
 

 
 

Kommittédirektiv 

En samordnad utveckling av validering 

 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 

Sammanfattning 

En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja 

och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validerings-

området på den nationella och regionala nivån. Delegationen 

ska också lämna förslag på en nationell strategi för validering 

som präglas av effektivitet, långsiktighet och överblickbarhet 

och som gynnar utvecklingen av hållbara och generella 

strukturer för validering på nationell och regional nivå.  

Delegationen ska bl.a. 

 lämna förslag på en nationell strategi för validering, 

 verka för att en samsyn på validering, dess innebörd och 

funktion etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet, 

 följa och analysera omfattningen och resultatet av valide-

ring inom utbildningsväsende och arbetsliv, 

 sprida kunskap om goda exempel i fråga om validering, 

 arbeta för att information om validering som tillgodoser den 

enskildes behov görs tillgänglig, 

 lämna förslag till regeringen och ta behövliga initiativ till 

förändringar som stärker valideringsarbetet inom utbild-

ningsväsendet och arbetslivet, och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019. 
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En samordnad utveckling av validering behöver främjas 

Med validering avses en strukturerad bedömning och ett 

erkännande av kunskaper och kompetens som en person har 

oberoende av hur de har förvärvats. Validering syftar till att 

individen ska kunna få en kvalifikation, dvs. ett formellt intyg 

på att kompetensen motsvarar fastställda och erkända kriterier 

inom utbildning eller arbetsliv. Validering lyfts inom både EU 

och av OECD fram som ett viktigt verktyg för det livslånga 

lärandet, för ökad anställningsbarhet och för en ökad rörlighet 

på arbetsmarknaden. Validering av reell kompetens kan ge 

enskilda individer behörighet till utbildning, bidra till att 

effektivare utbildningsinsatser kan erbjudas och leda till en 

snabbare etablering och omställning på arbetsmarknaden. Ur ett 

tillväxtperspektiv bör validering ingå i strategier för 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  Det är alltså 

motiverat av flera skäl att personer med behov av och 

förutsättningar för validering har tillgång till sådan. Väl 

fungerande system för validering inom utbildnings- och 

arbetsmarknadsområdet bedöms kunna bidra till betydande 

samhällsekonomiska vinster. 

Europeiska unionens råd beslutade mot bakgrund av sådana 

överväganden i december 2012 en rekommendation om 

validering av icke-formellt och informellt lärande (2012/C 

398/01). Sverige tillstyrkte rekommendationen vilken förväntas 

vara införd senast 2018. Regeringen har vidare aviserat att ett 

sammanhållet, nationellt och permanent system för validering 

ska införas (prop. 2014/15:1) och påtalat att validerings-

processerna behöver bli effektivare (prop. 2014/15:100). 

Uppdraget att främja en samordnad utveckling av valide-

ring 

Omfattningen och värdet av validering är beroende av att det 

finns utvecklade strukturer som möjliggör validering, att 

validering är tillgänglig i praktiken och att valideringen 

genomförs med hög kvalitet. Dagens system behöver förbättras 

i flera av dessa avseenden. En samsyn bland aktörer och 
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intressenter  i fråga om validering, dess innebörd och funktion 

utgör vidare en grundläggande förutsättning för att ett funge-

rande, sammanhållet och transparent system ska utvecklas. Med 

anledning av detta behöver en nationell strategi för validering 

tas fram. Strategin ska bidra till ett effektivt, långsiktigt och 

överblickbart system för validering, liksom en förbättrad sam-

ordning mellan aktörer och intressenter inom utbildnings-

väsendet, arbetsmarknaden, branscher och organisationer inom 

arbetslivet samt organ som ansvarar för utfärdandet av olika 

kvalifikationer. 

En nationell delegation ska under en begränsad tid ha till 

uppgift att följa, stödja och driva på utvecklingsarbetet för att 

skapa ett effektivare system för validering på nationell och 

regional nivå. Uppdraget att främja en samordnad utveckling av 

validering omfattar valideringsfrågor inom gymnasieskolan, 

kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, högskolan, övriga 

eftergymnasiala utbildningar, folkbildning samt verksamhet 

inom arbetsmarknad och arbetsliv som syftar till validering av 

reell kompetens. Uppdraget omfattar även valideringsfrågor 

som kan beröra utfärdandet av kvalifikationer som särskilda 

organisationer eller organ ansvarar för. Det ska genomföras 

med hänsyn till varje verksamhetsområdes särskilda förutsätt-

ningar. 

Delegationen ska  

 verka för att konkreta åtgärder initieras och genomförs som 

gynnar utvecklingen av hållbara strukturer för validering, 

 när det gäller regionala strukturer för validering beakta 

behov av stöd och samverkan för att utvecklingen ska gå 

framåt, 

 lämna förslag på en nationell strategi för validering, 

 arbeta för att en samsyn på validering, dess innebörd och 

funktion etableras i utbildningsväsendet, branscher och 

organisationer inom arbetsliv samt  myndigheter som vali-

derar i syfte att pröva behörighet till yrke, och 

 arbeta för att strukturer för validering på regional och 

nationell nivå och inom utbildning och arbetsliv blir över-

blickbara, effektiva och hållbara i ett långsiktigt perspektiv. 
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Validering ska vara ett naturligt inslag i utbildning och arbets-

liv 

Utvecklingen av metoder inom valideringsområdet och 

tillämpningen av dem har gått framåt och gett validering en 

högre grad av legitimitet. Det kvarstår dock ännu brister som 

sammantaget begränsar tillgången till och värdet av validering. 

Det är angeläget att validering betraktas som ett naturligt inslag 

inom utbildningsväsendet och i arbetslivet. Viktiga utveck-

lingsområden som behöver uppmärksammas är bl.a. validering 

av nyanlända invandrares utbildning, kunskaper och kompetens 

och hur branschernas valideringsmodeller kan anpassas för att 

fungera för individer med varierande bakgrund och för-

utsättningar. Även myndigheters arbete med validering som 

syftar till att pröva behörighet till ett yrke ska uppmärksammas. 

Det är vidare viktigt att insatser som utvecklas med fokus på 

enskilda grupper i samhället utformas så att de blir fungerande 

delar av långsiktiga och generella strukturer för validering och 

inte får karaktären av särlösningar. 

Delegationen ska därför 

 verka för att valideringsinsatser ges en utformning som kan 

möta olika individers behov och fungera inom ramen för 

långsiktiga och generella strukturer för validering. 

Brister i informationen om valideringens omfattning 

Det saknas tillförlitliga uppgifter om valideringens omfattning 

och resultat. Tillgången till validering varierar också i hög grad 

mellan olika regioner, yrkesområden och utbildningsområden. 

Det finns behov av att samordnat redovisa hur systemet för 

validering utvecklas för att på så sätt också kunna identifiera 

eventuella ytterligare utvecklingsbehov. Det finns också behov 

av att sprida kunskap om goda exempel som kan inspirera såväl 

enskilda som ansvariga myndigheter och berörda inom 

arbetslivet. Tillgången till informationen om validering som den 

enskilde kan tillgodogöra sig behöver också förbättras på olika 

sätt. 

Delegationen ska i samverkan med berörda myndigheter på 

nationell och regional nivå 
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 följa och analysera omfattningen och resultatet av 

validering inom utbildning och arbetsliv, 

 sprida kunskap om goda exempel i fråga om validering, och  

 arbeta för att information om validering som tillgodoser den 

enskildes behov görs tillgänglig. 

Identifiera behov av utvecklingsinsatser och förändringar  

För att validering ska bli ett accepterat, effektivt och tillförlitligt 

inslag i utbildningsväsende och arbetsliv kan det finnas behov 

av olika åtgärder och insatser som delegationen upp-

märksammar efterhand. Sådana kan komma att identifieras bl.a. 

vid kontakter med verksamma inom olika sektorer och genom 

de sammanställningar och analyser som ska göras. Behoven av 

åtgärder och insatser kan skilja sig åt mellan olika 

verksamhetsområden beroende på deras olika förutsättningar 

och mål. Delegationen bör i kontakterna med branscher och 

organisationer i arbetslivet uppmärksamma identifierade 

utvecklingsbehov. Delegationens förslag bör vidare ta hänsyn 

till eventuella övriga insatser på nationell och regional nivå som 

syftar till att främja validering. 

Delegationen ska 

 lämna förslag till regeringen om behövliga och konkreta 

förändringar som stärker valideringsarbetet inom utbildning 

och arbetsliv, och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Delegationen ska redogöra för ekonomiska och praktiska konse-

kvenser av sina förslag.  

Uppdragets genomförande och redovisning 

Delegationen ska ledas av en ordförande och bestå av högst    

14 andra ledamöter som representerar bl.a relevanta branscher 

och parter inom arbetslivet, närmast berörda myndigheter och 



 6 

regionala organ. En expertgrupp ska stödja delegationens ar-

bete. Delegationen ska inhämta synpunkter från och hålla kon-

takt med de myndigheter och organisationer på nationell och 

regional nivå som berörs av uppdraget och de åtgärder som 

delegationen föreslår. 

Delegationen ska regelbundet hålla Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) 

underrättat om hur uppdraget fortskrider. En redovisning ska 

lämnas den 1 april varje år. Förslag till åtgärder som dele-

gationen anser är nödvändiga  under sin löpande verksamhet 

ska redovisas i delbetänkanden. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019. 

 

(Utbildningsdepartementet) 


