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Studien undersöker hur Arbetsförmedlingen och två privata 

utbildningsföretag jobbar med och ser på validering av 

utrikesfödda människors kompetens. Fyra personer intervjuades 

med hjälp av två semistrukturerade intervjuguider. Materialet som 

framkom under intervjuerna transkriberades och analyserades 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys vilken utmynnade i 

resultatdelens kategorier. Resultatet visar att intervjupersonernas 

syn på- och arbete med validering skiljer sig avsevärt i 

förhållande till varandra. I resultatanalysen uppkom frågan om 

vem valideringen är till för, människan, företaget eller 

arbetsmarknaden och hur dessa splittringar som verkar föreligga 

inom valideringsbranschen hanteras. Slutligen konstateras det att 

samarbete och kommunikation mellan olika organisationer i 

valideringsbranschen är viktiga delar i valideringsprocessen. För 

vidare forskning kan det vara intressant att få en djupare 

förståelse i hur olika aktörer jobbar med varandra i 

valideringsprocessen. 
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INTRODUKTION 

I takt med att landsgränser blir mer diffusa och globalisering har blivit ett av vår tids 

stora modeord blir mångfald en viktig fråga för varje land att ta sig an. 

Begreppet mångfald kommer ursprungligen från biologin och syftar till variationen av 

alla levande varelser. Då denna uppsats behandlar personer som flytt till Sverige från 

olika länder är det mer relevant med mångfaldsbegreppet som en förklaring av en stor 

variation människor emellan, till exempel variation av erfarenheter och ursprung. 

Mångfald kan studeras på en mängd olika sätt men i vår forskning väljer vi att se på 

mångfald ur ett samhälls- och organisationsperspektiv. Ur ett samhällsperspektiv ses 

mångfald som en strävan efter ett jämlikt och rättvist samhälle som uppnås med hjälp av 

en integrationspolitik där alla människor i samhället ska ha tillgång till 

arbetsmarknaden. Det organisatoriska perspektivet ser till hur mångfalden kan påverka 

dynamiken i en arbetsgrupp men även hur mångfald kan öka en organisations 

konkurrenskraftighet i bemötandet av kunder med varierande bakgrund (Widell & 

Mlekov, 2013).  

Antalet asylsökande har ökat stort i Sverige, framförallt på grund av krig i andra länder. 

Skillnaden mellan antalet asylsökande mellan januari och november 2013 och samma 

period 2015 är ungefär 80 000 människor, människor som har tvingats fly och söker 

skydd i Sverige (Migrationsverket, 2015). Ansvaret slutar däremot inte med att de 

människor vi i Sverige tar emot får tak över huvudet även om detta såklart är en 

grundläggande rättighet som ska uppfyllas.   

Sverige är faktiskt sämst av alla 34 OECD-länder – världens rikaste indu-

strinationer – på att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. Samtidigt som 

välutbildade ingenjörer kör taxi skriker svenska arbetsgivare paradoxalt nog 

efter kompetent arbetskraft (Ahnlund, 2015, 21 januari). 

Detta blir ett allt större problem då det sedan 2005 går fler personer i pension varje år än 

vad som träder in på arbetsmarknaden. Detta leder till prognosen att år 2060 kommer 

endast 50 procent av den svenskfödda befolkningen vara i arbetsför ålder, det vill säga 

åldern 15-74 år. Problemet blir än tydligare när man jämför detta med att samma siffra 

år 2013 var 75 procent. Med enbart svenskfödd arbetskraft kommer Sverige inte kunna 

fylla det arbetskraftsbehov som måste uppfyllas för att även i fortsättningen konkurrera 

på den internationella marknaden och fasthålla en stark ekonomi (Widell & Mlekov, 

2013).  

 

Vid den nyanländas ankomst till Sverige är det migrationsverket som har ansvaret för 

den första kartläggningen av personen, utöver detta har arbetsförmedlingen även ett 

ansvar för den nyanlända och dess anhörigas etablering i Sverige. Så fort som möjligt 

efter att uppehållstillstånd har beviljats ska Arbetsförmedlingen enligt 

etableringsreformen hålla ett första etableringssamtal med den nyanlända och vid detta 

tillfälle även upprätta en etableringsplan (Migrationsinfo, 2013a).  

Vuxenutbildningen, vars ambition är att hjälpa flyktingar till en mer framträdande roll 

på arbetsmarknaden växte till stor del fram under 80- och 90-talet i samband med att det 

livslånga lärandet blev aktuellt i den politiska debatten. Kunskapslyftet var en satsning 

från Riksdagen som påbörjades 1997 i syfte att få människor att öka nivån på sin 

utbildning, satsningen lades emellertid ner 2002 men under denna tid bekostade staten 
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100 000 platser inom vuxenutbildningen. Som följd av att kunskapslyftet lades ner kom 

statens bidrag som tidigare lagts på kunskapslyftet nu istället att läggas in i vart och ett 

av kommunernas övergripande statsbidrag. Kommunerna stod nu själva inför valet om 

huruvida man skulle fortsätta satsa på vuxenutbildning på egen hand eller minska det 

antal platser som erbjöds i kommunen och lägga pengarna på något annat. Idag har 

vuxenutbildningen blivit en verksamhet som i stor mån fokuserar på vägledning, 

validering och flexibelt lärande och även fast vuxenutbildningarna inom kommunerna 

har reducerat antalet platser under de senaste åren har det blivit allt vanligare med olika 

yrkesutbildningar för vuxna (Andersson & Fejes, 2005; Ds 2003:23; SOU: 1997:120).  

Vi anser att det är intressant att undersöka hur de människor som sköter den första 

kontakten med flyktingar ser på validering av den kompetens de nyanlända besitter. 

Detta gäller formell-, informell- och ickeformell kunskap samt arbetslivserfarenhet som 

alla faller under begreppet kompetens.  

 

Bakgrund 

För att underlätta fortsatt läsning vill vi klargöra skillnaden mellan begreppet flykting 

och begreppet invandrare:  

 

Flykting 

Enligt UNHCRS flyktingkonvention är en flykting en person som: 

 
flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som 

befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på tidigare 

nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet. Vad och vem som 

utgör en viss samhällsgrupp har utvecklat sig genom åren. Idag räknas i vissa 

länder de som riskerar förföljelse på grund av sitt kön eller sexuell orientering 

(Migrationsinfo, 2015b).  

 

I konventionen regleras också vilka rättigheter en flykting har i de länder som 

undertecknat den. År 2008 hade 144 länder valt att följa denna konvention och 

konventionen erkänner flyktingkriser som ett internationellt problem och beskriver att 

bördan skall fördelas mellan länderna.  

 
Till exempel innehåller konventionen en flyktings rätt till religionsfrihet och 

rörlighet, rätten till ett arbete, utbildning och ett passdokument, men framför 

allt finns bestämmelsen att flyktingar inte skall tvingas återvända till ett land 

där de fruktar förföljelse (migationsinfo, 2015b).  

 

Invandrare 
Invandrare, immigrant, person som flyttar från ett land till ett annat för att 

bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/religionsfrihet/
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Vi vill här också klargöra begreppen nyanländ och utrikesfödd som figurerar i 

uppsatsen.  

 

Utrikesfödd 

Begreppet utrikesfödd används i studien för att beskriva en människa som är 

född utanför Sverige. Vi väljer att använda detta begrepp då vi inte kan 

urskilja om personen har invandrat eller flytt till Sverige.  

 

Nyanländ 

Detta begrepp används då vi inte kan urskilja om personen flytt eller 

invandrat till Sverige men vi vet att personen befunnit sig i Sverige i mindre 

än två år.  

 

Vi är medvetna om att begreppen utrikesfödd och nyanländ homogeniserar 

grupper av människor men vi använder dem då vi inte fått tillräcklig 

information för att benämna dem som flykting eller invandrare. Begreppen 

används i vår uppsats endast för att underlätta läsningen och inte för att sudda 

ut skillnader mellan människor.  

 

Invandringens historia i Sverige 

Sverige började på 1700-talet föra statistik över landets befolkning. Under denna period 

återfinns inga konstaterade siffror gällande ut- och invandringen men med största 

sannolikhet var det svenskfödda som rörde sig över gränserna. Under mitten av 1800-

talet ser Sverige en radikal ökning av befolkningen, fler människor föds och lever 

dessutom längre. Samhällets ekonomi lyckas inte hålla jämna steg med 

befolkningsökningen vilket får följderna att en stor del av Sveriges befolkning utvandrar 

till Amerika. Detta leder i sin tur till att det till slut råder brist på arbetskraft i Sverige 

(Befolkningsstatistik, SCB). 

Under 1930-talet repar sig industrin och Sverige blir ett invandringsland istället för ett 

utvandringsland. Många väljer att komma till Sverige när andra världskriget bryter ut, 

de som kommer hit är främst från de nordiska- och östersjöbelägna länderna. Efter 

andra världskriget har Sverige fortfarande ett arbetskraftsbehov och en ekonomi som 

blomstrar och många invandrar från länder som Grekland, Tyskland och före detta 

Jugoslavien (Befolkningsstatistik, SCB). 

På 1970-talet råder det dåliga tider i Sverige med hög arbetslöshet och många av de 

arbetskraftsinvandrare som sökt sig till Sverige väljer att utvandra med påföljden att 

utvandringen under en period på 1970-talet är högre än invandringen. 1980-talet för 

återigen med sig en höjning av invandringen men denna gång på grund av att många 

tvingas fly från sina hemländer, nu kommer det flyktingar från framförallt Iran, Chile, 

Libanon och Jugoslavien (Befolkningsstatistik, SCB).  

Under 2000-talet sker det en fortsatt ökning av invandringen, den största gruppen är de 

människor som flyr krig, främst från länderna Somalia, Syrien, Eritrea och Afghanistan 

(SCB, 2013). I samband med att nya länder har blivit medlemmar i EU har även 

arbetskraftsinvandringen från dessa länder ökat men det har även skett en ökning i 
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antalet studenter från utlandet som vill studera i Sverige. Invandringen i Sverige är 

högre nu än någonsin och överträffar all tidigare statistik sedan 2011 då Syriens 

inbördeskrig bröt ut (Befolkningsstatistik, SCB).  

 

Svenskfödda och utrikesföddas utbildningsnivå 

Beträffande utbildningsnivån bland utrikesfödda jämfört med svenskfödda är den största 

skillnaden att fler utrikesfödda endast har genomgått en förgymnasial och gymnasial 

utbildning jämfört med svenskfödda som i högre grad genomgått någon form av 

eftergymnasial utbildning. Det är när man ser till sysselsättning efter utbildning som 

skillnaderna blir extra tydliga. Bland svenskfödda med eftergymnasial utbildning jobbar 

71% med ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå och detta speglas även bland 

nordiska invandrare. Ser man på samma siffror bland invandrade EU-medborgare 

sjunker denna siffra till 62% och bland människor som är födda i Afrika har denna siffra 

sjunkit ytterligare till endast 36% trots att Somalia och Eritrea är två länder som toppar 

flyktingstatistiken i Sverige (SCB, 2013). Värt att nämna här är att det spelar stor roll 

vid vilken tidpunkt de utrikesfödda kommit till Sverige. Det är en naturlig påföljd att de 

som anländer vid en lågkonjuktur har lägre chanser att få en anställning som motsvarar 

deras utbildningsnivå (Migrationsinfo, 2015a).  

 

Valideringens historia 

Ordet validering kommer från ”validus” som på latin betyder stark, att identifiera 

styrkor och på så sätt göra något giltigt är således att validera. Tidigare har ordet 

validering nästan uteslutande förekommit i forskningssammanhang för att påvisa 

huruvida man faktiskt mäter det man avser att mäta. Inte förrän 1996 började begreppet 

validering användas i Sverige som en definition på de tillvägagångssätt som används för 

att bekräfta kunskaps värde (Andersson & Fejes, 2005). 

Utbildningsdepartementet definierar validering som följande: 

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

dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person 

besitter oberoende av hur den har förvärvats (Ds 2003:23, s. 19). 

Begreppet validering kommer ursprungligen från USA där det benämns som PLA (Prior 

Learning Assessment). PLA började användas vid slutet av 60-talet inom den 

akademiska världen. Tack vare valideringsprocessen kunde alla studerande, oavsett 

bakgrund och förutsättningar få möjlighet till en högre utbildning. På 80-talet kom 

valideringen till Storbritannien i form av begreppet AP(E)L, Accreditation of Prior 

(Experiental) Learning. Till en början fyllde validering samma syfte som i USA, att ge 

alla studenter möjlighet till en akademisk utbildning, validering utfördes under denna 

period separat av berörd institution. Senare utvecklades valideringen till att inrikta sig 

på arbetsmarknaden då det fanns ett stort behov att fylla, detta var även anledningen till 

att valideringen spred sig till Australien under samma tid, men då under definitionen 

RPL, Recognition of Prior Learning. På 90-talet började valideringen användas i 



 

5 

Sydafrika med fokus på de som under apartheid-tiden inte fick tillgång till utbildning, 

valideringen skapade på så sätt en social rättvisa (Andersson & Fejes 2005). 

1997 började konceptet validering av tidigare lärande ta sig form även i Sverige, 

utbildningsdepartementet utvecklade under denna tid det så kallade Kunskapslyftet 

(SOU 1996:27), ett program för validering av det man lärt sig tidigare i livet. Sverige 

lyckas under de åren som följer inte riktigt skapa ett enhetligt system för valideringen 

trots att olika valideringsmetoder prövades i några lokala, regionala och nationella 

projekt (Andersson & Fejes, 2005; Diedrich, 2013a). I början av 2000-talet gör 

regeringen ett uttalande om vikten av att validera det tidigare lärandet av just personer 

med utländsk härkomst, mycket tack vare komplikationerna invandrare upplevde med 

att få en anställning och integreras i det svenska samhället (Lundh & Ohlsson, 1999). År 

2004 fastställde regeringen den så kallade valideringsdelegationen som skulle sprida 

kunskapen gällande validering i Sverige, år 2007 lades delegationen ned (Andersson & 

Fejes 2005; Diedrich 2013a) och än idag forsätter frågan om att fastställa en 

valideringsprocess i Sverige som är så effektiv som möjligt (Diedrich, 2013a). 

Validering är ett begrepp som blivit alltmer omtalat bland såväl forskare som politiker 

under de senaste tio åren (Andersson & Guo, 2009). Tidigare har mycket forskning 

utförts kring de effekter validering har på bland annat organisationer, grupper och 

människor men har i stor mån bortsett från själva utövandet av valideringen (Diedrich, 

2013a).  

Att som utrikesfödd ta sig in på arbetsmarknaden är viktigt för att integreras i det 

sociala samhället. Förutom att delta i kurser utformade för att lära sig det svenska 

språket och program i hur man bäst beter sig i en intervjusituation ligger stort fokus på 

just validering. Valideringsprocessen fortsätter kontinuerligt att utvecklas för att på ett 

så effektivt sätt som möjligt få en förståelse för flyktingars tidigare kunskap (Diedrich, 

2013b). 

Integreration innebär att man får en individ att passa in i en ny kontext. I Sverige jobbar 

man med integration i syfte att anpassa invandrare till samhället på ett så bra sätt som 

möjligt. Något som är viktigt med integrationsbegreppet är det faktum att den grupp 

eller individ som integreras i ett nytt sammanhang inte förväntas bli så lik den nya 

gruppen som möjligt utan strävan är att bilda en helt ny grupp där båda parter lär av 

varandra. Även om det är ofrånkomligt att en flykting eller invandrare behöver lära sig 

svenska för att kunna integreras i samhället har man kvar mycket från sin ursprungliga 

kultur som de svenskfödda tar till sig (Nationalencyklopedin, u.å.b). 

Även om flyktingars integration på den svenska arbetsmarknaden har varit högt upp på 

politikernas agenda under en längre tid kvarstår fortfarande problem kring att dels ta sig 

in på arbetsmarknaden men framförallt att få arbeta med något inom sitt 

kompetensområde (SOU 2007;50). Helene Hellmark Knutsson, nuvarande minister för 

högre utbildning och forskning säger att UHR, universitets- och högskolerådet på 

uppdrag av regeringen ska undersöka möjligheterna att utforma en försöksverksamhet 

gällande validering inom yrkeshögskolor och övriga högskolor. Sjuksköterskor och 

lärare är två bristyrken i Sverige idag och det vore dumt att inte validera och ta tillvara 

på kompetensen inom dessa områden, att förneka den kompetensen är något som 

Sverige inte kan kosta på sig menar Hellmark Knutsson (2015). Verksamheten ska 

påbörjas år 2016 och fokusera på personer med bristande dokumentation av en utländsk 

utbildning. Det regeringen vill uppnå med försöksverksamheten är att kunna validera 
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kompetensen och kunskaperna hos fler flyktingar för att dessa ska kunna vidareutbilda 

sig eller komma ut på arbetsmarknaden fortare, försöksverksamheten är något som är 

viktigt för samhället såväl som för de nyanlända flyktingarna (Regeringen, 2015). 

 

Kompetensbegreppet 

Validering och kompetens är två begrepp som hänger tätt samman, för att förstå 

begreppet validering är det relevant att även förklara begreppet kompetens.  

Kompetens består av tre delar: 

Kunskap – Detta är grunden för att kompetens ska kunna uppstå från första början. 

Kunskapen kan vara både implicit och explicit men den måste finnas för att en 

människa ska vara kompetent inom ett visst område.  

Vilja – Personen måste vara villig att utföra den uppgift som ligger framför hen. Om 

viljan inte finns spelar kunskapen en liten roll.   

Tillfället – Den kompetente måste få ett tillfälle att visa sin kompetens, om personen 

inte sätt i ett scenario där kompetensen behövs kommer den heller inte att uppvisas.  

Det går att urskilja två sorters kompetens när man ser till individen: Formell kompetens 

och faktisk kompetens. Den formella kompetensen är något en person tilldelats ett 

diplom för, kan man säga. En läkare har sin läkarlegitimation och en elektriker har en 

viss behörighet. Detta är läkarens och elektrikerns formella kompetens och för detta kan 

de ställas till svars vid ett dåligt utfört arbete. Den formella kompetensen finns till för 

att säkerställa att personen som utför en uppgift faktiskt kan utföra den. Den faktiska 

kompetensen är på många sätt mer relevant då man ser till att en formell kompetens kan 

vara utdaterad även om diplomet eller licensen fortfarande ger personen rätt att utföra 

uppgiften. Med faktisk kompetens menas det som en person faktiskt kan, läraryrket är 

ett utmärkt exempel här: en lärare kan vara fantastisk och skulle vara en tillgång för 

vilken skola som helst men får inte undervisa för att hen saknar lärarlegitimation. 

Personen besitter alltså den kompetens som krävs för att utföra uppgiften men hindras 

av att hen inte har den formella kompetensen. (Granberg, 2011).  

En utbildning som är utförd i ett annat land behöver i många fall kompletteras. 

Validering som begrepp handlar inte enbart om utbildning utan även om det faktum att 

den kompetens och de färdigheter en individ införskaffat genom ickeformellt, formellt 

och informellt lärande behöver bedömas. Formellt lärande är det lärande som sker i 

officiella lärandeinstitutioner och som ofta resulterar i diplom, examensbevis etc. 

Informellt lärande sker ofta utan att det finns en aktiv tanke om att ett lärande ska ske 

och utan att den som lär sig ens är medveten om att den lär sig något. Detta sker ofta 

under socialisering med andra människor. Det icke formella lärandet sker på platser 

som inte är officiella lärandeinstitutioner så som på arbetsplatsen, planerade sociala 

aktiviteter och när mer kunskap anskaffas inom en persons intresseområde som musik 

eller sport (Commission of the european countries, 2000). 

När valideringen genomförs är syftet att se på vilken nivå kompetensen ligger och vad 

som lämpar sig bäst i fråga om ytterligare utbildning. Syftet är att kunna korta ner 

utbildningen eller anpassa den för att i största möjliga mån kunna medräkna den 
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kompetens individen har med sig sedan tidigare och att kompetensen dokumenteras i 

syfte att komma ut i arbetslivet eller för vidare studier. De som bedömer kompetensen 

hos någon med utbildning från ett annat land är de myndigheter som är ansvariga, bland 

annat högskoleverket och yrkeshögskolan (Migrationsinfo, 2013b).  

 

Tidigare forskning 

Något som är omdiskuterat i den tidigare forskningen är den makt som den validerande 

personen besitter. Andersson och Osman (2008) har genomfört en kvalitativ studie på 

tre olika institutioner i Sverige som jobbar med validering. Personen som utför 

valideringen bestämmer värdet av den kompetens den validerade besitter, både i form 

av formellt och informellt kunnande. Den som validerar måste vara medveten om att 

den har möjlighet att integrera den nyanlända men också se till att denna validering kan 

segregera personen. Under valideringen skapas kunskap om den nyanländes kompetens 

och just kompetens är ett centralt begrepp i hela valideringsprocessen. Det är hur denna 

kompetens sedan förvaltas och värderas som bestämmer om den nyanlända inkluderas 

eller exkluderas på den svenska arbetsmarknaden. Här bestäms vilka yrken personen får 

tillgång till genom att kompetensen får ett värde och det bestäms vilken kompetens som 

är relevant för den här människan menar Andersson och Osman (2008). Valideringen är 

enligt Andersson och Guo (2009) ett resultat av att det redan finns en maktrelation där 

den ena parten sätter sig över den andra och därmed har makt att stöta ut eller släppa in 

den validerade. Det tvistas däremot om vad som är resultatet av vad, det har lagts fram 

argument för att maktrelationerna är resultatet av valideringen. Att validering används 

som ett instrument är en process som bygger makt och används för att bygga nya eller 

förstärka redan existerande allianser menar Diedrich (2009).  

 

Diedrich (2013a, 2013b) har genom en kvalitativ metod med intervju, observation och 

litteraturgenomgång som huvudinstrument kommit fram till att en annan omdiskuterad 

problematik med validering av nyanländas kompetens är att det ofta krävs en tolk då 

språkkunskaperna inte är tillräckliga för att valideringen ska kunna fortgå. Tolkens roll i 

valideringen har tidigare setts som oproblematisk men Diedrich (2013b) argumenterar 

för att denna roll kan ha stora implikationer för hur de nyanländas kompetenser 

värderas. Något den validerande måste ta hänsyn till är att tolken gör en tolkning av det 

den nyanlända har sagt och den validerande kan inte vara säker på att detta är exakt det 

som har uttryckts av den nyanlända. Detta kan resultera i en inte helt korrekt validering 

av kompetensen som den nyanlände besitter. Att tolken inte är lika insatt i området som 

diskuteras gör det svårt för hen att tolka, särskilt om det som sägs är branchspecifikt och 

tolken kanske inte helt och hållet förstår vad som sägs. Den validerande tvingas att själv 

göra en tolkning av vad som sagts av den nyanlända och vad som har lagts till eller 

dragits bort av tolken menar Diedrich (2013b).  

 

Viss kritik har riktats mot validering, kritik som går emot uppfattningen om att 

validering är ett ultimat sätt att främja integrationen av flyktingar i det svenska 

samhället. När syftet är att lyfta vissa kompetenser hos en individ och sätta ett värde på 

dessa medföljer det faktum att det alltid finns övrig kompetens som man skulle kunna 

besitta. Detta bidrar till att valideringen pekar på vad man inte kan och valideringen kan 
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då kopplas samman med en känsla av misslyckande enligt Andersson och Fejes (2005). 

Valideringen kan även bidra till att den nynlände stöts ut ur samhället genom att tvingas 

gå igenom en extensiv process som bara fortsätter. Ett annat problem som diskuteras är 

det faktum att valideringen kan placera den nyanlände i en ogynnsam kategori och på så 

sätt försvåra flyktingars liv (Diedrich 2013a).  
 

 

Ytterligare ett argument som förts fram i tidigare forskning är enligt Andersson och 

Osman (2008) att själva valideringen inte används som ett sätt för att integrera 

människor på ett bredare plan utan att detta blir ett instrument som kan liknas med 

talangjakt. Den validerande blir näst intill ett instrument för att den svenska 

arbetsmarknaden ska hitta den kompetens som krävs vilket skapar konsekvenser för de 

personer som inte besitter den kompetens som just nu bedöms som värdefull. Om man 

som nyanländ besitter kompetenser inom ett område där det för tillfället råder 

arbetsbrist löper man större risk att inte bli inkluderad i samma utsträckning som någon 

med kompetenser inom ett område som skriker efter arbetskraft. Det uppstår en 

spänning mellan om syftet med valideringen är att integrera människor eller om den är 

ett redskap för ekonomisk tillväxt (Andersson & Osman, 2008). 
 

Validering är något som blivit ett aktuellt begrepp inom vuxenutbildningen under det 

senaste decenniet, men aktörer har olika perspektiv på arbetet med validering, 

Andersson och Fejes (2005) menar att detta är en viktig problematik gällande rollerna i 

valideringsprocessen. Arbetsförmedlingens ambition är att så fort som möjligt få ut 

människor utan arbete på arbetsmarknaden medan vuxenutbildningen syftar till att 

människor med hjälp av valideringen ska få en bättre roll på arbetsmarknaden tack vare 

identifiering av individens faktiska kunskap. Arbetsförmedlingen och 

utbildningsverksamheterna är inte de enda aktörerna som ska ha ett finger med i 

valideringsprocessen, det finns även fackliga organisationer, lärare, handledare och en 

mängd olika branscher som deltar i valideringsarbetet. Alla aktörer har sina egna mål 

med arbetet kring validering och det föreligger ett behov av att se till individens 

livssituation i stort och försöka ha en enad syn på valideringen enligt Andersson och 

Fejes (2005). 

Belangér och Mount (1998) presenterar en internationell överblick över hur man 

använder sig av validering, eller PLAR, Prior Learning Assessment and Recognition 

som man benämner validering i Nordamerika. De menar att PLAR kommer bli en viktig 

del i arbetskraften på 2000-talet där mycket fokus kommer ligga på det livslånga 

lärandet. Mycket av människors lärande kommer ske utanför klassrumsmiljön genom 

olika formella- och informella tillvägagångssätt. I USA började man redan under mitten 

av 1900-talet utveckla metoder för att validera militärers utbildning (Belangér & Mount, 

1998). Det föreligger ett ökat intresse i det faktum att validera det lärandet som en 

människa tillskansat sig genom att jobba och leva. Perker och Ward (1996) beskriver att 

utvecklingen av teknologin kommer bidra till att organisationer ändrar sätten de jobbar 

på. I framtiden kommer arbetstagarna behöva vara mer mobila och anpassningsbara, 

arbetstagarnas generella kunskap kommer stå alltmer i fokus och lärandet kommer gå 

från att vara branschspecifikt till att fokusera på att kunna samarbeta i grupp och följa 

vissa standarder så som kvalitetssäkring. Dessa är kunskaper som kommer vara 

användbara även i andra organisationer om individen bestämmer sig för att byta 

arbetsplats eller branch (Perker & Ward, 1996).  
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Barker (1998) betecknar begreppet validering som PLA, Prior Learning Assesment och 

beskriver olika tillvägagångssätt att utföra PLA, dessa tillvägagångssätt kan 

sammanställas i tre kategorier som illustreras av olika länder: 

Skottland och Frankrike använder PLA i syfte att sammankoppla yrkeskvalifikationer 

med lärande för att se vilka färdigheter individen redan besitter och vilka färdigheter 

individen behöver. Utifrån detta grundval utformas sedan en plan att anskaffa det 

kunnande eller de färdigheter som behövs genom till exempel formellt lärande eller 

utövande. I Storbritannien, Australien och Nya Zeeland används PLA främst utanför 

utbildningssystemet för att i en yrkeskontext kunna tillgodoräkna sig sina färdigheter. 

Personen kan således hävda att denne erhållit sina färdigheter utifrån specifika 

kvalifikationer som krävs inom ett visst yrke. I USA och Kanada används PLA främst 

inom utbildningssektorn i syfte att kunna tillgodoräkna sig tidigare kompetens till sin 

akademiska examen.  Detta innebär således att individen inte behöver genomgå kurser 

som innefattar den kompetens man redan har utan man kan genom PLA tillgodoräkna 

sig vissa poäng som behövs för att ta ut sin examen.  

Mycket av den internationella forskningen diskuterar validering i förhållande till den 

högre utbildningen inom landet. Klein-Collins och Wertheim (2013) beskriver att man i 

USA under senare år fokuserat på det faktum att studenter som påbörjat en 

eftergymnasial utbildning i högre grad ska ta examen. PLA har framskridit som en vital 

del i processen att hjälpa fler studenter att ta sin examen. Tack vare PLA kan man 

tillgodoräkna sig den kunskap man skaffat sig genom till exempel arbetslivserfarenhet, 

självstudier eller genom militär träning och på så sätt blir vägen till en examen inte lika 

lång. Forskning som utförts på 62 000 studenter från 48 eftergymnasiala lärosäten i 

USA visar att mer än dubbelt så många studenter som genom PLA kunnat tillgodoräkna 

sig kompetens var benägna att slutföra sin examen, jämfört med de studenter som inte 

fått kompetensen tillgodoräknad genom PLA (Klein-Collins, 2010). Ur ett 

arbetsmarknadsperspektiv kan PLA hjälpa till att se vad företagets anställda är i behov 

av i form av utbildning, detta genom att visa på vad individen redan kan och vilken typ 

av ytterligare utbildning som skulle behövas. PLA är dessutom användbart för de 

personer som söker jobb och erhåller tidigare erfarenhet då detta kan bidra till en 

snabbare anställning och mindre resurser behöver läggas på att träna upp individen när 

denne väl erhållit ett arbete menar Klein-Collins och Wertheim (2013). 

 

Syfte och problemformulering 

Studien genomfördes i en större kommun i södra Sverige (SKL, 2015). År 2014 bodde 

14 190 utrikesfödda människor i kommunen (SCB, 2014). När vi pratar om validering 

av utrikesfödda är det viktig att ta hänsyn till att utrikesfödda inte är en homogen grupp 

människor. De kommer från olika ställen i världen och har alla en egen historia att 

berätta. Att gruppen är heterogen problematiserar just den validering som är intresserant 

att undersöka. Människor som kommer från Afrika har inte samma upplevelser och 

förutsättningar som människor som kommer till Sverige från Syrien.  

På grund av detta kan man heller inte förvänta sig att de kan bli validerade och 

behandlade på samma sätt och man kan framförallt inte förvänta sig ett likadant resultat 

på en valideringsprocess utan att ta hänsyn till att alla människor är olika. Detta gör det 
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intressant att se hur de människor som kommer till Sverige blir bemötta och hur de blir 

hjälpta genom validering. Vi vill undersöka hur de människor som arbetar med 

validering tar sig an människor från olika bakgrunder och som har olika upplevelser 

med sig.  

Detta leder oss vidare till våra två problemformuleringar:  

Hur ser Arbetsförmedlingen och privata aktörer inom valideringsbranschen på 

validering av utrikesfödda människors kompetens? 

Hur jobbar dessa organisationer med validering av utrikesfödda människors kompetens?  

 

METOD 

I metodavsnittet redogörs det för de metodologiska utgångspunkter och de etiska 

ställningstaganden som gjorts med hänvisning till de forskningsetiska principer 

vetenskapsrådet har utformat. Det redogörs även för vilket undersökningsinstrument 

som används, vilka människor som deltar i undersökningen samt genomförandet av 

studien och vilken analysmetod som använts.  

 

Metodologiska utgångspunkter 

Då studien är kvalitativ är hermeneutiken vår metodologiska utgångspunkt. Inom 

hermeneutiken ligger fokus på studieobjektet, alltså vad den kunskapen som eftersöks 

har för innebörd. Hermeneutiken handlar således om att man söker kunskap kring vilken 

mening och avsikt olika människor och omständigheter har i en speciell kontext (Starrin 

& Svensson, 2011). Den Hermeneutiska metoden anser vi är relevant för studien 

eftersom vi vill skapa förståelse för intervjupersonernas upplevelser och tankesätt med 

utgångspunkt i de forskningsfrågor som ställts av oss.  

 

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har utformat fyra stycken huvudkrav för att skydda de personer som 

deltar i en undersökning, dessa fyra krav förhöll vi oss till under hela forskningsarbetet. 

Det första kravet är informationskravet och innebär att intervjupersonerna i vår studie 

blev upplysta om att deras deltagande i vår undersökning var frivilligt samt att de när 

som helst under studien kunde avbryta sin medverkan. Vi försäkrade även de 

medverkande om att informationen som framkom endast används i denna studie. Våra 

kontaktuppgifter presenterades för att deltagarna skulle kunna kontakta oss vid 

eventuella frågor och kunna få information om vart och hur vår studie publiceras. Vi 

följde även samtyckeskravet och fick ett godkännande från våra deltagare om att vara 

med i studien. Om det skulle inträffa att en deltagare i efterhand valde att avbryta 

studien kunde materialet som samlats in strykas helt om personen önskade detta, men 

man kan som forskare försöka att helt undanröja all möjlighet till att personen skulle 

kunna identifieras och därigenom få ha kvar materialet. I enlighet med 

konfidentialitetskravet anonymiserade vi våra deltagare fullständigt och benämnde inte 
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kommunen som studien är genomförd i för att på så sätt minimera risken att någon 

skulle kunna identifiera en deltagare. Vi följde till sist nyttjandekravet och använde inte 

det material som framkom till något annat än just den forskning vi utförde just då 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Planering och genomförande 

Undersökningsinstrument 

Studien är kvalitativ med intervju som undersökningsmetod med argumentet att det 

behövdes gå på djupet och se till hur några få personer, som arbetar med validering ser 

på- och upplever fenomenet. Det är den semistrukturerade intervjun som använts i 

undersökningen, den är relevant på grund av att den ger respondenten utrymme att 

beskriva sina upplevelser och sin bild av situationen på ett generellt vis med hjälp av de 

teman vi utformat. I en semistrukturerad intervju kan ordningen på frågorna variera och 

frågorna är ofta mer allmänt formulerade (Bryman, 2014). Intervjuguiden delades upp i 

tre teman som vi ville beröra på respektive organisation. Dessa teman var 

valideringsprocessen, kompetens och den validerandes roll/etableringsuppdraget. I och 

med att företagens arbetsprocesser såg olika ut behövdes två olika intervjuguider, 

Arbetsförmedlingen utförde själva inte validering och därför ansågs det överflödigt att 

ha med rubriken den validerandes roll i den intervjun. Istället valde vi att fokusera på 

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som handlar om att etablera invandrare i det 

svenska samhället. Vid en kvalitativ intervju hade vi även möjligheten att intervjua 

samma person flera gånger och få tillgång till mer detaljrika svar om så hade önskats 

(Bryman, 2014). Enligt Kvale (1997) bör frågorna i en semistrukturerad intervju ta 

hänsyn till en dynamisk och tematisk aspekt, den tematiska aspekten innebär att 

frågorna utformas i förhållande till intervjuns ämne med hänsyn till tidigare teori och 

den senare analysen. Under intervjun försökte vi få klarhet i svaren med bakgrund av de 

teman vi senare skulle använda för att finna kategorier i. Den dynamiska aspekten av 

intervjufrågorna handlar om samspelet mellan intervjuperson och intervjuare, för att 

intervjupersonen skulle känna sig bekväm med att berätta om sina upplevelser 

utformade vi frågorna på ett lättbegripligt sätt, korta frågor utan akademisk språk.  

Kvale (1997) belyser några olika kategorier av frågor som är användbara i den 

semistrukturerade intervjun, inledningsvis i intervjuguiden använde vi oss av inledande 

frågor, frågor som ger intervjupersonen en chans att beskriva fenomenet övergripande 

och vi fick på så sätt redan inledningsvis en uppfattning om vad intervjupersonen tyckte 

var relevanta aspekter i ämnet. Efter de inledande frågorna blev det relevant att ställa så 

kallade uppföljningsfrågor, då vi fångade upp något intressant som intervjupersonen 

svarat ledde detta ofta till några följdfrågor som var kopplade till de frågor vi hade 

längre ner i de båda intervjuguiderna. Majoriteten av intervjupersonerna belyste 

frågorna i intervjuguiden med egna exempel, vid dessa tillfällen användes sonderande 

frågor, frågor som uppmanade till fler exempel utan att vara övertydliga med vilka 

aspekter i innehållet vi var ute efter. För att få en ytterligare klarhet i vad 

intervjupersonerna faktiskt menade vid vissa tillfällen användes tolkande frågor vilket 

innebär att vi försökte klargöra innehållet i det som precis sagts genom att formulera om 

intervjupersonens svar. Intervjun bestod även av strukturerade frågor, när vi ansåg att 

en kategori av frågor var besvarade uppmärksammade vi detta genom att exempelvis 
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säga ”vi skulle nu vilja gå vidare med att fråga”. Intervjuguiderna återfinns som bilaga 

II under rubriken Intervjuguide.  

Urval 

Urvalet i studien är ett målinriktat urval vilket innebär att intervjupersonerna som deltar 

i denna undersökning inte är slumpmässigt utvalda. Deltagarna är strategiskt utvalda för 

att besvara de forskningsfrågor som har ställts. Vi har intervjuat fyra stycken deltagare 

från tre olika organisationer som jobbar med validering på olika sätt för att få fram en 

nyanserad bild av situationen. Två av företagen arbetar med vuxenutbildning i 

kommunen, det ena företaget finns på många orter runtom i landet medan det andra bara 

arbetar inom denna kommun i södra Sverige. Den tredje organisationen är 

Arbetsförmedlingen i kommunen. I och med att vi använt oss av ett målinriktat urval 

kan resultatet av studien inte generaliseras till en population utan resultaten är specifika 

för de fall vi har valt. För att hitta intervjupersoner har vi använt oss av ett snöbollsurval 

(Bryman, 2014), vi fick initialt kontakt med en tilltänkt intervjuperson inom 

vuxenutbildningen som i sin tur gav oss kontaktuppgifter till andra möjliga respondenter 

som vi tog kontakt med och intervjuade. 

Insamling 

Starrin och Svensson (2011) beskriver att man ska ställa så många frågor som behövs 

för att få den informationen man vill ha, detta är något som varierar mellan olika 

tillfällen och personer. För att få ut den mesta möjliga kunskapen är det viktigt att se till 

situationen och individen som ska intervjuas, att intervjupersonen ska känna sig trygg är 

viktigt och det innebär ofta att man inte kan träffa alla respondenter under lika 

förhållanden (Starrin & Svensson, 2011). Insamlingen av data skedde vid tre olika 

tillfällen, vi intervjuade fyra personer inom tre organisationer som alla på något sätt 

arbetar med- eller agerar inom valideringsbranschen. Intervjupersonerna fick själva 

välja var de ville att intervjuerna skulle hållas för att på så sätt se till att de kunde ske så 

ostört som möjligt om det var något som intervjupersonerna önskade. Innan 

inspelningarna började informerade vi om de forskningsetiska huvudkraven vi följer 

som beskrivits under rubriken forskningsetik. Vi delade även ut ett följebrev med 

information om vad det är vi undersöker samt var studien publiceras, vilka etiska 

forskningskrav som föreligger och även kontaktuppgifter till oss båda. Följebrevet 

ligger som bilaga I under rubriken missiv. Varje intervju spelades in med hjälp av 

röstmemon på våra mobiltelefoner. Efter intervjutillfällena transkriberades intervjuerna 

i deras fulla längd för att sedan kunna påbörja materialanalysen.  Kvale (1997) beskriver 

att det inte finns någon standardform när det gäller transkribering av intervjuer, det 

finns däremot några valmöjligheter man som forskare bör ta i beaktande, det rör frågor 

om huruvida intervjun ska återges exakt eller om den ska återges i en mer formell skrift 

och om man bör ha med saker som suckar och skratt. Vi har valt att transkribera 

intervjuerna ordagrant men med en mindre redigering på vissa ställen för att minska 

utsvävningar och utfyllnadsord, detta för att fånga de uttalanden som är mest relevanta. 

Transkriberingen har en informell talspråkskaraktär utan att redogöra för eventuella 

pauser, suckar och skratt. Detta på grund av att utskriften är avsedd för oss som skriver 

uppsatsen att komma ihåg vad intervjupersonen sade och även fånga intervjupersonens 

åsikter mer allmänt.  
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Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen innebär att man analyserar en text utifrån i förväg 

bestämda kategorier, detta görs på ett systematiskt sätt (Bryman, 2014). Den kvalitativa 

innehållsanalysen är relevant för vår studie och analysen av den insamlade datan då vi 

hade tre stycken huvudteman som vi bestämt i förväg när vi utformade intervjuguiden 

för att göra det lättare att analysera de transkriberade intervjuerna, dessa tre teman är 

som tidigare nämnts; valideringsprocessen, kompetens och den validerandes 

roll/etableringsuppdraget. I en kvalitativ innehållsanalys, letar man efter kategorier i det 

som analyseras, dessa kategorier förstärks genom exempelvis citat (Bryman, 2014). Vid 

analysen av datan kom vi fram till relevanta kategorier och rubriceringar för att belysa 

studiens resultat i förhållande till frågeställningarna. Vi ville genom den kvalitativa 

innehållsanalysen komma fram till såväl det faktiska innehållet av texterna men även se 

om vi kunde hitta information eller innehåll som var dolt. I analysprocessen började vi 

med att markera relevant innehåll i relation till de teman som utformats i intervjuguiden 

och till studiens problemformuleringar. Efter detta analyserades innehållet i de fyra 

intervjuerna i förhållande till varandra för att hitta huvudkategorier i materialet, vi 

tittade på vad intervjupersonerna hade pratat mest om och letade efter åsikter som 

stämde överens eller var motstridiga för att på så sätt kunna föra en intressant 

diskussion senare i studien. De citat som valdes ut belyste på ett tydligt sätt 

intervjupersonernas åsikter gällande de kategorier vi valde att använda i resultatdelen.  

 

RESULTAT 

I resultatavsnittet presenteras resultatet för vart och en av de tre organisationerna utifrån 

olika teman som framkommit under analysen. De kategorier som utformats står i 

relation till den tidigare forskningen och forskningsfrågorna för att på ett så tydligt sätt 

som möjligt kunna redogöra för studiens syfte i diskussionen. Begreppet validand 

används i resultatavsnittet, detta är intervjupersonernas benämning på personen som ska 

valideras.  

 

Arbetsförmedlingen 

Intervjuperson 3 (Handläggaren); Har jobbat på Arbetsförmedlingen i tolv år och har 

befattningen Handläggare inom etablering.  

Kartläggning inför validering 

Handläggaren börjar med att berätta om sitt arbete som går ut på att påskynda 

nyanlända människors etablering på den svenska arbetsmarknaden, närmare bestämt är 

det de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige hen arbetar med. Hen beskriver 

hur Arbetsförmedlingen inom en tvåårsperiod ökar insatserna för att etablera de 

nyanlända i Sverige. Målet är att Arbetsförmedlingen ska ha etablerat den nyanlände 

inom två år men det kan enligt Handläggaren ta längre tid. Handläggaren berättar för 

oss att hen känner press på att få så många människor igenom etableringsprocessen som 

möjligt och hen nämner att hen då får välja att släppa några människor eller dra ner på 

kvalitén. ”Det är ju det man får tampas med hela tiden…” säger Handläggaren. 
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Det är vid den första kontakten med Arbetsförmedlingen som en kartläggning av den 

nyanländes kompetens görs och därefter utvecklas en etableringsplan. Handläggaren 

utvecklar sin initiala beskrivning av etableringsuppdraget genom att berätta om hur 

bostadsfrågan behandlas. Hen säger att det finns en bosättningssektion på 

Arbetsförmedlingen som hjälper de personer som vill flytta från ett anläggningsboende 

till ett eget boende. Denna bostadsjakt påverkas enligt Handläggaren dels av 

bostadsbristen vilket således kan innebära att det nya boendet ligger långt från 

anläggningsboendet.  

En annan aspekt Arbetsförmedlingen tar hänsyn till är vilken kompetens personen 

besitter och om det föreligger ett arbetskraftsbehov någonstans kan man som nyanländ 

bli erbjuden en bostad i den regionen. Skulle det vara så att personen tackar nej till detta 

boende har man en månad på sig att flytta från migrationsverkets boende och då söka 

boende på egen hand enligt Handläggaren. Efter att bostad hittats skrivs personen in på 

Arbetsförmedlingen och där görs en bedömning av dess prestationsförmåga, i vilken 

grad personen kan arbeta och utefter detta upprättas en etableringsplan och personen får 

ersättning. Efter detta beskriver Handläggaren fortsättningen som sådan att personen 

skrivs in på SFI (Svenska För Invandrare) vilket i många kommuner också är en 

”flaskhals” då det kan ta flera månader innan personen får börja.  

SFI är något som kommunerna handhar så vi skriver in det i etableringsplanen 

alla ska ha SFI... där är det också ett flaskhals, vissa kommuner kan ha flera 

månader innan man kommer in i SFI’n och då har vi andra svenska som dom kan 

börja läsa förebyggande svenska och sånt.. för att komma igång med det. 

Utöver språkutbildning erbjuds personen en mängd olika utbildningar, allt från 

grundläggande ämnen som matematik och vardagsjuridik till yrkesutbildningar. 

Handläggaren säger att när personen som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen har 

haft ett jobb i ett halvår eller har påbörjat en universitetsutbildning anses de etablerade 

och då avslutas etableringsplanen.  

Validering – en outsourcead process 

Handläggaren berättar att de skickar gymnasie- och universitetsbetyg till 

UHR(universitets- och högskoleverket) för att få dem översatta och bedömda. Hen 

beskriver hur dessa personer under denna tid ofta förstärker sin svenska genom att gå på 

SFI. De läser också enligt Handläggaren på KomVux samtidigt för att få 

gymnasiekompetens för vidare studier vid högskola eller universitet. Hen berättar att det 

varierar när det gäller hur lång svenskaundervisning som behövs.  

Utöver detta berättar hen att de har möjligheten att skicka ut personer på praktik för att 

sedan återkoppla med arbetsgivaren för att få en utvärdering av kompetensen som 

personerna besitter. Hen berättar att detta är någonting som inte utnyttjas men att det 

diskuteras mycket kring detta och hen tycker att det är något som bör skötas av 

Arbetsförmedlingen då kontrakt med andra aktörer tar slut och det då tar tid att återfå en 

hög kvalité på arbetet när nya kontrakt skrivs. När vi pratar med Handläggaren om att 

Arbetsförmedlingen outsourcear valideringstjänsterna säger hen att det idag inte finns 

möjlighet för Arbetsförmedlingen att själva utföra den typen av validering men att det 

skulle vara jättebra om en omorganisation skulle ske så att arbetsförmedlarna själva 

hade den branschkunskap och kompetens som behövs för att utföra en korrekt 

validering.  
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Men vi har pratat väldigt väldigt mycket om att det skulle vara bra om vi själva 

gjorde det för det är ju såhär att när man har kompletterande aktörer så tar 

avtalen slut och så hamnar vi i det att vi inte har något avtal med någon och när 

det skrivs ett nytt avtal så tar det ganska lång tid till att kvalitén blir bra igen. 

Värdering av den informella kompetensen 

Handläggaren ser validering som ett verktyg med stora möjligheter att växa i framtiden, 

något hen belyser när det gäller validering i samband med Arbetsförmedlingen är att det 

behövs tillsyn på hur olika utbildningar och anställningar definieras. Hen säger att en 

anställning kan uppfyllas av en person som kanske inte har precis den specifika 

utbildning som efterfrågas men att personen skulle kunna klara av arbetet utmärkt. Hen 

säger vidare att kompetens kan vara likvärdig även om utbildningarna är uppbyggda på 

olika sätt. Hen hoppas på en större rörlighet när det gäller matchningen mellan 

arbetsgivare och Arbetsförmedling/arbetssökande. Handläggaren säger även att det på 

ett internationellt plan behövs en mer gemensam syn på utbildningar i olika länder så att 

problemet med värdering av dessa utbildningar minskar. Hen efterlyser även ett nytt sätt 

att se på informell kompetens så att den skulle kunna värderas bättre då det enligt hen är 

en så stor del av människors kunskap.  

Man vet att det inte bara är med flyktingar som det här problemet kommer utan det 

är ju många utbildningar som värderas på olika sätt i olika länder och vad det är 

som krävs… att det skulle behövas någon typ utav samsyn, också det här informella 

kunnandet i och med att man vet att så mycket utav kunskap är den man får till sig 

informellt och man lär sig utav misstag och… hur skulle man kunna värdera den 

på ett annat sätt och ett spännande sak.  

På frågan om hur de sköter valideringen av den informella- och ickeformella 

kompetensen svarar Handläggaren att Arbetsförmedlingen köper in en tjänst från ett 

företag som validerar denna sorts kompetens men även formell kompetens. Utöver detta 

nämner hen ett projekt som heter ”korta vägen” som hålls av Folkuniversitetet där 

tanken är att hitta den snabbaste vägen för att få anställning eller fortsatta studier. 

Handläggaren berättar att en sorts validering som sker på Arbetsförmedlingen är att de 

har möjlighet att verifiera papper med de yrkeskunskaper personen har med sig, 

personen kan på så sätt få ett godkännande av Arbetsförmedlingen att söka ett visst 

jobb. Handläggaren berättar vidare att det också finns arbetsförmedlare med mycket 

branschkunskap inom vissa ämnen t.ex. sjöfart och kultur som riktar in sig på validering 

av dessa branscher. Dessa arbetsförmedlare har vissa kriterier för valideringen som 

måste uppfyllas för att sedan kunna matcha personen med en arbetsgivare.  

Validering mot arbetsmarknaden  

Handläggaren berättar att de största grupper av utrikesfödda som kommer till Sverige 

idag är syrianer, somalier och eritreaner och att det skiljer sig i utbildningsgrad. De 

syrianer som kommer till Sverige är ofta väldigt högutbildade, särskilt de unga som 

kommer enligt Handläggaren. De eritreaner och somalier som kommer till Sverige har 

ofta en lägre utbildning vilket Handläggaren säger är på grund av en kollapsad 

samhällsstruktur. 

Vi frågar Handläggaren om det finns vissa yrken som det valideras mer aktivt gentemot, 

särskilt yrken där det finns ett stort arbetskraftsbehov. På detta svarar hen jakande och 

utvecklar sedan att det diskuteras mycket om vårdyrken till exempel. Hen berättar att 
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det är många av de människor som kommer till Sverige med vårdutbildningar bara har 

utbildning på gymnasienivå och att det tar tid att få ut dem i arbetslivet då 

Socialstyrelsen är en ”flaskhals” då de utfärdar legitimationer.  

Alla dom här yrken där man behöver legitimation där är det ju också 

socialstyrelsen som utfärdar dom som till exempel inom vården, alla dom yrkena 

och dom i sin tur har väldigt långa köer och det tar väldigt lång tid innan dom kan 

få bekräftade…ett problem med det här när det inte överensstämmer riktigt våra 

utbildningar utomlands till exempel som sjuksköterska så läser man… deras 

motsvarande utbildning till sjuksköterska är gymnasienivå hos oss så även om dom 

har jobbat som sjuksköterska i över 10 år så kan dom bara få det verifierat som 

undersköterska här för utbildningen överensstämmer inte, så det finns en hel del 

att jobba med. 

När vi frågar om ”chockkurser” i svenska och specifika yrkesutbildningar i syfte att få 

till en anställning svarar Handläggaren att de har kurser i yrkessvenska som skulle 

kunna beskrivas som en sådan kurs. Hen lyfter här fram problemet med att avtal går ut 

och det måste skrivas nya och beskriver hur denna kurs varit inaktiv ett tag på grund av 

utgånget avtal. Hen berättar vidare att de arbetar med kommuner och arbetsgivare som 

hjälper till i flyktingkrisen och erbjuder anställningar som kan uppfyllas från 

Arbetsförmedlingens håll. Handläggaren säger att just detta tillvägagångssätt är svårt 

när det gäller arbete som kräver högre utbildning men att det arbetas på detta sätt när det 

gäller anställningar som inte ställer krav på högre utbildning.  

 

Privat utbildningsföretag som validerar mot vårdutbildningen 

Intervjuperson 1 (IP 1); Har arbetat med validering i över 15 år och har befattningen 

utbildningsansvarig. 

Intervjuperson 2 (IP 2); Har arbetat med validering på detta företag i ett- och ett halvt år 

och har befattningen utbildningskonsult.   

Validering steg för steg 

IP 1 berättar att de i största mån jobbar med validering av svenskfödda. De utrikesfödda 

som kommer till företaget från Arbetsförmedlingen är i alla möjliga åldrar och kommer 

framförallt från arabvärlden, Somalia och Afghanistan. Tiden dessa människor befunnit 

sig i Sverige skiljer sig men vanligtvis rör det sig om två år eller mer.  Företaget 

bedömer enbart den reella kompetensen och således inte några betyg eller andra papper. 

I vissa fall finns inga papper eller bevis kvar, det kan vara så att människor flyr från krig 

och att all tidigare dokumentation är borta. Även om man har papper på sina betyg är 

det svårt att få sina betyg validerade när man inte har högskolenivå på sina studier enligt 

IP 1. 

Företaget har ett valideringsuppdrag åt Arbetsförmedlingen. IP 1 & 2 beskriver att 

processen går till på det sätt att en person med utländsk bakgrund som innehar en 

tidigare vårdutbildning kommer till Arbetsförmedlingen, där görs en 

kompetenskartläggning åt individen, man tittar då på vad individen har med sig i form 

av erfarenhet inom tidigare vårdarbeten. Företaget tar emot ungefär två personer 

varannan vecka och gör då en fördjupad kompetensbedömning. I denna 

kompetensbedömning ingår en självskattning där personen själv får berätta vilken 
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erfarenhet den har av tidigare vårdarbete. Sedan går validanden vidare till en prövning 

vilket beskrivs som ett prov där validanden får gå in mer på djupet och besvara frågor 

om det berörda området för att uppvisa vilka kunskaper hen faktiskt besitter. Det sista 

steget är att validanden vid ett muntligt tillfälle får prata med valideringsutföraren för att 

”bolla” kunskaper om ämnet. Slutligen går valideringsutföraren över resultaten och 

väger dem emot de kunskapskrav skolverket har ställt på yrkerskurserna inom vård- och 

omsorgsprogrammet.  

Beträffande hur slutgiltig valideringen är när den är utförd beskriver IP 1 att när 

valideringen är dokumenterad är den klar, men om man hade satt in mer språkresurser 

tidigare hade valideringen kanske vart mer effektiv och kunnat sättas in tidigare. ”Det 

ställer ju till det att man inte satsar på språket tillräckligt mycket tycker jag, när dom 

kommer” säger IP 1. 

Att validera en människa 

Validering i framtiden handlar om kvalitetssäkerhet, säger IP 1 och hen berättar att det 

är något som hela tiden förbättras. Ett viktigt steg i förbättringsprocessen är att utbilda 

handledare inom den bransch validanden ska jobba i. Tidigare har valideringen skett på 

skolor där man har bockat av efter en lista vad personen tidigare har gjort. Nu har det 

blivit aktuellt i regionen men även i andra vuxenutbildningar runtom i landet att 

personen faktiskt måste ut och visa sina kunskaper i praktiken vilket IP 1 ser som ett 

sätt att göra valideringen mer kvalitetssäker. En annan aspekt IP 1 anser behöver 

utvecklas är arbetet med språket: 

Sen måste man ju jobba med hur ska vi ta… hur ska vi göra med dom som inte kan 

språket och sådär, vi behöver ju hitta bättre modeller för det… med språkstöd och 

sådär så dom snabbare kan få komma ut i vården. 

IP 2 talar om positiva effekter av språkstöd på arbetsplatser där hen påpekar att 

människor med otillräckliga språkkunskaper skulle kunna öva på språket genom jobbet 

med hjälp av språkstöd. Hen påpekar också problemen med tidsbrist och personalbrist 

inom just vård- och omsorgsbranschen vilket försvårar det hela. Hen beskriver ett 

drömscenario där validander skulle få komma ut på arbetsplatser där alla är fokuserade 

på att validera kunskaperna hos validanden. Hen lyfter fram ett scenario där en 

vårdlärare skulle finnas ute på arbetsplatsen och jobba med validanden och 

dokumentera de kunskaper som uppvisas men påpekar ännu en gång problemet med 

penga- och personalbrist. IP 2 säger att hen inte ser några problem med att använda en 

tolk i sitt arbete men påpekar svårigheten med att lyfta valideringen ur sitt sammanhang. 

Hen tycker att det är svårt när det väl gäller att validera kunskaperna praktiskt.  

IP 1 beskriver att mycket fokus ligger på att yrkesutbildningen ska komma in i ett tidigt 

skede medan det svenska språket ska löpa sakta. I motsats till detta är IP 1 av åsikten att 

fokus initialt bör ligga på språkutbildning för att underlätta studier på gymnasial nivå. 

Arbetsgivare inom vården lyfter vikten av språket hela tiden medan Arbetsförmedlingen 

pratar om att man ska gå på SFI och läsa vårdutbildning på gymnasial nivå på 

hemspråket enligt IP 1. När individen kommer ut i praktiken får denne ha med sig till 

exempel en arabisktalande handledare men det blir en problematik för vårdtagarna 

menar IP 1.  

Jag tror att man tänker fel helt enkelt… svenska, svenska, svenska, sen bygger vi 

på med utbildningen jag tror vi skulle få snabbare resultat, jag tror det. Jag har 
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aldrig sett goda resultat av det där när man liksom ska börja med för svåra grejer 

för tidigt.  

Det ingår enligt IP 1 i organisationens avtal med Arbetsförmedlingen att individen ska 

använda sig av en tolk om de inte kan göra sig förstådda på svenska, tolken ska enligt 

avtalet tillhandahållas via Arbetsförmedlingen. Det är något som hittills inte har 

förekommit vid ett valideringstillfälle inom organisationen sedan IP 1 började arbeta 

där. IP 1 ställer sig tveksam till att använda tolk vid ett valideringstillfälle eftersom 

individen ändå inte kan göra sig förstådd, kommunikation är ett grundläggande 

kunskapskrav inom vård och omsorgsutbildningen och man bör ha en god 

kommunikation och kunna anpassa denna till alla möjliga patienter, just inom 

vårdområdet ser inte IP 1 så mycket mening med att validera med en tolk.  

Huvudmålet med valideringen är att förkorta en framtida utbildning, att få ner på papper 

vad validanden redan kan så att hen inte ska behöva läsa detta ännu en gång. IP 2 lyfter 

även fram den mänskliga faktorn i att få sin kunskap validerad där människorna som 

kommer kan behöva stärka sitt självförtroende och få höra att de faktiskt kan saker.  

De har aldrig gått gymnasiet eller… man har klarat liksom grundskolan knackigt 

och tycker, man har inte så mycket självförtroende när det gäller att… skolan eller 

plugga eller så alls, man kan kanske på nåt sätt ge dom lite mer såhär råg i ryggen 

att du kan det här liksom. 

Ytterligare ett mål med valideringen som IP 2 beskriver det är att för validanden 

konkretisera vägen mot målet, att uppvisa vad validanden behöver göra för att uppnå 

målet med att bli till exempel undersköterska.  

När det kommer till frågan om den kompletterande utbildning som i många fall behövs 

efter valideringen genomförs den utbildningen hos en annan utbildningsanordnare. 

Validering och kompletteringsutbildningen hänger inte ihop och det är svårare att 

komma in på en kompletterande utbildning än vad det är att få sin kompetens validerad 

enligt IP 1.  

Det är slöseri med samhällsmedel att göra på det sättet att några ska validera och 

sedan är det några andra som ska ta över det är ju väldigt krångligt och tar mycket 

längre tid och sedan många blir ju, många hamnar ju i det läget då att efter 

valideringen så vet dom inte om dom får fortsätta att utbilda sig klart så då har det 

ju nästan vart till ingen nytta och man verkligen inte kan garantera dom att 

fortsätta sen med utbildningen.  

 

Validering för sjukvårdens skull 

IP 2 berättar att de på just denna avdelning av företaget validerar mot vård- och omsorg 

med stort fokus på de ämnen som ligger till grund för att få en anställning som 

undersköterska. Den kompetens som valideras inom organisationen är den reella 

kompetensen, IP 1 beskriver att man aldrig tittar på utländska papper eller betyg, 

kommer en individ däremot med översatta betyg kan man göra en bedömning av vad 

som ingår i individens kompetens. Kompetensen inom vårdutbildningen valideras på 

samma sätt oavsett var individen kommer från, i detta fall är det just utbildningen som 

är utgångsläget och man validerar mot skolverkets kunskapskrav. Inom vård- och 

omsorgsutbildningen ingår det enligt IP 1 mycket teori som ligger långt ifrån det 

praktiska. IP 1 tror att det är lättare att få sin kompetens validerad i andra branscher som 
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använder sig av branschmodeller och de teoretiska kunskaperna inte är lika viktiga som 

de praktiska, oavsett språkkunnighet. Inom restaurangyrket pratar man om att utforma 

en branschmodell, det kanske är så att man ska ta någon licens som används inom yrket 

beskriver IP 1.  

Det är ju lättare det här med branschmodeller kanske när man är svetsare eller 

liksom duktig på något yrke, när man har en branschmodell då tänker jag att de 

teoretisk kunskaperna inte är så stora utan det räcker att man visar…att det blir 

enklare för dom som kommer med då det svenska…vård-och omsorgsutbildningen 

är ju så oerhört teoretisk så även om man är jätteduktig undersköterska så kan 

man ändå inte klara att validera för det är så mycket teori som liksom ligger 

ganska långt ifrån det praktiska arbetet. 

IP 2 pratar om ett projekt som utförts i en annan stad där en grupp utrikesfödda fått 

specialundervisning i svenska samt blivit utbildade om arbetets uppgifter för att sedan 

snabbt föras in i arbete. IP 2 ställer sig först positiv till detta projekt i andra branscher 

men säger att det finns en problematik inom vård- och omsorg då det måste vara rätt 

person som jobbar där. IP 2 lyfter fram vikten av att vid sådana projekt ha en aktör i 

näringslivet som också är beredd att ta emot dessa människor. Hen tror att liknande 

projekt skulle vara något att se över även inom vården och där växelverkan mellan 

praktik och utbildning inom både vård och språk skulle vara att föredra. När vi frågar IP 

2 om detta är något som sker idag svarar hen nekande på detta och berättar att det ska 

utföras satsningar på vuxenutbildningen för att få in människor som saknar gymnasial 

utbildning. IP 2 berättar att det har varit snålt med pengar från styrandehåll till 

vuxenutbildningen. 

Vidare berättar IP 2 om ett fall där en kvinna som kommit från ett annat land som hade 

fullkomliga betyg som var översatta men inte kunde språket. Henne skickade IP 2 

tillbaka till Arbetsförmedlingen och föreslog svenskaundervisning och praktikplats. Ett 

annat fall involverade en man som kom från ett annat land och hade enligt honom 

jobbat som sjuksköterska i tio år men saknade dokumentation på både 

arbetslivserfarenhet och betyg. Här säger IP 2 att hen inte kunde göra en bedömning för 

att det blev en krock med språket och att han inte förstod.  

Mitt omdöme om honom säger ju ingenting om vad han kan, det säger ju bara att 

han når inte, han kan inte svara på det som, som gör att, jag kan inte sätta ett 

betyg på honom men det säger liksom ingenting utan det var mest att han förstod 

inte riktigt frågorna så det var bara helt…och han var i helt fel situation. 

IP 2 berättar vidare att där måste man börja med språket men att det är konstigt att han 

fick valideras mot en undersköterskeutbildning när han var sjuksköterska och kanske 

ville jobba som det igen. Då anser IP 2 att det är konstigt att han ska valideras mot 

kurser som han inte läst och inte vet mycket om.  

Vinstintressen inom valideringsbranchen 

IP 2 beskriver att det måste finnas ett intresse för branschen och vad man kallar ett 

”handlag”, alltså att de människor som får chansen att valideras har rätt egenskaper för 

vårdyrket. IP 2 berättar att regeringen har sagt att det behövs mycket folk inom just 

vården men att hen tycker att valideringsprocessen måste bli mer selektiv så att de som 

jobbar med vård är rätt personer.  
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Både IP 1 och IP 2 berättar att som valideringsutförare är det viktigt att man tänker på 

kvalitén, att deras uppgift är att hålla fast vid de krav som finns. Valideringen på vissa 

håll går till på lite tvivelaktiga sätt, träffar man en individ som jobbat ett år inom vården 

stryker många det momentet direkt och sätter betyg på det menar IP 1: 

Betyg är ju myndighetsutövning och man kan inte liksom… man måste ju förvissa 

sig man kan inte… jag vet ju inte hur du har skött dig på det där jobbet eller att 

man snackar med någon chef sådär det känns ju lite slirigt. Man tänker att dom 

måste upp till bevis att det är viktigt att vi håller på det för annars finns ju risken 

att validering kommer bli ännu mer kritiserat och att man menar att det är ingen 

kvalité i det. 

IP 2 berättar även hen att betyg som kommit från validering har blivit urvattnade som 

hen benämner det på grund av att det funnits oseriösa aktörer inom branschen. IP 2 

säger vidare att effektivitet på bekostnad av kvalitet är fel och att det bara leder till att 

kraven måste skärpas någon annanstans i kedjan. IP 2 säger såhär om vissa företag som 

tagit sig in i valideringsbranschen:  

Det har väl med ekonomi att göra, jag vet inte om just vårdbranschen är värre än 

någon annan bransch men utbildningsbranschen i Sverige, när det släpptes liksom 

helt… släpptes lite fritt där med upphandlingar och lägsta pris på utbildning och 

så, det är klart att det poppar upp aktörer som inte är helt seriösa tänker jag… 

men jag tycker att man får vaka över det här, ett betyg, vad är det värt liksom? 

IP 1 beskriver att det på grund av detta finns arbetsgivare som ställer sig frågande till 

hur valideringsprocessen egentligen går till, att det finns personer som fått hela sin 

utbildning validerad men som enligt arbetsgivarna inte har tillräcklig kompetens. IP 1 

säger att hen vill jobba mot att begreppet validering ska kunna ses som kvalitetssäkert 

och att den kompetens som har validerats ska vara legitim. Arbetsgivarna ska kunna 

vara säkra på att de människor som validerats faktiskt har med sig de kompetenser som 

validerats.  

IP 1 beskriver att det kan finnas en press i valideringsprocessen, främst gällande 

utbildningsföretag med vinstintressen som vill att processen ska gå fort och vara lätt. 

Beträffande outsource’ing av validering finns det absolut risker säger IP 1, att det idag 

är riskkapitalbolag som äger mycket inom både vården och skolan kan bidra till en 

betygsinflation. En risk är att man anställer människor som har otillräcklig kompetens 

på grund av en felaktigt utförd validering. IP 1 säger att validera är mycket mer 

komplext än att bara undervisa i en kurs men som arbetsgivare ser man inte alltid 

validering på detta sätt. Många arbetsgivare ser istället det som något som inte är så 

märkvärdigt att utföra beskriver IP 1.  

 

Privat leverantör av arbetsträning som utför validering 

Intervjuperson 4 (IP 4): Har jobbat på företaget i 11 år och har befattningen 

verksamhetsutvecklare. 

Validering som praktisk verksamhet  

IP 4 berättar att organisationen väldigt nyligen påbörjat arbetet med så kallad OCN-

validering. Hen förklarar att detta är en valideringsmetod som innebär att man validerar 

den kompetens som inte har en tydlig relation till den traditionella akademiska världen 
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och med hjälp av OCN-validering kan validanden skapa sig en yrkesprofil(Nordiskt 

Valideringsforum, 2014). Verksamheten utför valideringen i praktiska verkstäder med 

människor som besitter praktisk kompetens och samarbetar med bland annat 

Arbetsförmedlingen. De som verksamheten validerar mest är människor från Eritrea, 

Syrien och Afghanistan som varit i Sverige i ungefär ett år. IP 4 beskiver att dessa 

människor ofta inte har någon dokumenterad erfarenhet.  

IP 4 beskriver att OCN-validering varit framgångsrik i England under cirka 25 år. Inom 

OCN-validering finns det valideringsmoduler, de fungerar som mallar för validering av 

olika slags yrken. Ska man validera en skräddare beskriver IP 4 att validanden får göra 

många små delprov, att fålla en ärm kan vara exempel på ett delprov. IP 4 beskriver 

vidare att validering med hjälp av delprov är något som är aktuellt när man jobbar med 

nyanlända från en annan arbetskultur eftersom en skräddare från Eritrea inte jobbar med 

samma mått som en svensk skräddare. I övrigt är det vanligt att OCN-valideringen ser 

ut som ett slags gesällprov men denna variant blir svår när man validerar nyanläda säger 

IP 4. 

Hade det vart svenskar, svenskfödda eller svenskutbildade kanske man ska säga 

snarare kanske man kunde köra gesällprovsvarianten som man ofta gör med OCN-

metoden men när det är utrikesfödda från helt andra länder och kulturer måste 

man göra en massa delprov och det är det vi håller på med nu på (företaget).  

IP 4 beskriver vidare att det finns en panel i kommunen som skriver under betygen när 

en person är validerad, denna panel består av chefen för vuxenutbildningen i 

kommunen, en chef för Arbetsförmedlingen, rektorn på Folkhögskolan och en duktig 

cykelreparatör om det är det yrket som har validerats mot. Det är således många 

människor som tillsammans skriver under betygen berättar IP 4.  Alla moduler som 

utvecklats läggs i en modulbank. Ur denna modulbank kan olika verksamheter sedan 

hämta redan existerande moduler. Ska man lära ut kassaarbete på ICA kan de använda 

en modul som Konsum utvecklat säger IP 4. 

Validering skilt från skolsystemet 

IP 4 anser att validering borde användas i en större utsträckning i framtiden. Hen 

berättar vidare att hen tror på att vissa valideringsmetoder kommer att få en högre status 

än andra och därigenom ses som mer seriös. IP 4 tror att OCN-validering har en chans 

att bli en metod som får hög status.  

Vidare berättar IP 4 om en stenslipare från Afghanistan som läste SFI på förmiddagarna 

och sedan sålde smycken han tillverkat på eftermiddagarna. Han sålde sina smycken 

framgångsrikt och lärde sig svenska bättre genom yrket än genom SFI eftersom 

försäljningen ledde till interaktion mellan honom och svenskfödda kunder. Stensliparen 

från Afghanistan blev ändå tillsagd av lärarna i kommunen att göra klart sin SFI. IP 4 

lyfter fram en idé om att detta blir resultatet av att lärarna vill behålla sina jobb.  

Lärarna i kommunen har ju ett intresse av att alla ska vara i en SFI-klass för då 

får ju lärarna behålla sina jobb, skulle alla upptäcka detta… att man kan validera 

utan…eller stå på torget och bli bättre på att snacka svenska då behövs ju inte 

lärarna…dom har ju ett sjukt jävla…ja det är ju jävligt många människor som 

lever på arbetslösheten i Sverige och på utbildningarna i evigheten alltså vad ska 

dom göra om alla kommer på valideringen. 
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IP 4 säger sig ha upplevt en slags oro från lärare gällande vad som skulle hända om 

nyanlända människor hoppade av skolsystemet och att detta märks extra tydligt på 

mindre orter, ”vad skulle hända med lärarlönen och det?” 

IP 4 beskriver att verksamheten validerar den typen av praktisk kompetens som behövs 

just där. Man ser inte till arbetsmarknadens behov i övrigt, men IP 4 berättar att det är 

något som borde ske i framtiden. Det blir en konflikt, säger IP 4, mellan verksamhetens 

behov och arbetsmarknadens behov. Om validering blir ett större fenomen kanske de 

börjar validera mot ett mer utpräglat arbetsmarknadsbehov. 

IP 4 beskriver att verksamheten har en verktygslåda där validering är ett redskap, ett 

annat är att hjälpa nyanlända människor utan dokumentation att få jobb och ett tredje är 

ett center där de hjälper människor att starta företag. Hen berättar om människor utan 

ekonomiska medel som fått hjälp av verksamheten för att starta upp pizzerior eller 

torghandelsstånd. IP 4 berättar att hen inte tycker att nyanlända behöver gå SFI under en 

bestämd period eller plugga för att få gymnasiekompetens. 

Ge fan i hela skolsystemet och bara sälj tulpaner på torget, man måste inte gå i 

SFI, SFI B ett år, SFI C ett år, SAS-grund ett år, gymnasiekompetens så att det 

tycker jag det är det som är (företagets) grej, att ge fan i hela skolsystemet så 

validera dig och sök jobb eller bli torghandlare då, skit i allt ihop…och det är rätt 

viktigt…alltså för det är ingen…Sverige är helt byggt för det här att man ska bli 

anställningsbar, att man ska ha en ordentlig grundutbildning men det är inte lätt 

när man kommer hit från Afghanistan och är 50 år, jag märker ju det när jag  är 

50 år nu alltså att det är fan omöjligt att lära sig nya språk. 

Beträffande språket tycker IP 4 inte att det är några problem om individen inte kan 

svenska eftersom valideringen enbart gäller praktiska kunskaper. IP 4 berättar att 

verksamheten lär ut språk till en viss del och att de utformat en egen lärobok för 

verksamhetens olika avdelningar.  

IP 4 beskriver ett möte med en man som jobbar deltid som vaktmästare på ett 

flyktingboende.  

Jag har precis träffat en kille som jobbar deltid på ett flyktingboende som är läkare 

från Afghanistan och hans läkarexamen är ingenting värd…det är ju åt helvetes 

helvete alltså och så har vi, här i kommunen har vi ju hyrläkare för fan från 

Stockholm för vi hittar inte folk till vårdcentralen de kostar ju så här  30 000 för en 

dag dom där jävla hyrläkarna och sen ska han jobba på flyktingboende liksom och 

kvittera ut nycklar. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att organisationerna jobbar med validering på 

olika sätt. Arbetsförmedlingen har den initiala kontakten med de nyanlända som sedan 

skickas vidare för validering och vidare utbildning hos andra aktörer, bland annat de två 

privata företagen som omnämnts i resultatet. Synen på hur, varför och för vem 

valideringen utförs skiljer sig mellan samtliga organisationer, det påpekas att oseriösa 

aktörer och outsource’ing av validering kan leda till ett vinstintresse och försämrad 

kvalité. Det framkommer att en av organisationerna jobbar med människan i fokus, en 

annan med de svenska kunskapskraven för vårdutbildningen i fokus och det tredje med 

arbetsmarknaden i fokus.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen belyses studiens genomförande och valet av metod. Det diskuteras 

huruvida de val som gjorts varit relevanta för studiens syfte eller om man borde använt 

sig av andra tillvägagångssätt.  

Den semistrukturerade intervjun som ligger till grund för insamlingen av data ses som 

en relevant metod i förhållande till syftet med studien då man vill få en förståelse kring 

intervjupersonernas egna upplevelser och tankar om fenomenet validering. Med hänsyn 

till den data som framkommit i förhållande till studiens problemformuleringar och den 

tidigare forskningen ses frågorna och de tre övergripande teman i intervjuguiderna som 

relevanta eftersom svaren som erhölls hjälpte till att besvara studiens syfte och 

problemformuleringar. Vissa frågor i intervjuguiderna konstateras i efterhand vara 

överflödiga eftersom det framkom att vissa av organisationerna inte själva kunde välja 

att validera människor mot bristyrken, inte har möjligheten att validera den formella 

kompetensen och inte heller använder sig av en tolk under valideringsprocessen. Att 

utforma två stycken intervjuguider bidrog till möjligheten att belysa ännu en aspekt i 

valideringsprocessen. Det upplevdes som irrelevant att ställa frågor om den 

validerandes roll till Handläggaren då detta var något hen inte arbetade med. Den andra 

intervjuguiden bidrog till en djupare insikt i hur utrikesfödda bemöts redan från början 

och hjälpte till att besvara frågeställningarna på ett djupare plan. Beträffande valet av 

intervjupersoner var det svårt att hitta personer som jobbar med den typen av validering 

vi ville undersöka, ett av de två privata företagen jobbar enbart med validering mot 

vårdutbildningen och validerar främst svenskfödda människor medan det andra 

företaget är väldigt nytt inom valideringsbranschen och befinner sig fortfarande i en 

slags uppstartningsfas. Trots detta upplevs det att studiens data inte begränsades 

nämnvärt då de huvudsakliga frågeställningarna fortfarande kunde besvaras. Det kunde 

lagts ner mer tid på att hitta ytterligare relevanta intervjupersoner men tidsramen för 

utförandet av studien ansågs för begränsad för detta. En risk med ämnet validering med 

fokus på utrikesföddas kompetens är att ämnet kan ses som kontroversiellt och att 

intervjupersonerna svarar på ett sätt som uppfattas som vad samhället skulle se som 

”korrekt”, detta upplevdes däremot inte under intervjutillfällena då intervjupersonerna 

var väldigt öppna och nyanserade i sina beskrivningar av situationen.  

 

Resultatdiskussion 

Genomgående i intervjuerna benämnde intervjupersonerna validanderna som 

utrikesfödda vilket vi väljer att också göra i den följande resultatdiskussionen. Detta då 

vi inte kan urskilja vilka som kan kategoriseras som flyktingar eller invandrare. I 

resultatdiskussionen jämförs resultaten från de olika intervjuerna i relation till tidigare 

forskning för att tydliggöra mönster och skillnader i resultatet. Resultatdiskussionen 

delas upp efter problemformuleringarna och ytterligare underkategorier för att förenkla 

för läsaren.  
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Hur ser Arbetsförmedlingen och aktörer inom valideringsbranschen på 
validering av utrikesföddas kompetens?  

Validering – en selektiv och onyanserad process 

Empirin visar en rad mönster i hur de som arbetar med validering ser på människorna de 

validerar. Ett mönster som uppvisas är att det genomgående saknas en differentiering av 

begreppen invandrare och flyktingar och det talas till största del om utrikesfödda som en 

homogen grupp. Definitionen av dessa två begrepp påvisar en stor skillnad mellan de 

respektive grupperna och det bör ses som svårt att behandla en invandrad person 

likadant som en flykting.   

Något som till stor del saknas i det resultat som framkommit under intervjuerna är 

intervjupersonernas syn på kulturskillnader. Nästan ingen av intervjupersonerna nämner 

dessa skillnader som något som kan påverka en utrikesfödds chanser att få en 

anställning i Sverige eller bli validerad på ett korrekt sätt. Det enda som nämns är när IP 

4 berättar om skillnader i arbetssätt mellan en svensk och en eritreansk skräddare. 

Skillnader i kulturer kan till stor del påverka hur en person agerar och att detta inte 

nämns av någon av intervjupersonerna som något som de tar hänsyn till är tydligt. 

Handläggaren talar om kurser i vardagsjuridik och alla intervjupersoner talar om 

språkundervisning som något de ser som viktigt eller i IP 4’s fall inte alls viktigt. Det 

nämns däremot inte att förståelse för den svenska kultur som råder på svenska 

arbetsplatser kan spela stor roll i hur en person integreras på en arbetsplats eller i 

samhället som stort.  

IP 2 förklarar sina tankar kring de människor som ska få chansen att bli validerad. Hen 

berättar att det måste finnas ett visst ”handlag” som hen kallar det och att detta bör vara 

en grundförutsättning för att valideringen ska påbörjas. Hen pratar inte om att detta 

”handlag” är något som kan läras ut utan hen verkar anse att detta måste finnas med från 

första början. En människa som kommer från ett annat land och har jobbat inom 

vårdbranschen förväntas alltså att ha rätt ”handlag” för den svenska vårdbranschen 

redan när hen kommer hit. Olika kulturer jobbar självklart med vård på olika sätt och 

rätt ”handlag” kanske får ge vika för exempelvis stresstålighet som kan vara ett 

grundkrav i en annan kultur. Att ställa detta krav på utrikesfödda undersköterskor redan 

innan de kommit ut i arbetslivet är svårt. Detta bör ses som något som kan komma med 

att den utrikesfödda lär sig den svenska kulturen och får se hur det går till på ett svenskt 

sjukhus eller vårdhem.  

Empirin visar på att IP 1, 2 och Handläggaren tror mycket på de system som finns 

uppbyggda runt validering och att SFI (svenska för invandrare) är en viktig del att börja 

med i valideringsprocessen. I motsats till detta talar IP 4 om att en person kan lära sig 

svenska genom att valideras först och efter det börja arbeta och på så sätt lära sig 

språket i ett senare skede i relation till yrket snarare än att genomgå en SFI-utbildning. 

Denna splittring i synsätt på vad som är viktigt för en utrikesfödd är påtaglig där ena 

sidan anser att de system som satts upp i samhället är det bästa sättet och den andra 

sidan endast ser till människan och att det löser sig om denne bara får chansen. Två 

väldigt olika synsätt på hur en utrikesfödd bäst blir mottagen i Sverige även om alla 

aktörer bör jobba mot samma mål.  
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Hur jobbar dessa organisationer med validering av utrikesföddas 
kompetens?  

Splittrade intressen inom valideringsbranschen   

IP 1, 2 och Handläggaren ser inte särskilt positivt på att Arbetsförmedlingen outsourcear 

valideringsuppdraget även om IP 1 och 2 arbetar på ett företag som vunnit en sådan 

upphandling. Outsourceingen har inte bara lett till att det enligt IP 1 och 2 kommit in 

oseriösa aktörer på valideringsmarknaden utan detta leder även till att frågan om vem 

valideringen egentligen är till för uppkommer. Empirin vittnar även om att det nu finns 

tre olika aktörer som kan vinna på valideringen:  

Validering för människan  

Självklart har människan som kommit till Sverige mycket att vinna utav valideringen. 

En fråga som tas upp i alla våra intervjuer handlar om i vilken ordning validering och 

språk bör komma. Att språket ska komma först anser IP 1, 2 och Handläggaren för att 

valideringen ska kunna fortgå på ett korrekt och smidigt sätt. En fråga som väcks är 

däremot om detta är för människans bästa eller för att förenkla för övriga aktörer. Att en 

människa bör valideras direkt när hen kommer till Sverige kan vara en poäng för att på 

så sätt se till att människan får möjligheten att välja vad hen verkligen vill göra. Att 

använda tolk är något det talas om i intervjuerna och möjligheten finns enligt IP 1 och 2 

men det är inget som används i någon större utsträckning, detta ligger i linje med vad 

Diedrich (2013b) nämner om att använda sig av en tolk vid valideringstilfället, tolkens 

roll kan ha stora implikationer för hur de utrikesföddas kompetenser värderas. Personen 

som utför valideringen kan inte vara säker på att tolken återger exakt det som 

validanden uttryckt vilken kan leda till en inkorrekt validering av kompetensen, 

speciellt om innehållet i det som sägs är branschsspecifikt och tolken har problem att 

förstå vad som sägs (Diedrich, 2013b). Just dessa tankar verkar inte finnas hos våra 

intervjupersoner utan tolk används helt enkelt inte. Detta kan vara ett resultat av att IP 1, 

2 och Handläggaren anser att språket bör komma först och att detta är för allas bästa 

men det är lätt att validanden glöms bort i detta och att det tar en väldig tid för personen 

att faktiskt få komma till validering. 

Validering för företaget 

Att valideringsbranschen till en viss del drivs av företag med vinstintressen har en effekt 

på hela branschen och påverkar den på ett sätt som belyser frågan om för vem 

valideringen utförs. Andersson och Guo (2009) belyser det faktum att de som validerar 

sitter på maktinstrument i form av övervakning och observation och dessa personer har 

tolkningsföreträde när det gäller att bestämma vilket värde de utrikesfödda 

människornas tidigare kompetenser och utbildning har (Andersson & Guo, 2009). IP 1 

och 2 säger att det har förekommit oseriösa aktörer inom valideringsbranschen som har 

tummat på kvalitén i vinstsyfte. De berättar vidare om hur detta har fått arbetsgivare att 

se på validering på ett sätt där de inte till 100 procent litar på att en validand kan det 

som hen har validerats för. Att här jämföra ett privatägt företag med 

Arbetsförmedlingen är intressant då de privatägda företagen kan säga nej till att ta emot 

nya validander om de inte har möjlighet eller tid medan Arbetsförmedlingen måste ta 

hand om de människor som kommer till dem. IP 4 berättar att det handlar om att göra 

ett val, antingen får de släppa några eller dra ner på arbetets kvalité och att släppa några 
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verkar inte aktuellt. När detta ställs i jämförelse med att IP 2 berättar om hur företagets 

namn måste hålla en hög kvalitetssäkring för att validanden senare ska kunna utföra ett 

gott arbete märks en stor skillnad i förutsättningar för de båda. Andersson och Fejes 

(2005) beskriver att det finns många olika aktörer som har ett finger med i 

valideringsprocessen, utöver Arbetsförmedlingen och utbildningsföretagen är det även 

handledare, fackliga orgnisationer och olika branscher som deltar i arbetet med 

validering och alla aktörer har sina egna mål med arbetet. På grund av detta föreligger 

det behov av att se till människans livssituation i stort och försöka enas i processen.   

IP 1 och 2 talar om validering gentemot den vårdutbildning som finns i Sverige, detta är 

måttstocken mot vilken all kompetens värderas. De berättar om validander som inte 

genomgått en lyckad validering för att deras kunskaper inte varit desamma som 

vårdutbildningens kunskapskrav. Vad man inte talar om är en flexibilitet, att kunskap 

som har införskaffats i ett annat land har ett värde även om den inte är precis densamma 

som de svenska kunskapskraven på vårdutbildningen. Det råder en antydan om att detta 

är det enda rätta när IP 1 och 2 talar om validering mot vårdutbildningen. Andersson 

och Fejes (2005) beskriver att när syftet med validering är att lyfta vissa kompetenser 

hos en människa och sätta ett värde på dessa medföljer det faktum att det alltid finns 

övrig kompetens som denne skulle kunna besitta. Detta bidrar till att valideringen pekar 

på vad man inte kan och valideringen kan då kopplas samman med en känsla av 

misslyckande.  

Validering för arbetsmarknaden 

Den tredje stora aktören som har ett intresse för valideringsbranschen är naturligtvis de 

arbetsgivare som kommer ha nytta för dessa validander i framtiden. Alla 

intervjupersoner ställer sig positiva till att validera utefter arbetsmarknadens behov. 

Både IP 2 och Handläggaren berättar också om projekt som redan påbörjats i linje med 

detta. IP 2 berättar att hen ser positivt på att koppla ihop valideringsbranschen med 

aktörer på ”andra sidan” som hen betecknar arbetsgivarna. Handläggaren talar varmt om 

de arbetsgivare som tagit kontakt med kommuner och Arbetsförmedlingen för att hjälpa 

de utrikesfödda att få anställning. En fråga som bör ställas är hur stor del Arbetsgivaren 

bör ha i själva valideringsprocessen. Denna aspekt är något som Andersson och 

Osman(2008) har lyft fram i tidigare forskning, att validering tappar sitt syfte att 

integrera utrikesfödda i samhället och istället går mot att likna en ren talangjakt där 

arbetsgivare utnyttjar de validander som visar upp talang som de värdesätter. Med flera 

aktörer som har egna intressen skapas naturligtvis intressekonflikter, detta bidrar till en 

uppdelning i branschen vilket presenteras i nästa avsnitt av resultatdiskussionen. 

Valideringsbranschen – så ser den ut 

I syfte att förenkla fortsatt läsning väljer vi att dela upp valideringsprocessen i tre steg: 

1. Etableringssteget – Den nyanlände kommer här i kontakt med 

Arbetsförmedlingen och det etableringsuppdrag som tidigare nämnts påbörjas. 

2. Valideringssteget – Här utförs den validering som anses möjlig.  

3. Utbildningssteget – Efter utförd validering vidareutbildas personen.  

 

Den empiri som tidigare presenterats visar på kompetent arbete i dessa tre steg var för 

sig. Däremot visar den också på en bristande kommunikation och en väldigt splittrad 
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bransch. Det är Arbetsförmedlingen som utför etableringssteget, vidare är det aktörer 

som vunnit en upphandling som utför validering och till sist släpps validanden vidare 

till en utbildningssamordnare som organiserar vidare utbildning. IP 1 och 2 som agerar i 

valideringssteget berättar att Arbetsförmedlingen som agerar i etableringssteget vill få 

ut utrikesfödda i arbete så fort som möjligt utan att ta hänsyn till språket medan 

Handläggaren som arbetar på Arbetsförmedlingen poängterar att de arbetar otroligt 

mycket med språket och att de ser det som en grund för att validera vidare. Dessa två 

motsägelsefulla påståenden från de olika stegen vittnar om att kommunikationen är 

bristfällig. När det gäller en process som validering tycks just kommunikation och 

samarbete samt utbyte mellan de olika stegen som en grundförutsättning för ett 

framgångsrikt arbete. Att IP 4 säger emot de andra intervjupersonerna på de flesta 

punkter påvisar denna splittring ännu mer.  

En samordning av alla steg verkar vara en förutsättning för att förbättra kvalitén på 

valideringen. Framförallt kan vikt läggas på att få alla parter att arbeta efter samma mål 

istället för att som idag se till sina egna intressen. IP 1, 2 och Handläggaren riktar kritik 

till att validering har lagts ut för upphandling vilket kan tolkas som att de anser att 

validering borde skötas av Arbetsförmedlingen. Handläggaren beskriver en önskan om 

att validering skulle kunna utföras på Arbetsförmedlingen men att det i nuläget inte 

finns de resurser och den bredd av spetskompetens som skulle behövas.  

Den insamlade empirin besvarar båda de frågeställningar som har presenterats i denna 

uppsats, den påvisar också en splittring till hur de båda frågeställningarna förhåller sig 

till varandra. Intervjupersonerna efterlyser en samordning i valideringsprocessen men 

hur de svarar om deras arbetssätt vittnar om att det inte arbetas mot detta. De arbetar 

alla efter egna arbetssätt och mot egna mål vilket gör att delarna i valideringsprocessen 

glider längre ifrån varandra istället för att sammanfogas till en smidig process. Samtliga 

intervjupersoner tror på validering som ett instrument för framtiden men sättet de jobbar 

på idag kanske stjälper mer än det hjälper.  

 

Implikationer 

I studien har vi undersökt hur Arbetsförmedlingen och två aktörer inom 

valideringsbranschen ser på- och arbetar med validering av utrikesfödda människors 

kompetens. Valideringsbranschen stöter idag på problem och det är tydligt att det inte 

fungerar på det sätt som önskas. Under forskningsprocessen har vi sett mönster och 

anledningar som kan bidra till att branschen inte är så framgångsrik som den bör vara.  

Ett problem som tydliggjordes av den insamlade empirin är att de olika aktörerna som 

är aktiva i valideringsprocessen brister i sin kommunikation med varandra. Efter 

genomförda intervjuer blev det tydligt att intervjupersonerna inte vet så mycket om de 

delar av processen som de själva inte är aktiva i. Arbetet blir till viss del ineffektivt när 

det inte är en och samma aktör som styr hela processen, en validand skickas mellan 

olika instanser och det krävs energi och tid för att i efterhand undersöka vad och hur 

olika delar i valideringsprocessen har utförts och om de har utförts korrekt. Detta är 

något som borde ses över för att förhindra att människor hamnar ”mellan två stolar” och 

sitter fast i en valideringsprocess där man inte kan ta sig vidare. Kanske är det optimala 

att Arbetsförmedlingen tar över själva valideringsprocessen som helhet och utför den 

från början till slut. Detta kräver dock enorma resurser för att utveckla 
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Arbetsförmedlingen till en organisation som besitter en sådan bredd av kompetens så att 

varje yrke ska kunna valideras. Den mest realistiska lösningen är att de olika instanserna 

i processen har en tydligare kommunikation med varandra och börjar interagera på ett 

bredare plan. Ponera att alla aktörer börjar arbeta mot samma mål och kommunicerar 

med varandra, tillsammans skulle man då kunna uppnå en smidigare och mer effektiv 

valideringsprocess. 

Vidare på samma spår arbetar alla aktörer efter olika mål, ser på människor på helt olika 

sätt och utför valideringen av helt olika anledningar. En av de två privata aktörerna ser 

människan utan att ta allt för mycket hänsyn till utbildning vilket kan ifrågasättas som 

det optimala sättet att integreras i samhället, man får däremot känslan av att 

människosynen har fått ”stryka på foten” i de andra två organisationerna vilket inte 

heller är att föredra. Arbetsförmedlingen arbetar under ett högt tryck för att kunna ha tid 

att helt enkelt se människan medan den andra privata aktören jobbar på ett väldigt 

statiskt sätt där man enbart ser till den svenska utbildningens kunskapskrav snarare än 

någon slags helhet. Som Handläggaren nämnde tidigare i resultatavsnittet motsvarar 

många utländska sjuksköterskeutbildningar endast en svensk utbildning på 

undersköterskenivå, kunskapskraven är således inget man kan komma ifrån men vi får 

uppfattningen om att det ena privata utbildningsföretaget inte ser värdet i en utbildning 

eller den erfarenhet som införskaffats i ett annat land. Istället stirrar man sig blind på 

utbildningskrav och tappar där sin kreativitet och kritiska syn på vad som egentligen är 

viktigt. Detta får såklart vissa implikationer i att mycket kompetent personal fastnar i 

långa utbildningar om sådant de redan kan men kanske utför på ett lite annorlunda sätt. 

Vårdbranschen skriker efter personal men för att personer valideras mot så pass statiska 

krav med begränsat flexibelt tänkande kan det ta år innan dessa människor kan komma 

ut och göra skillnad i arbetslivet. 

Alla människor kommer inte med samma förutsättningar och samma erfarenheter vilket 

självklart leder till vissa problem när det gäller hanteringen av människor men det leder 

också till en väldig bredd av kompetens. För att dra nytta av denna kompetens bör de 

som arbetar med människorna aktivt tänka på att när det gäller att möta olika människor 

krävs olika metoder. Om valideringsbranschen börjar anpassa sig mer efter människan 

och arbetar mer aktivt med detta synsätt öppnas en hel värld av mångfald upp. 

Valideringen skulle på detta sätt kunna effektiviseras på vad vi tror ett grundligt sätt och 

generera en mycket större avkastning.  

Intervjuerna har också genererat en fråga om huruvida de människor som valideras får 

en chans att lära sig den kultur vi i Sverige lever i. Detta borde vara något 

grundläggande för att en människa ska integreras i ett samhälle men i intervjuerna stöter 

man på en önskan om att validander redan när de kommer hit ska ha rätt ”handlag”. 

Kultur är något som människor kan förstå och ta sig till, bara de får chansen. På samma 

sätt kan man ifrågasätta det faktum att tre av fyra intervjupersoner anser att människor 

som kommer till Sverige bör lära sig svenska innan de ens får chansen att bli validerade. 

Att låta människor fastna i språkutbildning i åratal istället för att låta detta ske i 

växelverkan med validering och utbildning kan ses som ett slöseri med tid.  

Att låta arbetsgivare få ett större inflytande i valideringsprocessen skulle kunna leda till 

att valideringen förvandlas till en renodlad talangjakt där de utrikesfödda ställs upp för 

att arbetsgivare ska kunna komma in och plocka upp de personer som verkar 

intressanta. Skulle detta hända finns risken att människovärdet förändras från att man 
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ska hjälpa de människor som kommer till Sverige till att endast de som är ”talangfulla” 

ska få tillgång till den bästa hjälpen. Självklart är det viktigt att arbetsgivare är i kontakt 

med Arbetsförmedlingen för att samtliga utrikesfödda ska få ett arbete efter utförd 

validering men synen på människor bör inte förändras till en talangjakt. Att människor 

med kompetens som ses som extra värdefull ska få bättre behandling än en människa 

med en mindre värdefull kompetens kan ses som ovärdigt.  

 

Vidare forskning 

Efter att ha beforskat validering på kandidatuppsatsnivå ökar intresset för vidare 

beforskning av fältet. Vår forskning har gett en överblick men är inte tillräckligt 

djupgående för att dra generella slutsatser. Att ytterligare beforska området på en 

nationell nivå med ett utökat urval och även utföra kvantitativ forskning inom fältet för 

att på så sätt få ett bredare resultat ser vi som både intressant och viktigt. Det är tydligt 

att detta ämne kräver en djupare beforskning och vi anser det intressant att även 

beforska ämnet från den utrikesföddes sida.  
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Bilaga I 

I 

Missiv 

 

 

Studie om validering 

 

Vi utför en kandidatuppsats med syftet att undersöka hur man jobbar med validering av 

nyanlända flyktingars kompetens i kommunen. Studien utförs kvalitativt med intervju 

som det huvudsakliga undersökningsinstrumentet. Studien kommer att utföras på ett 

antal organisationer som jobbar med validering. Deltagandet är helt frivilligt och 

deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Informationen som 

framkommer under intervjun kommer endast att användas i denna studie och kommer 

inte föras vidare. Alla deltagare kommer att anonymiseras vid studiens publicering, 

fingerade namn kommer att användas istället för de riktiga. Vi kommer inte heller att 

nämna vilken ort studien utförs på för att på så sätt minimera risken för att en deltagare 

ska kunna identifieras.  

Den slutgiltiga studien kommer att publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) 

och kan sökas upp på: http://lnu.diva-portal.org/  

 

För frågor kontakta: 

Louise Borgman  

Lb222qj@student.lnu.se 

0727215153 

Samuel Karlsson  

Sk222nn@student.lnu.se 

0703977492 
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Bilaga II 

 

 

Intervjuguide 

Intervjuguide (Privata aktörer inom valideringsbranschen)   

Anställningstid (inom yrket/branschen och på företaget) 

Nuvarande befattning (enhet/funktion/avdelning) 

 

Valideringsprocessen  
Till exempel: 

Hur ser processen ut?  

Vem validerar just den här personen? 

 Ålder 

 Kön 

 Etnicitet 

 Utbildning 

 Tid i Sverige  

På vilken nivå validerar personen?  

Hur lång tid tar valideringen? 

Vad är målet med valideringen?  

Finns det något speciellt fokus i själva valideringen? 

Vad händer efter valideringen? 

Vilka fördelar och problem ser du när det gäller valideringsprocessen? 

När valideringen är utförd, hur pass slutgiltig är den? 

 

Kompetens 
Till exempel: 

Hur valideras olika typer av kompetens?  

 Formell? 

 Informell? 

Valideras kompetens på samma sätt oavsett den nyanländes ursprung? 

Finns det viss kompetens som är viktigare än annan just nu? 

Följdråga om ja: 

Vad tar du hänsyn till när det gäller att värdesätta olika kompetenser? Arbetsmarknad 

etc.? 

Validerar man i större utsträckning kompetens inom yrken där det råder brist på 

arbetskraft? 

 

Den validerandes roll 
Till exempel: 



 

IIII 

Hur ser du på din uppgift i valideringsprocessen? 

Hur ser du på att använda en tolk som översättare vid ett valideringstillfälle?  Uppfattar 

du några svårigheter i att faktiskt uppfatta vem det är som säger vad? 

Hur ser du på validering i framtiden? 

 

Intervjuguide(Arbetsförmedlingen) 

Anställningstid (inom yrket/branschen och på företaget) 

Nuvarande befattning (enhet/funktion/avdelning) 

 

Valideringsprocessen  
Till exempel:  

Hur är processen uppbyggd och hur den går till? 

Vem validerar just den här personen? 

 Ålder 

 Kön 

 Etnicitet 

 Utbildning 

 Tid i Sverige  

Hur många valideras inom en viss tidsperiod?  

Hur många valideras på olika nivåer, vilka nivåer?  

Är män i högre grad utbildade än kvinnor i vissa länder? 

Vad fokuserar ni på i valideringsprocessen? 

Vilka fördelar och problem ser du när det gäller valideringsprocessen? 

När valideringen är utförd, hur pass slutgiltig är den? 

Hur ser du på validering i framtiden? 

 

Kompetens 

Till exempel: 

Hur valideras olika typer av kompetens? Formell och informell. 

Valideras kompetens på samma sätt oavsett den nyanländes ursprung? 

Är språket ett hinder för att kunna validera personens kompetens? 

Hur ser ni på att använda tolk vid valideringstillfället? 

Finns det viss kompetens som är viktigare än annan just nu? 

Följdråga om ja: 

Vad tar du hänsyn till när det gäller att värdesätta olika kompetenser? Arbetsmarknad 

etc.? 



Bilaga II 

 

 

Validerar man i större utsträckning kompetens inom yrken där det råder brist på 

arbetskraft? 

 

Etableringsuppdraget 
Till exempel: 

Hur går en etableringsplan till?  

Vad fokuserar ni på i etableringsprocessen?  

Beskriv hur ett etableringssamtal går till, letar man efter något speciellt?  

Vilken grupp människor upprättas det etableringsplaner för, hur länge har de vistats i 

Sverige?  

Vilka aktörer samverkar ni med i etableringsprocessen?  

Vilken utbildningsnivå har de som ingår i etableringsuppdraget?  

Vilka yrken är vanligast?  

Är det mest kvinnor eller män?  

Hur många ingår i uppdraget i kommunen?  

 


