönköpings län är projektägare och ansvarar för projektledningen med en projektledare på 100 %.
Projektet arbetar nära sektionen för innovation och företagande för att säkerställa ett ömsesidigt lärande och
utbyte så att projektet direkt får en påverkan på ordinarie strukturer. Detta görs för att säkerställa att projektet
under projekttiden internaliseras i det regionala tillväxt och utvecklingsarbetet och att metodutveckling i det
ordinarie arbetet kan ske i takt med näringslivet utveckling.

Utöver projektledning kommer följande resurser att knytas till projektet: processledning 100%, ekonomi 20
%, kommunikation 100 % samt controller 20 % med uppdrag att utvärdera projektet. För att kunna starta
omedelbart kommer processledning att upphandlas inledningsvis. Konsulter och föreläsare kommer att
upphandlas.

Styrgruppen leds av Region Jönköpings län och kommer därutöver att bestå av representanter för Jönköping
University, Företagarna, Handelskammaren samt en representant från länets näringslivschefer. Styrgruppens
sammansättning ska vara jämställd och dess roll är av övergripande strategisk karaktär.

För upphandling och inköp används Region Jönköpings läns inköps- och upphandlingsenhet. Utvärdering
görs av controller samt analysenheten på Region Jönköpings län.

6.2 Arbetssätt

Omvärldsanalys, inspirerande framåtblickar, förebilder och goda exempel kommer att bidra till lärande,
inspiration, kunskapsspridning och ett aktivitets- och innovationsdrivande arbetssätt, vilket ska genomsyra
hela projektet. Projektledningen kommer att säkerställa att projektet löper i samklang med andra projekt och i
den mån det är möjligt hitta samverkan, som är av värde för deltagande aktörer och företag. Mångfald och
jämställdhet eftersträvas i alla aktiviteter och under projektets inledning kommer styrgruppen och
projektmedarbetarna att ta del av kunskap och kompetensutveckling kring jämställd regional utveckling och
horisontella kriterier.

För att åstadkomma bestående resultat som lever vidare efter projekttiden används ett systematiskt
kvalitetsarbete, lärande utvärdering, dokumentation och en webbaserad kunskapsbank. Resultatet tas tillvara
och används framåt i det regionala utvecklingsarbetet internt såväl som externt. Projektets resultat rapporteras
också tillsammans med övrigt resultat från satsningar inom regional utveckling i samband med rapportering
på nationell och regional nivå.
Hållbarhetsaspekterna ingår i och är en förutsättning för den omställning som är nödvändig för fortsatt
konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Detta är projektets utgångspunkt.

Utvärdering kommer att ske genom uppföljning och utvärdering löpande under projektet och genom en
sammanställning vid dess slut.

Region Jönköpings läns andra satsningar till följd av Coronapandemin löper parallellt. Lärande, utbyte  och
informationsöverföring sker mellan satsningarna.

7. Aktiviteter

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Extern kommunikation och
resultatspridning

2020-05-29 2023-04-30 700 000 Kommunikation i sociala medier och på förekommande sätt
samt på egen digital plats.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Avslutsarbete 2023-02-28 2023-04-30 50 000 Avslutsarbete och slut

rapportering

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Utvärdering och lärande 2021-02-28 2023-04-30 350 000 Extern granskning och återkoppling till projektet, samt

slutrapport

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
: Insatser som bidrar till
omvärldsförståelse och skälet
till behov av höjt kunskaps-
och teknologiinnehåll i
produkter och tjänster

2020-06-09 2021-02-28 3 366 389 : Insatser som bidrar till omvärldsförståelse och skälet till
behov av höjt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och
tjänster
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Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Insatser som skapar insikter
om behov av
positionsförflyttning.
Seminarier, filmer och
föreläsningar  som också
lyfter goda exempel och
förebilder.

2020-05-29 2021-02-28 0 Insatser som skapar insikter om behov av
positionsförflyttning. Seminarier, filmer och föreläsningar
som också lyfter goda exempel och förebilder.

Utbildning i metoder för
förändringsledning.

2020-09-01 2021-04-01 0 Utbildning i metoder för förändringsledning.

Konsultledda insatser som
identifierar gap mellan nuläge
och börläge vad gäller
omställning, samt adresserar
behövliga åtgärder. Fokus på
process.

2020-10-01 2022-09-30 0 Konsultledda insatser som identifierar gap mellan nuläge och
börläge vad gäller omställning, samt adresserar behövliga
åtgärder. Fokus på process.

Konsultledd aktivitet som
syftar till innovation och
kunskaper om
innovationsprocesser.

2021-04-01 2022-12-31 0 Konsultledd aktivitet som syftar till innovation och kunskaper
om innovationsprocesser.

Processledda insatser för
faktisk omställning, enskilt
eller i grupp

2021-09-01 2023-02-28 0 Processledda insatser för faktisk omställning, enskilt eller i
grupp

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Insatser som bidrar till
omvärldsförståelse och
behovet av digital
transformation

2020-05-29 2022-12-31 3 366 389 Insatser som bidrar till omvärldsförståelse och behovet av
digital transformation

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Insatser som skapar insikter
om behov av
positionsförflyttning.
Seminarier, filmer och
föreläsningar som också lyfter
goda exempel och förebilder.

2020-05-29 2021-02-28 0 Insatser som skapar insikter om behov av
positionsförflyttning. Seminarier, filmer och föreläsningar
som också lyfter goda exempel och förebilder.

Utbildning i metoder för
förändringsledning.

2020-09-01 2021-06-30 0 Utbildning i metoder för förändringsledning.

Konsultledda insatser som
identifierar gap mellan nuläge
och börläge vad gäller
omställning, samt adresserar
behövliga åtgärder. Fokus på
process.

2020-10-01 2022-09-30 0 Konsultledda insatser som identifierar gap mellan nuläge och
börläge vad gäller omställning, samt adresserar behövliga
åtgärder. Fokus på process.

Konsultledd aktivitet som
syftar till digital innovation
och kunskaper om digitala
transformationsprocesser.

2021-04-01 2022-12-31 0 Konsultledd aktivitet som syftar till digital innovation och
kunskaper om digitala transformationsprocesser.

Processledda insatser för
faktisk omställning, enskilt
eller i grupp.

2021-04-01 2022-02-28 0 Processledda insatser för faktisk omställning, enskilt eller i
grupp.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Insatser som bidrar till
omvärldsförståelse och
behovet av jämställd regional
tillväxt

2020-05-29 2022-12-31 3 366 389 Insatser som bidrar till omvärldsförståelse och behovet av
jämställd regional tillväxt
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Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Insatser som skapar insikter
om behov av
positionsförflyttning.
Seminarier, filmer och
föreläsningar som också lyfter
goda exempel och förebilder.

2020-05-29 2021-02-28 0 Insatser som skapar insikter om behov av
positionsförflyttning. Seminarier, filmer och föreläsningar
som också lyfter goda exempel och förebilder.

Utbildning i metoder för
förändringsledning

2020-09-01 2021-06-30 0 Utbildning i metoder för förändringsledning

Konsultledda insatser som
identifierar gap mellan nuläge
och börläge vad gäller
omställning, samt adresserar
behövliga åtgärder. Fokus på
process.

2020-10-01 2022-09-30 0 Konsultledda insatser som identifierar gap mellan nuläge och
börläge vad gäller omställning, samt adresserar behövliga
åtgärder. Fokus på process.

Konsultledd aktivitet som
syftar omarbetning av
styrdokument och interna
processer

2021-04-01 2022-12-31 0 Konsultledd aktivitet som syftar omarbetning av styrdokument
och interna processer

Processledda insatser för
faktisk omställning, enskilt
eller i grupp.

2021-09-01 2023-02-28 0 Processledda insatser för faktisk omställning, enskilt eller i
grupp.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Inom ramarna för såväl förändlingslednings-workshops som inom blocket med Start Up-race kommer
enskilda företag att behöva hanteras separat - eftersom deras problembild är av enskild art eller av andra skäl.

Om ja, ange budgeterad kostnad
1 400 000

7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser

8.2 Kvantifiera

projektets bidrag i

följande

aktivitetsindikatorer

Kommentarer till

indikatorerna
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Antal företag som får stöd 750 företag Tar del av inspirerande
föredrag och föreläsningar
om omställning

Antal företag som får
bidrag

0 företag

Antal företag som får
annat ekonomiskt stöd än
bidrag

företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

750 företag Kunsultativa insatser av
grupp-karaktär

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (bidrag)

SEK

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (annat än bidrag)

SEK

Sysselsättningsökning i
företag som får stöd

heltidstjänster

8.3 Ange programspecifikt mål
Öka tillväxt i befintliga SMF

9. Budget

Kostnadstyp 2020 2021 2022 2023 Totaler
Personal 1 043 000 1 578 000 1 468 000 596 000 4 685 000

 - Projektledare 385 000 660 000 660 000 220 000

 -
Ekonomi/Admni
n

49 000 84 000 84 000 28 000

 - Processledare 315 000 540 000 540 000 180 000

 - Controller 49 000 84 000 84 000 28 000

 -
kommunikation

245 000 210 000 100 000 140 000

Externa tjänster 1 240 000 1 580 000 1 045 000 0 3 865 000

 -
Seminarieledare/
Föredragare

240 000 240 000 245 000 0

 -
Konsultinsatser

1 000 000 1 340 000 800 000 0

Resor och logi 12 000 36 000 36 000 0 84 000

 - Resor/Logi 12 000 36 000 36 000 0

Investeringar,
materiel och
lokaler

450 000 125 000 50 000 100 000 725 000

 -
Inspirationsförel
äsningar,
seminarier

450 000 125 000 50 000 100 000

Investeringar i
portföljbolag

0 0 0 0 0

Schablonkostnad
er

699 081 1 057 670 983 941 399 475 3 140 167

 -
Lönebikostnader
och ind kost 15%

471 853 713 887 664 123 269 630
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 - indirekta
kostnader

227 228 343 783 319 818 129 845

Enhetskostnader 0 0 0 0 0

Klumpsumma 0 0 0 0 0

Projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0 0

Summa,
faktiska
kostnader

3 444 081 4 376 670 3 582 941 1 095 475 12 499 167

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0 0 0 0 0

Privat bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0 0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0 0 0 0 0

Summa,
kostnader

3 444 081 4 376 670 3 582 941 1 095 475 12 499 167

Finansiär Beskrivning 2020 2021 2022 2023 Totaler
Offentlig
kontantfinansi
ering

2 222 041 2 688 335 2 041 471 547 737 7 499 584

 - RJL 2 222 041 2 688 335 2 041 471 547 737

Privat
kontantfinansi
ering

0 0 0 0 0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

2 222 041 2 688 335 2 041 471 547 737 7 499 584

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

0 0 0 0 0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0 0 0 0 0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

0 0 0 0 0

Summa,
medfinansieri
ng

2 222 041 2 688 335 2 041 471 547 737 7 499 584

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

1 222 040 1 688 335 1 541 470 547 738 4 999 583

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

35,48 % 38,58 % 43,02 % 50 % 40 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

35,48 % 38,58 % 43,02 % 50 % 40 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

35,48 % 38,58 % 43,02 % 50 % 40 %
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Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

64,52 % 61,42 % 56,98 % 50 % 60 %

Andel privat
finansiering

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Total
finansiering

3 444 081 4 376 670 3 582 941 1 095 475 12 499 167

Sökt belopp 4 999 583

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej

Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Om ja, belopp

Om ja, motivering

9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor

Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 Riskanalys EU-projekt.xlsx

2 Medfinansieringsintyg underskrivet.pdf

3 Inköps- och upphandlingsplan.xlsx

Signatur
Saknas
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