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Validering av reell kompetens utgör ett koncept under utveckling inom den svenska hög-
skolan. Ambitionen är att framställa ett valideringssystem som garanterar rättssäkerhet, 
likvärdighet och kvalitet. Den reella kompetensen avspeglar den faktiska kompetens som 
individen besitter oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens 
blir följaktligen ett övergripande begrepp och ett resultat av formellt-, icke-formellt- och 
informellt lärande. 

Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen 
för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av  
Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas:
 
• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknan-

de som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både summativ och formativ 
karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som 
önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter 
och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.

• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas 
på samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige för att därmed skapa en enhetlig 
och varaktig valideringsstruktur på högskolenivå för socialt arbete som akademiskt 
självständigt ämne.

Forskningsrapporten omfattar även resonemang om förutsättningar för att tillämpa den 
generiska valideringsmodellen och valideringskriterierna på ett sammanhållet sätt. Därut-
över övervägs möjliga risker med konceptet att validera reell kompetens samt konceptets 
potential genom att ringa in positiva aspekter och användningsmöjligheter som inte 
diskuteras eller sällan berörs i tidigare forskning och utredningar om validering.

Alexandru Panican är docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Alexandru har ett 
brett forskningsintresse, däribland medborgarskap med fokus på sociala rättigheter, 
validering, ungdomsarbetslöshet och övergången från skola till arbetsliv, arbetsmark-
nadspolitik och fattigdomsbekämpning. 

Susanna Björklund är utbildningssamordnare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. 
Susanna har en filosofie magisterexamen i Samhällsgeografi och har 15 års erfarenhet 
av kvalificerat administrativt arbete inom högskolan, däribland handläggning av till- 
godoräknandeärenden.   
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Förord 

Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom 
ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under 
ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Regeringen gav år 2016 
UHR i uppdrag att samordna en pilotverksamhet för att etablera en varaktig 
struktur för universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompe-
tens.  

UHR beslutade att REKO skulle omfatta fyra delprojekt: (1) Information och 
IT-stöd, (2) Riktlinjer, organisation och roller, (3) Samverkan mellan lärosäten 
och (4) Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig ut-
bildningsdokumentation saknas. 

Denna studie hör till det fjärde delprojektet. I studien har utvecklats:  

• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för till-
godoräknande som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både 
summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska 
ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i 
förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en exa-
men på högskolenivå leder till.  

• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som 
kan tillämpas på samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige för att 
därmed skapa en enhetlig och varaktig valideringsstruktur på högskole-
nivå för socialt arbete som akademiskt självständigt ämne.  

Det sista kapitlet i forskningsrapporten omfattar resonemang om förutsättningar 
för att tillämpa den generiska valideringsmodellen såväl som valideringskriteri-
erna på ett sammanhållet sätt för att därigenom underbygga ett valideringssystem 
som garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet. I samma kapitel lyfts fram 
förslag på ändringar, ett fåtal av dessa kräver omarbetningar av gällande regelverk 
som inte riktigt är anpassat till validering av reell kompetens. I denna del av forsk-
ningsrapporten diskuteras också behovet av en hållbar finansieringsmodell för va-
lideringsarbete på högskolenivå såväl som förutsättningar för en enhetlig valide-
ringsmetod. Vi introducerar förslag även för ett samordnat individanpassat sy-
stem för kompletterande utbildning för validerade vars samlade kompetens inte 
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motsvarar erforderlig ämneskompetens som berättigar till tillgodoräknande av en 
examen på högskolenivå. I kapitlet övervägs dessutom möjliga risker med kon-
ceptet att validera reell kompetens inom utbildningssystemet på tertiär nivå. 
Forskningsrapporten avslutas med resonemang om konceptets potential genom 
att ringa in positiva aspekter och användningsmöjligheter som inte har diskute-
rats eller sällan berörts i tidigare forskning och utredningar om validering.  

Inom REKO har ordnats flera workshops där representanter för lärosäten har 
informerat om egna projekt och resultat. Under dessa blev det uppenbart hur 
många av dessa representanter, som kan anses besitta spetskompetens gällande 
validering inom högskolan, inte riktigt förstår konceptet att validera reell kom-
petens, mycket handlar istället om att hitta rätt valideringsverktyg för att (fort-
sätta) bedöma resultatet av formellt lärande. Med andra ord, bli bättre på att 
jobba på samma sätt som innan, trots Valideringsdelegationens och ledningen för 
REKOs ansträngningar att förtydliga vad som menas med reell kompetens. Detta 
leder till vårt resonemang om att validering av reell kompetens utgör ett para-
digmskifte inom den svenska högskolan, en organisation som har erfarenhet av 
tillgodoräknande med fokus på resultat av formellt lärande tillstyrkt genom exa-
mina. Erkännande av individens samlade kompetens, oberoende av var, när och 
hur den har förvärvats, inbegriper informellt och icke-formellt lärande vilket är 
banbrytande i sättet att förstå och bedöma läranderesultat inom det svenska hög-
skoleutbildningssystemet. Här har vi kopplingen till Michelangelos målning som 
lyfts fram på forskningsrapportens omslag. Målningen framställer den Erythre-
anska Sibyllan (från staden Erythrai belägen i Jonien, en del av nuvarande Tur-
kiet), en modig kvinna som med klarsynthet läser och bedömer vad som står i 
den uppslagna boken placerad på en läspulpet framför henne. Sibyllor är profeter 
under antiken som förutspår framtiden samt orakler med förmåga att bringa fram 
upplysning som vägleder mänskligheten i rätt riktning.  

Målningen framställer den Erythreanska Sibyllans säkra och värdiga kropps-
ställning, med hennes tankfulla blick gentemot texten, avskärmad från tidsandans 
förblindande rutiner och krav. Hon beslutar sig för att läsa vidare i boken. Men 
hennes muskulösa arm, med kraftfulla fingrar som skulle kunna vända och böja 
ett blad även om det hade varit av marmor, fångar en samling av sidor. Detta för 
med sig symboliken att ändringen kräver ett hopp till en annan del av boken som 
erbjuder något annat, något nytt. Det blir ett avsnitt i boken som för henne, och 
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därmed oss som avvaktar upplysning från Sibyllan, in i framtiden, istället för att 
ta del av det som står på nästa sida. På samma sätt ser vi kopplingen till konceptet 
om att validera reell kompetens inom högskolan. För att följa upp detta nya kon-
cept på ett genomtänkt sätt, utifrån konceptets egna villkor krävs det ett oavkortat 
hopp till framtidens blad som bör läsas genom att göra avkall på ambitionen att 
förbättra ett gammalt, föråldrat och spårbundet sätt att bedöma kompetens. 

Tack till Karin Röding, generaldirektör för UHR och till Tuula Kuosmanen, 
avdelningschef för avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor vid 
UHR, för visat stöd för och ledning av REKO! Tack till samtliga medarbetare i 
arbetsgruppen på UHR som har varit involverade i REKO! Ett stort tack till Sofia 
Elfstrand, projektledare för REKO och till Malin Jönsson samt André Hessel-
bäck, båda projektledare för delprojekt 4. Samtliga konferenser och workshops 
inom ramen för REKO har varit genomtänkta och inspirerande! Kontakten och 
samarbetet vi har haft med medarbetarna på UHR och med deltagare aktiva i 
andra studier från Pilotverksamheten har varit mycket konstruktiv! Ett särskilt 
stort tack till Malin Jönsson som har tagit del av vårt arbete från första början, 
uppmuntrat oss, lämnat synpunkter på många av våra förslag och lyft fram vår 
studie i många sammanhang! Malin har dessutom varit med på flera av de pre-
sentationer vi höll för intresserade av den generiska valideringsmodellen som vi 
har utvecklat i denna studie. Vi har fått hjälpt även med att komma i kontakt 
med rätt person från Vatikanstaten för att ansöka om tillstånd för bilden på om-
slaget. Malin, ditt stöd och engagemang under hela studiens gång har varit ovär-
derligt!  

Det ska nämnas att de resultat och resonemang som presenteras i denna forsk-
ningsrapport är författarnas egna vilket inte i alla delar behöver avspegla UHR:s 
ståndpunkter. 

Tack till Elin Landell, kanslichef på Valideringsdelegationen, som har upp-
muntrat oss till att redovisa även för valideringskonceptets användningsmöjlig-
heter i sammanhang som inte är påtänkta från första början.  

Ett stort tack riktas till studiens referensgrupp för stöd och kommentarer. Era 
ytterst värdefulla synpunkter har möjliggjort för oss att utveckla valideringskrite-
rier för socionomexamen! Tack till: Maria Bangura Arvidsson, Leili Laanemets 
och Ulrika Reichert, (Socialhögskolan, Lunds universitet); Maria Hjortsjö och 
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Carina Grujic (Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet); Ylva Don-
ning (Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet); Katarina Piuva, Sara 
Erlandsson, Marie Sallnäs och Annika Jemteborn (Institutionen för socialt ar-
bete, Stockholms universitet); Marie-Louise Snellman, Gudrun Hedberg och 
Ann-Christin Olsson (Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet). 

Ett stort tack till samtliga ämnesföreträdare som har ställt upp på intervjuer 
om socialt arbete! (namnen presenteras i Bilaga 5 – respondenter, ämnesföreträ-
dare för socialt arbete) Jag kan inte nog betona betydelsen av ert bidrag för att 
klargöra de ämnesspecifika valideringskriterierna och till följd därav främja en 
enhetlig och varaktig valideringsstruktur! 

Ett särskilt tack till Bo-Anders Jönsson (vicerektor vid Lunds universitet), 
Tarmo Haavisto (sektionschef vid sektionen student och utbildning, Lunds uni-
versitet) och Daniel Huledal (avdelningschef vid examensavdelningen, Lunds 
universitet) för ert stöd och era uppmuntrande råd under arbetet med denna stu-
die! Ert stöd har varit mycket värdefullt! 

Ett ytterligare särskilt tack till Förbundet Sveriges Socionomutbildningar som 
har visat intresse för valideringsmodellen och valideringskriterier för socionom-
examen. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med er!  

Ett hjärtligt tack till Staffan Blomberg (prefekt vid Socialhögskolan, Lunds 
universitet) och till Marcus Knutagård (biträdande prefekt vid samma institut-
ion) för ert stöd under studiens gång! Ett exempel: vi fick ta del av det positiva 
beslutet om vår ansökan om projektmedel för arbete med validering i augusti 
2017 samtidigt som det påtänkta startdatumet för studien var den 1 september. 
På mindre än två veckor lyckades ni på ett föredömligt och konkret sätt göra 
rockader inom organisationen för att frigöra den tid som krävdes för att bedriva 
denna studie i den takt som det var tänkt från dag ett!  

Jag vänder mig till universitetslektor Lars Harrysson, redaktör för Research 
Reports in Social Work vid Socialhögskolan, Lunds universitet och som är rap-
portserien där vi publicerar denna studie i. Ett riktigt stort tack för dina relevanta 
och genomtänkta synpunkter på forskningsrapporten samt för din hjälp med re-
digeringen! 

Som projektledare för denna studie, hoppas jag att de resultat, förslag och 
resonemang som presenteras i forskningsrapporten ska ge en god grund för samt 
bidra till att skapa en enhetlig och varaktig valideringsstruktur för en rättssäker, 
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likvärdig och kvalitativ bedömning av reell kompetens vid tillgodoräknande som 
högskoleutbildning. 

 
Lund i maj 2019 
 
Alexandru Panican 
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1. Inledning 

Det finns två aspekter som gör validering av den enskildes reella kompetens till 
ett särskilt intressant koncept: ett tilltagande matchningsproblem på den svenska 
arbetsmarknaden och det rekordstora antalet nyanlända som kom till Sverige un-
der 2015 och som behöver etablera sig, en process som kommer att ta flera år 
framöver.  

När det gäller matchningsproblematiken konstateras att såväl kompetens- 
som utbildningsmatchningen brister (SOU 2017:18; Panican 2017; Karlson & 
Skånberg 2012; OECD 2013; Karlsson 2014). Företag hittar inte arbetssökande 
med rätt kompetens samtidigt som arbetslösheten, och framförallt ungdomsar-
betslösheten, är hög, inte minst i förhållande till nordiska grannländer och länder 
med jämförbara välfärdssystem (Panican 2014a, 2015). Den heterogena match-
ningen på arbetsmarknaden har försämrats under de senaste åren (Konjunktur-
institutet 2015) vilket påverkar samtliga aktörer negativt. Konsekvensen blir en 
betydande brist på arbetskraft som enligt Konjunkturinstitutet (2017), OECD 
(2016) och Arbetsförmedlingen (2016) hotar den ekonomiska tillväxten. De 
flesta branscher uppger att de har en tilltagande arbetskraftsbrist samtidigt som 
det blir allt svårare att rekrytera arbetskraft med efterfrågad kompetens. Under 
2017 har drygt vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas (Svenskt Näringsliv 
2018; se också Arbetsförmedlingen 2017; prop. 2017/18:1). Den försämrade 
matchningseffektiviteten drabbar utrikes födda och arbetssökande med kort for-
mell utbildning särskilt hårt (SOU 2017:18) vilket för oss till nästa viktiga aspekt 
med validering som koncept. 

Många utrikes födda är överkvalificerade i förhållande till den kompetens de-
ras jobb kräver (SOU 2017:18; se också SCB 2017). Dessutom har ett rekord-
stort antal nyanlända kommit till Sverige under 2015 (Forslund & Åslund 2015), 
närmare bestämt drygt 160 000 vilket motsvarar 3,5 procent av de sysselsatta i 
landet. De flesta nyanlända som erhåller uppehållstillstånd och som är i arbetsför 
ålder kommer att bli arbetssökande och det visar sig att många nyanlända har 
erfarenhet inom yrken där det råder stor arbetskraftsbrist i Sverige (SOU 
2017:18). En grundläggande inventering av den enskildes kompetens bedöms 
utgöra nyckeln till en snabb etablering som i sin tur tryggar en lyckad integration 
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(Diedrich 2013). Ett effektivt inträde till arbetsmarknaden utgör också förutsätt-
ningen för att kunna bibehålla en fungerande välfärdsstat (Djuve 2015). Genom 
att validera utrikes föddas kompetens förbättras förutsättningarna för en genom-
tänkt och effektiv arbetsmarknadsetablering (för en kritisk granskning av valide-
ring av utrikes föddas kompetens se Diedrich 2013; Andersson, Fejes & Ahn 
2004; Andersson & Osman 2008; Andersson & Fejes 2010a). 

Matchningskvaliteten kan öka såväl som etableringen kan effektiviseras ge-
nom ett kvalifikationsramverk som möjliggör bedömningar av den enskildes for-
mella utbildning samt kartläggning av hans/hennes yrkeskunnande (färdigheter 
och yrkeskvalifikationer) på ett enhetligt sätt. Det handlar om att validera den 
enskildes reella kompetens – oberoende av hur dessa kunskaper och denna yrkes-
skicklighet har förvärvats – för att därefter matcha den mot efterfrågad kompe-
tens. Ett sådant ramverk skulle tydliggöra kvalifikationer, uppvärdera och kon-
kretisera såväl det icke-formella som det informella lärandet som underbygger 
yrkeskunnande. Det skulle också underlätta rörlighet mellan olika yrken genom 
att lyfta fram branschöverskridande generiska (generella) yrkeskvalifikationer för 
att möjliggöra gynnsammare förutsättningar för omställningar på arbetsmark-
naden. Ett kvalifikationsramverk skulle dessutom underlätta nyanländas integrat-
ion på arbetsmarknaden. Dessa dimensioner har uppmärksammats av EU1 som 
har utarbetat en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, 
EQF-skalan (The European Qualification Framework), vilken fokuserar på re-
sultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer omfattar åtta nivåer där 
varje nivå avspeglar särskilda krav på kunskap, färdighet och kompetens. De tre 
högsta nivåerna (6-8, se Bilaga 1 - EQF/SeQF-nivåer) motsvarar nivåerna för den 
redan implementerade Bolognaprocessen2, det vill säga den europeiska överens-
kommelsen om högskole- och universitetsstudier. Utöver användandet av kvali-
fikationsramverket som ett översättningsverktyg av reell kompetens, är ambit-

                                                            
1 EU:s utbildningspolitiska ambitioner beskrivs i dess strategiska ram ”Utbildning 2020” för euro-
peiskt utbildningssamarbete (se EUR-Lex 2015, Utbildning 2020). 
2 Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF-LLL/European 
Qualifications Framework for Life Long Learning) är förenlig med (dock ersätter inte) referensra-
men för examina inom högskoleområdet (QF EHEA/Qualifications Frameworks in the European 
Higher Education Area). 
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ionen att det ska koppla samman länders nationella kvalifikationssystem och där-
igenom underlätta rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden. Den europe-
iska referensramen för kvalifikationer har lett till rekommendationer som med-
lemsländerna bör följa upp inom det nationella utbildningssystemet benämnt 
NQF (National Qualification Framework). EU-rådet beslutade i december 2012 
(Council Recommendation 2012/C 398/01) att varje medlemsstat senast 2018 
ska upprätta ett system för att kunna validera även icke-formellt- och informellt 
lärande (SOU 2017:18). 

I Sverige inleddes arbetet med att framställa en nationell referensram för kva-
lifikationer utifrån EQF-skalan redan 2008 (Regeringskansliet 2014). Sedan 1 
juli 2009 fick Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att vara ett 
nationellt samordningsorgan för NQF (SFS 2011:1162; se också prop. 
2014/15:107), sedan oktober 2015 benämnd SeQF (Swedish Qualifications 
Framework/Sveriges referensram för kvalifikationer, se Bilaga 2 – kvalifikationer 
och nivåer enligt SeQF). Från januari 2016 förverkligades SeQF fullt ut. Från 
augusti 2016 fick den andra Valideringsdelegationen3 2015–2019 (Tilläggsdirek-
tiv U 2015:10) det övergripande ansvaret för att samordna och främja validering 
på nationell nivå (prop. 2016/17:1). 

Utöver det ovannämnda samordningsuppdraget som Valideringsdelegationen 
har pågår flera projekt och initiativ på nationell, regional och lokal nivå för att 
utveckla modeller i syfte att validera den enskildes reella kompetens. Ett exempel 
är regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen att utveckla snabbspår för att un-
derlätta inträdet på arbetsmarknaden, i första hand för nyanlända med kompe-
tens inom bristyrken. Arbetet med att utveckla valideringsmodeller pågår inom 
såväl utbildning (den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskola, högskola) 
som arbetsliv (framförallt branschvalidering). Valideringsdelegationen pekar på 
att branschvalidering samt valideringsmodeller för högskolan bör prioriteras sär-
skilt (SOU 2017:18). 

                                                            
3 Den första Valideringsdelegationen tillsattes av regeringen (Ds 2003:23) 2003 och var verksam 
mellan 2004-2007 med uppdraget att lämna författningsförslag gällande genomförande och doku-
mentering av validering (se också Valideringsdelegationen 2008). När vi kommer att nämna Vali-
deringsdelegationen refererar vi alltid till den andra delegationen, annars skriver vi den första Vali-
deringsdelegationen.  
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Denna studie ämnar utveckla en valideringsmodell inom utbildning med fo-
kus på högskola/utbildning på tertiär nivå. Studien görs inom ramen för en pi-
lotverksamhet driven av Universitets- och högskolerådet (UHR) som har rege-
ringens uppdrag att skapa en varaktig struktur för och ett samarbete kring be-
dömning av reell kompetens för högskoleutbildning. Målet är att utveckla verk-
samma samt kvalitets- och rättssäkra valideringsmodeller av reell kompetens som 
ska kunna tillämpas av universitet och högskolor från 2019. 

Pilotverksamheten som drivs av UHR består av fyra delprojekt: 1/ Informat-
ion och IT-stöd; 2/ Riktlinjer, organisation och roller; 3/ Samverkan mellan lä-
rosäten och 4/ Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där full-
ständig utbildningsdokumentation saknas (UHR 2017). Denna studie görs inom 
ramen för det fjärde delprojektet. 

1.1 Syfte 

Enligt regleringsbrevet avseende UHR för budgetåret 2017 (Regeringsbeslut 
U2016/03725/UH) ska den som behöver få sin reella kompetens bedömd för 
högskoleutbildning erbjudas den möjligheten. Syftet i denna studie är att utar-
beta en modell för validering av den enskildes reella kompetens för tillgodoräk-
nande som högskoleutbildning med fokus riktat mot en examen på tertiär nivå. 
Valideringsmodellen ska synliggöra den reella kompetensen oberoende av var (in-
kluderar utländsk akademisk utbildning med eller utan fullständig utbildnings-
dokumentation), när och hur den är förvärvad. Valideringsmodellen ska kunna 
tillämpas på samtliga som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande 
till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå 
leder till. 

Närmare bestämt, ambitionen är att utveckla: 

(i) En valideringsmodell av generisk karaktär som ska kunna användas i 
flera akademiska ämnen, i första hand med fokus på samhällsveten-
skapliga discipliner (framförallt i yrkesutbildningar). 

(ii) Valideringskriterier av en generisk karaktär som ska kunna tillämpas på 
samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige och därmed skapa en en-
hetlig och varaktig valideringsstruktur på högskolenivå för socialt ar-
bete som akademiskt självständigt ämne.  
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1.2 Avgränsningar 

I valideringsforskning görs en distinktion mellan bedömning av den enskildes 
faktiska kompetens (summativ validering) och skattning av det som krävs för att 
nå erforderlig kompetens (formativ validering) (Andersson, Sjösten & Ahn 2003; 
Andersson & Fejes 2010b; Wedman m fl 2007). Valideringsmodellen som ut-
vecklats i denna studie ska kunna användas både som formativ validering för att 
identifiera vad den enskildes samlade kompetens4 saknar för att kunna nå adekvat 
ämneskompetens och som summativ validering genom att skatta om individens 
reella kompetens är av en sådan beskaffenhet att den motsvarar högskoleutbild-
ningens samtliga mål för att därmed ligga till grund för ett tillgodoräknande av 
hela utbildningen genom ett erkännande i form av examen på högskolenivå. 

Enligt det Europeiska rådets rekommendation utgör validering en process 
som omfattar fyra steg:  

• identifiering av den enskildes erfarenheter, 
• dokumentering för att ringa in individens erfarenheter,  
• bedömning av dessa erfarenheter och 
• erkännande genom certifiering av resultaten av bedömningen som kan 

leda till en full eller partiell kvalifikation (Council Recommendation 
2012/C 398/01).  

I denna studie läggs fokus på det tredje steget, nämligen bedömning av den en-
skildes reella kompetens.  

Vi gör en distinktion mellan valideringsmodell, valideringskriterier och vali-
deringsmetod. Valideringsmodellen omfattar principer som dels vägleder valide-
ringsprocessen, dels fastslår vad som räknas till erforderlig ämneskompetens (se 
rubrik 3.1). Ämneskompetensen konkretiseras genom ämnesspecifika valide-
ringskriterier som avspeglar kvalifikationer i termer av kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som hör till respektive examen. Valideringsmetod innebär ett ända-
målsenligt arbetssätt för hur valideringsutföraren, som ska besitta ämnes- och va-
lideringskompetens, ska bedöma den enskildes reella kompetens i förhållande till 

                                                            
4 Vi använder reell kompetens och samlad kompetens som synonymer. En närmare semantisk ana-
lys visar att dessa uttryck är förenade med till viss del olika innebörd (såsom att ordet samlad är 
bredare än ordet reell) men vi väljer att följa det språkbruk som används i statliga utredningar om 
validering (se prop. 2001/02:15; SOU 2018:29).  
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ämnesspecifika valideringskriterier. En generisk valideringsmodell ställs i cent-
rum tillsammans med valideringskriterier för socialt arbete som är huvudområdet 
i yrkesutbildningen till socionomexamen. Valideringsmodellen och validerings-
kriterierna kopplas till nivå 6 (kandidatexamen) från EQF-skalan som är den 
europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (se Bilaga 1 - 
EQF/SeQF-nivåer). Själva valideringsmetoden får utvecklas i en framtida studie 
(se dock underrubrik 5.1.2 där vi diskuterar förutsättningar för en enhetlig vali-
deringsmetod). 

En sista avgränsning lyfter fram att en valideringsmodell som fokuserar på 
högskoleutbildning bör vara förankrad i specifik ämneskompetens och regelverk 
som styr utbildningsväsendet. Eventuella glapp mellan utbildningen på tertiär 
nivå och arbetslivets kompetenskrav faller utanför syftet med denna studie men 
utgör ett viktigt komplement i det framtida arbetet för att säkerställa en kvalitativ 
valideringsmodell med hög legitimitet såväl bland lärosäten som bland arbets-
marknadens aktörer såsom arbetsgivarsammanslutningar, fackliga organisationer 
och branschorganisationer. 

1.3 Begreppsförtydliganden 

Inledningsvis ska nämnas att det finns varierande definitioner på validering (An-
dersson 2014, 2010; Andersson & Danielsson 2011; Andersson & Harris 2006; 
Harris, Breier & Wihak 2011; Harris, Wihak & Van Kleef 2014). Det saknas en 
enhetlig definition även bland branschorganisationer (arbetsgivarsidan) som ut-
arbetar valideringsmodeller (Panican 2016); inte ens i lagstiftning definieras vali-
dering på ett enhetligt sätt (SOU 2017:18). 

Den använda vokabulären som ligger till grund för såväl valideringsmodellen 
som definitioner av centrala begrepp i denna studie utgår ifrån de förtydliganden 
som används på policynivån och som presenteras i statliga utredningar samt i 
lagstiftning och i riktlinjer som reglerar den svenska högskolan. Eftersom denna 
studie avsett att utveckla en generisk valideringsmodell inom högskola fanns det 
på förhand bestämda ramar: Valideringsdelegationens respektive UHR:s definit-
ioner av centrala begrepp som presenteras längre fram samt examensmålen för 
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socionomexamen fastställda i Högskoleförordningens (1993:100) examensord-
ning som diskuteras i nästa kapitel i samband med att vi presenterar validerings-
modellen. 

Med validering menas: 

En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentat-
ion samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person besitter obero-
ende av hur de förvärvats (Skollagen 2010:800; SOU 2017:18, s. 9). 

För att fånga in den enskildes samlade kompetens används termen reell kompe-
tens som avspeglar hela den faktiska kompetens som individen besitter oberoende 
av hur, när eller var den har utvecklats (SOU 2017:18). Reell kompetens blir 
följaktligen ett övergripande begrepp och ett resultat av formellt-, icke-formellt- 
och informellt lärande. Myndigheten för yrkeshögskolan (2015:20) förklarar att:  

Sverige har ställt sig bakom den rekommendation som Europeiska unionens råd 
fastställde i december 2012, där validering beskrivs som identifiering, dokumen-
tering, bedömning och certifiering av en individs icke-formella och informella lä-
rande. I Sverige används begreppet validering för både formellt, icke-formellt och 
informellt lärande, därav användningen av reell kompetens kopplat till validering.  

Valideringsdelegationen och UHR använder sig av denna definition.  
Det formella lärandet styrks med intyg och betyg. Det formella lärandet är 

avsiktligt och ofta relaterat till skolbänkstudier som organiseras inom ramen för 
målinriktade utbildnings- och undervisningsinsatser vilka avslutas med ett for-
mellt dokumenterat erkännande i form av examina (Karlson & Ronquist 2016; 
Colardyn & Bjornavold 2004; Bjørnåvold 2000). I internationell forskning ifrå-
gasätts gränsdragningen mellan det icke-formella och det informella lärandet (se 
McGivney 2006). Förenklat kan sägas att även det icke-formella lärandet är av-
siktligt, men vanligtvis saknas formell kvalitetssäkring, alternativt har en sådan 
men av lägre dignitet än den som erhålls i formell utbildning. Det icke-formella 
lärandet sker framförallt utanför det formella reguljära utbildningssystemet (ex-
empelvis studiecirklar eller kurser som den egna arbetsplatsen eller branschen hål-
ler i) och leder inte till nationellt erkända utbildningsbevis. Det informella läran-
det är oftast oavsiktligt och oorganiserat; det utgör ett resultat av spontan och 
oplanerad (ibland omedveten) inlärning i situationer i det dagliga arbetet (Olofs-
son 2011; Nilsson 2014; Myndigheten för yrkeshögskolan 2015). Det informella 
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lärandet underbygger det som benämns tyst kunskap. Tillsammans formar de tre 
lärandeprocesserna den enskildes reella kompetens. 

Valideringsdelegationen förtydligar distinktionen mellan olika lärandeproces-
ser på följande sätt: 

Formellt lärande 
Ett lärande som äger rum inom det formella utbildningssystemet och som är tyd-
ligt utformat i termer av ämnen/områden, tid och resurser. Det formella lärandet 
regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och syftar till betyg, examens-
bevis, utbildningsbevis eller motsvarande. Kvalitetssäkring i form av tillsyn och 
annan granskning genomförs av myndigheter. 
 
Icke-formellt lärande 
Ett avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, förordningar eller 
föreskrifter. Icke-formellt lärande genomförs i t.ex. studiecirklar, arbetsmarknads-
utbildning och personalutbildning. I många branscher utfärdas erkända certifikat 
eller diplom efter ett genomfört icke-formellt lärande. Kvalitetssäkring genomförs 
av den egna branschen eller av branschen erkända organisationer. 
 
Informellt lärande 
Ett ofta oavsiktligt lärande som inte är organiserat eller strukturerat och som pågår 
på arbetsplatsen, i hemmet, på fritiden, under ledighet etc. 
 
Resultat av lärande (läranderesultat) 
Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga som en individ har uppnått efter av-
slutad lärandeprocess. Det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandepro-
cess är avslutad (SOU 2017:18, s. 8-9). 

1.3.1 Kort bakgrund 

Validering har blivit ett mycket uppmärksammat koncept bland politiker, nyck-
elaktörer för arbetsmarknaden och forskare. Validering anses många gånger vara 
lösningen på många arbetsmarknadsrelaterade problem, 

/…/ validation is portrayed as a panaceum that, if correctly applied, will deliver 
on its promises (Diedrich 2013:230). 
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Validering som koncept har börjat utvecklas i USA i början på 1970-talet, och i 
Europa med Storbritannien som föregångare på 1980-talet (Andersson, Sjösten 
& Ahn 2003). Inom ramen för den europeiska högre utbildningsagendan har 
validering av reell kompetens uppmärksammats redan 1953 genom ”European 
Convention on the Equivalence of Periods of University studies” undertecknad i 
Paris. Valideringskonceptet inom högre utbildning med koppling till livslångt 
lärande har lyfts fram och utvecklats på den europeiska politiska agendan fram-
förallt genom Lissabonkonventionen (1997) och Bolognadeklarationen (1999) 
(Smidt 2016). På nordisk nivå är det just i Sverige som forskningen om validering 
är mest intensiv (Andersson & Stenlund 2012). Intresset för valideringsfrågor 
bland offentliga aktörer i Sverige lyftes fram redan 1996 av Kunskapslyftskom-
mittén (SOU 1996:27); för en redovisning om hur validering som koncept har 
växt fram i statliga utredningar se Andersson & Fejes (2014) och rapporten från 
den första Valideringsdelegationen (2008), se också Diedrich & Styhre (2013). 
Redan 2007 konstaterades att det fanns drygt tusen valideringsprojekt runt om i 
Sverige, tio regionala valideringscentrum samt ett intensivt valideringsarbete som 
omfattade ungefär 25 000 personer per år (utöver det valideringsarbete som gjor-
des inom ramen för högskolor och universitet) (Wedman et al. 2007). 

1.4 Disposition 

Den fortsatta framställningen inleds med en redovisning av den använda meto-
dologin i denna studie i kapitel 2. Därefter presenteras valideringsmodellen av 
generisk karaktär i kapitel 3. I kapitel 4 introduceras valideringsmodellen med 
dess generiska valideringskriterier för socionomexamen. Detta kapitel omfattar 
även en sammanfattning av det empiriska materialet från intervjuer med ämnes-
representanter. Forskningsrapporten avslutas i kapitel 5 med en diskussion om 
förutsättningar för att tillämpa valideringsmodellen och valideringskriterier för 
socionomexamen samt med resonemang om risker och potential med validering 
av den enskildes reella kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. 
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2. Metodologi 

Vi har använt oss av empiriskt primärmaterial i utvecklingen av ämnesspecifika 
valideringskriterier för socionomexamen baserat på examensmålen för socionom-
utbildningen som återfinns i Högskoleförordningens (1993:100) examensord-
ning. Närmare förklaring om hur detta har gjorts lyfts fram i kapitel 4 där vi 
redovisar valideringskriterierna för socionomexamen. Empirin har samlats in 
med hjälp av två metoder: (i) dokumentanalys och (ii) semistrukturerade inter-
vjuer. 

(i) När det gäller dokumentanalys, handlar det om en kvalitativt inriktad in-
nehållsanalys (Bryman 2018) i syfte att först ringa in examensmålen för att där-
efter med hjälp av förordningens förarbeten (exempelvis prop. 2004/05:162) och 
offentliga utredningar (bland annat SOU 2004:29, Ds 2004:2) samt ytterligare 
utredningar (såsom Högskoleverket 2003a, 2003:b) förtydliga såväl intentioner 
uttryckta i Högskoleförordningen som vissa begrepp (exempelvis självkännedom) 
från förordningen som kan tolkas på olika sätt. 

Den kvalitativt inriktade innehållsanalysen som används i denna studie har en 
deskriptiv ansats genom att redovisa för och tydliggöra examensmålen. Den de-
skriptiva ansatsen följs upp av en analys för att filtrera fram valideringskriterier 
från examensmålen. De ämnesspecifika valideringskriterierna ska ha direkt kopp-
ling till förordningens intentioner eftersom det är i Högskoleförordningen det 
fastställs vad som krävs för en socionomexamen. Samtidigt bör nämnas att inne-
hållsanalysen inte omfattar en kritisk granskning av förordningen och dess förar-
beten. Utifrån en sådan kritisk granskning skulle vi kunna belysa hur Högskole-
förordningen i flera avseenden avspeglar ett problematiskt och föråldrat förhåll-
ningssätt till kunskaper. Ett exempel på detta är följande examensmål som pre-
senteras under rubriken ”Kunskap och förståelse”: 
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För socionomexamen ska studenten  
/---/  
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och famil-
jeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser /…/ (Högskole-
förordningen 1993:100).  

Genom kunskap om och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som på-
verkar kvinnors och mäns livsbetingelser utgår Högskoleförordningen från ett bi-
närt könssystem. Samhället har utvecklats till att acceptera flera könskategorier 
än kvinnor och män, se bland annat Socialstyrelsen som under mars 2019 initie-
rar en diskussion om behovet av att föra in ett tredje juridiskt kön som ska an-
vändas i officiell statistik. Vidare, kunskaper om förhållanden som påverkar kvin-
nors och mäns livsbetingelser, som det nämns ovan i förordningen, tar dessutom 
för givet att samtliga som hör till en könskategori har ungefär samma könsiden-
titet. Filosofen och feministen Marie de Gournay (1565–1645) har konstaterat 
för nästan ett halvt millenium sedan att det kan finnas större likhet mellan kvin-
nor och män än mellan kvinnor sinsemellan vilket ifrågasätter kunskaper med 
förankring i en könsdikotomi (Panican 2007). Men återigen, socionomexamen 
regleras i Högskoleförordningen, oavsett vad en kritisk granskning skulle visa i 
termer av tillkortakommanden som förordningen ger uttryck för.  

(ii) För att ytterligare klargöra examensmålen och Högskoleförordningens in-
tentioner gällande socionomexamen har även intervjuer gjorts. Intervjuerna kom-
pletterar de ämnesspecifika valideringskriterier som filtrerats fram från Högsko-
leförordningen med empiriskt material av en fördjupad karaktär om de kun-
skaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att erhålla en socionomex-
amen. Intervju som metod är särskild lämpad för att ringa in respondentens re-
flektioner och förhållningssätt till det som är på tal i intervjusituationen. Inter-
vjusituationen är ”levande” och genomsyras av ett samspel mellan den som frågar 
och den som svarar. I detta samspel har svarspersonen möjlighet att lyfta fram 
nya frågeställningar, utveckla och lägga tyngdpunkten på de dimensioner som 
respondenten själv bestämmer samt begära förtydliganden från intervjuaren. In-
tervjuaren kan i sin tur använda sig av följdfrågor för att bättre komma åt det som 
undersöks (Ahrne & Svensson 2011; Kvale & Brinkmann 2014 – för ett kritiskt 
perspektiv på kvalitativa metoder se exempelvis Meeuwisse et al. 2008; Alvesson 
& Sköldberg 2008; Allwood 2004; Small 2009). 



13 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade inter-
vjuer är frågorna tematiserade samtidigt som intervjuaren kan fördjupa svaren 
genom att ställa följdfrågor (Lantz 2013). Vi har gjort intervjuer med ämnesfö-
reträdare, det vill säga med professorer i socialt arbete med en mycket god för-
ankring även i ämnet som utbildning samt god kännedom om den verksamhet 
som bedrivs på fältet. I Sverige fanns det 53 professorer i socialt arbete år 2012 
(Dellgran 2018a) och drygt 60 verksamma (ej emeritus) enligt en aktuell e-post-
lista till professorer i ämnet hösten 2018. 

Till skillnad från kvantitativa metoder som ofta baseras på slutna frågor med 
färdiga svarsalternativ, mätvärden och kvantifierbarhet är den valda kvalitativa 
metoden i denna studie inriktad på ett fåtal dock djupgående frågor. I denna 
studie har gjorts 15 intervjuer (se Bilaga 5 – respondenter, ämnesföreträdare för 
socialt arbete) med ämnesföreträdare från fem lärosäten (i bokstavsordning): Gö-
teborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Dessa lärosäten, förutom Lund, 
har startat upp kompletteringsutbildningar i socialt arbete för utländska akade-
miker5 vilket skulle öka sannolikheten att respondenterna redan är bekanta med 
validering som koncept. En majoritet av de intervjuade ämnesrepresentanterna 
är disputerade i socialt arbete. 

Intervjuerna har gjorts på plats på respondentens arbetsplats, undantaget en 
intervju som fick göras via Skype i enlighet med den intervjuades önskemål. In-
tervjutiden har varierat mellan 45 och 60 minuter. Samtliga intervjuer har tran-
skriberats. Intervjuerna har genererat sammanlagt nästan 210 sidor text. Inter-
vjuguiden (se Bilaga 4 - Intervjuguide inför intervjuer med ämnesföreträdare) 
bygger på två teman:  

• Vad är professionellt socialt arbete i Sverige?  

                                                            
5 Det är endast Göteborg som har ett uttalat mål att utbildningen ska uppnå socionomexamen. Där 
omfattar utbildningen 90 hp inklusive praktik (Göteborgs universitet 2018a). Stockholms univer-
sitet erbjuder en kompletteringsutbildning som omfattar 120 hp. Denna utbildning leder inte till 
någon examen men studenten ska få kunskaper som är relevanta för att arbeta inom socialt arbete 
i Sverige (Stockholms universitet 2018). När det gäller Umeå universitet omfattar deras komplet-
teringsutbildning fyra terminer med ett mindre självständigt arbete (”B-uppsats”). Efter avslutad 
utbildning erhåller studenten en högskoleexamen i socialt arbete (intervju med studierektor Marie-
Louise Snellman 2017.11.23). Malmö universitet (högskola fram till 31 december 2017) erbjuder 
en kompletteringsutbildning där den enskilde läser 4 terminer (termin 1, 3, 4 och 5 på socionom-
programmet) men som inte leder till en examen (Malmö universitet 2018). 
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• Vilka kompetenser ska en socionom besitta för att bedriva professionellt 
socialt arbete i Sverige? 

Samtliga respondenter har lämnat utförliga svar på frågorna i intervjusituationen. 
En respondent har under intervjusituationen kommenterat att några frågor var 
svåra att besvara eftersom den intervjuade ansåg sig sakna erforderlig kunskap för 
att formulera genomtänkta svar på dem var för sig. Två respondenter har önskat 
få intervjuguiden mejlad inför intervjun. 

Varje respondent har informerats om att empirin kommer att användas i 
denna forskningsrapport samt i en kommande vetenskaplig artikel. Det har dess-
utom nämnts att både studien och artikeln kommer att ha en bilaga där vi redo-
visar namn på de intervjuade. Emellertid kommer det empiriska materialet att 
presenteras på ett sätt som inte kopplas till en enskild ämnesföreträdare; det vik-
tigaste är vad som sägs i intervjusituationen, inte vem som säger det. 
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3. Generisk valideringsmodell för 
akademiska ämnen 

Validering av den enskildes reella kompetens utgör en omfattande process. Vi har 
redan nämnt att valideringsprocessen omfattar fyra steg (Council Recommendat-
ion 2012/C 398/01) och att denna studie fokuserar på det tredje steget (bedöm-
ning av reell kompetens) genom att utveckla två (valideringsmodell och valide-
ringskriterier) av tre moment (dock ej valideringsmetod) som hör till detta steg. 

Att utveckla en valideringsmodell av generisk karaktär har visat sig vara en 
svår uppgift; ju mer detaljerad desto svårare blir det att åberopa en generisk vali-
deringsmodell som ska kunna användas i flera akademiska ämnen. Varje ämne 
har egna karaktäristiska och underbygger en särskild profession. 

En profession är mer än ett yrke som har en specifik position i en organisation 
och är styrd av befattningsbeskrivningar och formella riktlinjer såväl som lagstift-
ning (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). När det gäller socionomer finns 
det ett otal olika yrkestitlar, drygt hundra titlar uppgavs i en enkätundersökning 
genomförd av Svensson (2008) där kurator och socialsekreterare var de i särklass 
vanligaste. 

En akademisk utbildning är ofta direkt kopplad till profession. Den ameri-
kanska sociologen Talcott Parsons (1939) betonar tre delar i en profession: for-
mell utbildning, demonstrerbar skicklighet i att tillämpa den formella utbild-
ningen och ”institutionella mekanismer som garanterar att kompetensen används 
på ett socialt ansvarsfullt sätt” (Brante 2005:3). Dellgran (2016), inspirerad av 
Parsons, menar att tre egenskaper ska vara uppfyllda för att diskutera i termer av 
en profession: vetenskapligt grundade kunskaper förvärvade i specialiserade hög-
skoleutbildningar, monopol – en avgränsad jurisdiktion – samt expertis att till-
lämpa viss generell och abstrakt kunskap i konkreta situationer. Med monopol 
menas att professionen får ensamrätt att utföra vissa arbetsuppgifter genom att 
exempelvis tilldelas legitimation ”men också att professionen har självständig 
kontroll över sin egen yrkesutövning och utbildning” (Dellgran 2016:252). Det 
framkommer på ett tydligt sätt att den formella utbildningen som skapar och 
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legitimerar en profession för att vidare rättfärdiga ensamrätt över särskilda arbets-
uppgifter inte är av generisk karaktär, även om mycket som ligger till grund för 
att utveckla vetenskaplig kunskap vilar på samma grund och traditioner. Samti-
digt vill vi utveckla en valideringsmodell av generisk karaktär som kan tillämpas 
i flera akademiska ämnen. Validering är dessutom ett koncept som gärna tappar 
i tydlighet ju mer man försöker konkretisera det (Panican 2016). Vi går nu över 
till att presentera den generiska valideringsmodellen. 

3.1 Generisk valideringsmodell för bedömning av reell 
kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning 
(GVTH) 

En av forskningsrapportens författare (projektledaren) har gått in i denna studie 
med förkunskaper om valideringsmodeller; han har tidigare studerat branschers 
(arbetsgivarsidan) valideringsmodeller (Panican 2016, 2017). Det har visat sig att 
en svårighet som branschers valideringsmodeller har är att ringa in och bedöma 
icke-formella- och informella läranderesultat. Baserad på dessa förkunskaper har 
vi tänkt om när vi har utarbetat den valideringsmodell som presenteras i denna 
studie. Istället för att tänka ut särskilda kriterier anpassade till bedömning av in-
formellt- och icke-formellt lärande utgår vi från den ämneskompetens som en 
examen på högskolenivå kräver för att därefter utarbeta ämnesspecifika valide-
ringskriterier. På så sätt får den enskildes reella kompetens, oavsett hur den har 
förvärvats, bedömas i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser 
som respektive examen kräver. De valideringskriterier som den enskilde inte upp-
fyller genom formella läranderesultat (genom att uppvisa intyg från erkända lä-
rosäten) kopplas till en strukturerad bedömning för att kunna reda ut ifall den 
åberopade samlade kompetensen är av en sådan beskaffenhet att den svarar mot 
de krav som en examen på högskolenivå ställer, oberoende vilken förankring 
kompetensen visar sig ha (informellt lärande och/eller icke- formellt lärande). En 
sådan strukturerad bedömning kan tillämpas även i de fall den enskilde har en 
utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentat-
ion saknas, för att avgöra om validantens samlade kompetens matchar lärandere-
sultat för den examen som tillgodoräknandet åberopar.  
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Högskoleförordningen (1993:100) medger tillgodoräknande av läranderesul-
tat som inte har en formell karaktär. I Högskoleförordningen uppges att:  

7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 
6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan 
beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den ut-
bildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodo-
räknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksam-
het. Förordning (2006:1053) (Högskoleförordning 1993:100). 

När vi har utarbetat den generiska valideringsmodellen har vi i varje steg tänkt på 
dess tillämpning utifrån frågan: hur ska modellen användas på ett begripligt, ef-
fektivt och konkret sätt i flera ämnen? Lösningen blev en generisk valideringsmo-
dell som bildar en mall och som består av två delar med sammanlagt 7 principer, 
enligt följande kortfattade och schematiska beskrivning: 

Generisk valideringsmodell för tillgodoräknande som högskoleutbildning 
(GVTH) – bedöma reell kompetens i förhållande till en examen på hög-
skolenivå 

En varaktig del med 3 principer 

1. Valideringsdelegationens och UHR:s vokabulär och definitioner av centrala 
begrepp 
2. Högskoleförordningen/examensmål fastslår den ämnesspecifika kompe-
tensprofilen 
3. Anpassning till Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 
SeQF 

En ämnesspecifik del med 4 principer (valideringskriterier) 

4. Valideringskriterierna filtreras fram från den ämnesspecifika kompetens-
profilen/examensmålen med hjälp av ämnets kursplaner 
5. Förtydliga valideringskriterier som omfattar otydliga resonemang/begrepp 
med hjälp av förordningens förarbeten, tidigare forskning och intervjuer med 
forskare 
6. Synpunkter på valideringskriterier från referensgruppen (representanter 
från skilda lärosäten) 
7. Enskilda intervjuer med ämnesrepresentanter från olika lärosäten 
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Vi kommer nedan att redovisa mer ingående varje del och princip från den gene-
riska valideringsmodellen för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande 
som högskoleutbildning. 

3.1.1 En varaktig del med 3 principer 

Vi benämner den första delen som varaktig eftersom den omfattar tre principer 
som varken är eller bör vara beroende av lokala tolkningar gjorda på skilda läro-
säten, om syftet är att utveckla en enhetlig och varaktig valideringsstruktur. Vali-
dering som koncept strävar efter rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet (SOU 
2017:18; SOU 2018:29). Detta kan uppnås om valideringsmodellen bygger på 
en enhetlig vokabulär med tydliga definitioner på centrala begrepp; med centrala 
begrepp menas exempelvis validering, reell kompetens, formellt- informellt- och 
icke-formellt lärande. Syftet är att kunna göra likadana professionella bedöm-
ningar. En diffus vokabulär och oklara begrepp riskerar leda till förvirring och 
olika bedömningar. 

De tre första principerna utgör valideringsmodellens ram och står för enhet-
lighet samt utgör förutsättningen för ett sammanhållet och varaktigt arbete med 
validering. 

Den första principen förordar användning av Valideringsdelegationens och 
UHR:s vokabulär och definitioner av centrala begrepp. 2015 tillsatte regeringen 
(Dir. 2015:120) en andra Valideringsdelegation vars uppdrag var ”att följa, stödja 
och driva på en samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbets-
liv” (SOU 2017:18, s. 12). En av Valideringsdelegationens uppgifter är att klar-
göra begrepp, se exempelvis Valideringsdelegationens senaste offentliga utred-
ningar som inleds med en ordlista (SOU 2017:18) och med en begreppslista 
(SOU 2018:29) för att klargöra innebörden i centrala begrepp och därmed verka 
för enhetlighet. UHR använder sig i egna texter av samma vokabulär och definit-
ioner gällande validering. 

Den andra principen handlar om examensmålen som presenteras i Högskole-
förordningen och som fastställer den ämnesspecifika kompetensprofilen. I denna 
förordning regleras vad som ska uppnås inom respektive ämne för att kunna ta 
ut en examen på högskolenivå. Examensmålen kopplade till varje ämne medger 
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inte utrymme för annat än en tillämpning av det som står i Högskoleförord-
ningen vilket ger även denna princip en beständig karaktär fram till framtida 
ändringar som görs av regeringen. 

Den tredje principen hänvisar till SeQF som är Sveriges referensram för kvali-
fikationer för livslångt lärande. Vi har inledningsvis i forskningsrapporten kort 
redovisat för utvecklingen av den svenska referensramen som i sin tur är kopplad 
till en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer (EQF). Examensmå-
len som presenteras i Högskoleförordningen ska kopplas till SeQF. Detta görs 
genom att inordna den ämnesspecifika kompetensprofilen utifrån referensramens 
kvalifikationer som uttrycks i termer av kunskaper (erfarenhetsbaserade eller teo-
retiska), färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) och kompetenser (för-
måga att ta ansvar, värdera, agera självständigt och samarbeta). I Förordning 
(2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, förklarar re-
geringen att: 

Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser nationellt och internation-
ellt av vilka nivåer sådana kvalifikationer motsvarar i fråga om kunskaper, färdig-
heter och kompetenser för att därigenom främja livslångt lärande och förbättra 
anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande 
inom EU. 
Med en kvalifikation avses i denna förordning ett dokumenterat resultat av lä-
rande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser (SFS 2015:545). 

Referensramen för kvalifikationer ska användas även gällande validering kopplad 
till högskolenivån. Gällande högskoleutbildning föreslår Valideringsdelegat-
ionen: 

/…/ en anpassning till Sveriges och EU:s referensramar för kvalifikationer för livs-
långt lärande (SeQF/EQF) (SOU 2018:29, s. 25). 

Denna tredje princip från den generiska valideringsmodellen som vi presenterar 
i denna studie står för just detta, nämligen en valideringsmodell på högskolenivå 
anpassad till SeQF/EQF. Om Valideringsdelegationens förslag leder till föränd-
ringar i Högskoleförordningen kan än så länge inte sägas något om. 
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3.1.2 En ämnesspecifik del med 4 principer (valideringskriterier) 

Den andra delen av den generiska valideringsmodellen omfattar principer för va-
lideringskriterier kopplade till varje ämne. Principerna ämnar säkerställa ett likar-
tat sätt att ringa in ämnesspecifika valideringskriterier för att därigenom under-
bygga ett sammanhållet och varaktigt arbete med validering inom varje akade-
misk disciplin. De ämnesspecifika valideringskriterierna ska i sin tur ha en gene-
risk karaktär inom ämnet för att kunna tillförsäkra likvärdiga bedömningar. 

Den fjärde principen handlar om att filtrera fram valideringskriterier från den 
ämnesspecifika kompetensprofilen. I ett första steg ska examensmålen kopplade 
till respektive ämne redas ut: vilka är examensmålen och hur många examensmål 
finns kopplade till respektive ämne? Därpå ska examensmålen placeras utifrån 
kvalifikationer som utgör ett resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter 
och kompetenser vilket är förenligt med Valideringsdelegationens ovan presente-
rade förslag om anpassning till referensramen för kvalifikationer SeQF/EQF 
(SOU 2018:29). Examensmålen redovisas i Högskoleförordningen som komplet-
terar Högskolelagen (SFS1992:1434) och som beslutas av regeringen. 

Högskoleförordningen reglerar den offentligfinansierade högre utbildningen 
(universitas) som har staten, kommuner och landsting som huvudmän genom att 
klargöra de bestämmelser som finns i Högskolelagen. Samtidigt som Högskole-
förordningen förtydligar lagen, begagnas formuleringar som flera gånger är vaga 
för att erbjuda lärosätena viss frihet i att organisera utbildningen på lokal nivå. 
Ambitionen är att värna universitets och högskolors akademiska frihet såväl som 
integritet och inbegriper både forskning och undervisning (Barrling Hermansson 
2005). Men att försöka utvinna kriterier för en enhetlig validering på nationell 
nivå från vaga formuleringar skulle förvisso bli ett nästintill fruktlöst arbete. Hög-
skoleförordningen konkretiseras dock genom lokala kursplaner vilket för oss till 
nästa steg i processen att identifiera valideringskriterier. 

Kursplanen är ett juridiskt dokument som ska omfatta beskrivningar av läran-
demål som regleras av de examensbeskrivningar som återfinns i Högskoleförord-
ningens examensordning. I kursplaner hittas klargörande och mer omfattande 
förklaringar om vad studenten förväntas kunna efter varje avslutad kurs. I ett 
andra steg för att filtrera fram ämnesspecifika valideringskriterier ska samtliga 
kursplaner som hör till respektive ämne analyseras. Till en början räcker det att 
analysera samtliga kursplaner från det egna lärosätet där den/de som utarbetar 
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valideringskriterierna är anställd/anställda; därefter (se nästa princip) kommer de 
utarbetade valideringskriterierna blir föremål för en granskning av kollegor verk-
samma vid andra lärosäten. Analysen ska göras för att syntetisera kraven om vad 
som ska uppnås i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser (i Högskole-
förordningen diskuteras oftast i termer av förmågor istället för kompetenser). De 
identifierade kraven blir kriterier om vad som ska uppnås för en examen på hög-
skolenivå. Den enskildes reella kompetens bedöms i förhållande till dessa krite-
rier/valideringskriterier; varje examensmål kan omfatta en eller flera validerings-
kriterier (se nedan i kapitel 4 där vi redovisar hur vi har filtrerat fram validerings-
kriterier för socionomexamen). Den som utarbetar valideringskriterierna eller är 
ansvarig för detta arbete ska ha en mycket god förankring i ämnet.  

Det kan diskuteras om det är möjligt att validera utifrån examensmålen för en 
generell examen eftersom dessa mål är gemensamma för en mängd olika äm-
nen/huvudområden. Vi menar dock att med väl genomarbetade valideringskrite-
rier kring huvudområdet, i likhet med de valideringskriterier som vi utarbetat för 
socionomexamen, så bör detta vara möjligt. Det är representanter för ämnets/hu-
vudområdets ansvar att utarbeta bedömningsbara och tydliga valideringskriterier 
utifrån examensmålen som avgör att en kandidatexamen i till exempel sociologi 
och i socialt arbete går att skilja åt. Om detta inte skulle kunna göras blir det svårt 
att argumentera för och upprätthålla separata utbildningar. Det är alltså viktigt 
att fokusera på ämnet och dess särskilda och specifika krav i utarbetandet av vali-
deringskriterier; de kommande tre kriterierna är till just för att kunna säkerställa 
ett sådant arbetssätt. 

Den femte principen handlar om kompletteringar ifall valideringskriterier om-
fattar otydliga resonemang eller begrepp som kan laddas med olika innebörd (ex-
empelvis empatisk förmåga). Initialt bör vägledning hämtas från Högskoleför-
ordningens förarbeten och relevanta offentliga utredningar. Ifall förklaringarna 
från dessa texter inte bedöms vara tillräckliga då kan vidare klargörande hämtas 
genom intervjuer med aktiva forskare med spetskompetens och/eller från tidigare 
forskning som fokuserar på det oklara resonemanget eller begreppet som är på 
tal. För att hålla oss till samma exempel som ovan, kan vi lyfta fram empatisk 
förmåga som blir föremål för olika tolkningar. Även om begreppet empati inte 
har en lång historia (Zahavi 2011), öppnar begreppet upp för olika definitioner 
beroende på typ av empati (såsom kognitiv eller affektiv såväl som grundempati 
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eller avancerad empati), forskningsansats, profession och sammanhang; förmåga 
utgör ett omtvistat begrepp mellan forskare också. Målet med denna princip blir 
inte att bekanta sig med alla distinktioner och fördjupa sig i skilda problematise-
ringar av begrepp med förankring i tidigare forskning för att (om möjligt) hitta 
den ”rätta” tolkningen. Istället ska klargörandet med hjälp av tidigare forskning 
sträcka sig så långt att valideringsutföraren hämtar in vägledning för att tolka be-
greppet/begreppen och därmed kriterier/kriterierna på ett enhetligt och enligt 
Högskoleförordningen avsett sätt. 

Den sjätte principen framkallar ett arbete för att omarbeta/förbättra samt för 
att förankra valideringskriterierna på flera lärosäten i syfte att kunna uppnå en 
generisk karaktär inom ämnet på nationell nivå. Omarbetnings- och förankrings-
arbetet bör göras genom att forma en referensgrupp med representanter från flera 
lärosäten inom respektive ämne. Bland representanter från varje lärosäte bör stu-
dierektorn finnas som har det övergripande ansvaret för grundutbildningen samt 
erfarna medarbetare med mycket god insyn i utbildningen. Den/de som utarbetar 
valideringskriterierna ska träffa representanter från varje lärosäte som ingår i re-
ferensgruppen vid två tillfällen: den första gången när valideringskriterierna for-
muleras med utgångpunkt i kursplaner från lärosätet där den/de som utarbetar 
valideringskriterierna är anställd/anställda (se den fjärde principen) och en andra 
gång efter en omarbetning utifrån erhållna synpunkter från det första mötet. Do-
kumentet med de utarbetade valideringskriterierna ska skickas/mejlas till samtliga 
från referensgruppen i god tid (åtminstone två veckor) före mötet så att de hinner 
förbereda sig med synpunkter. Synpunkterna bör alltid lämnas skriftligt för att 
inte missuppfattas. Synpunkterna kan lämnas på plats och/eller mejlas i efterhand 
till den/de som ansvarar för utarbetningen av valideringskriterierna. Det är viktigt 
att valideringskriterierna mejlas vidare till andra medarbetare från det egna läro-
sätet ifall representanterna saknar expertkunskap kring något kriterium som ab-
straheras fram från kursplanerna. Det kan visa sig att varje lärosäte har en egen 
inriktning och därmed förfogar över spetskompetens inom ämnet och för enstaka 
valideringskriterier. Detta gör att lärosätena kompletterar varandra vilket i sin tur 
visar betydelsen av att hämta in synpunkter för att omarbetade valideringskrite-
rierna ska kunna uppnå en bred förankring inom ämnet. Om det visar sig att 
lärosätena inte kan komma överens om valideringskriterier eller att kursplanerna 
och de krav som ställs på studenter för att få ut en examen är mycket olika mellan 
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lärosäten då blir det, framförallt gällande yrkesutbildningar på högskolenivå, oro-
ande för ämnet. Det skulle innebära att studenter kan ta ut samma examen men 
med helt olika innehåll beroende på vilket lärosäte man studerat vid. 

Inom ramen för den sjunde principen ska enskilda intervjuer med ämnesrepre-
sentanter från olika lärosäten göras. Med ämnesrepresentanter menas professorer. 
Intervjufrågorna bör vara inriktade på att ringa in kärnan i ämnet samt bringa 
klarhet i vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att få en 
examen i ämnet. Syftet är att förtydliga för att därmed undvika ett allt för stort 
tolkningsutrymme runt valideringskriterierna, en sammanfattning av intervju-
materialet ska kunna utgöra vägledning för valideringsutföraren. 

Intervjuerna bör spelas in och transkriberas för att kunna presentera en sam-
manfattning som ligger så nära det empiriska materialet som möjligt. Intervjua-
ren bör vara en forskare (disputerad i ämnet) med lång erfarenhet av kvalitativa 
studier. 

Ett akademiskt ämne omfattar ofta både forskning och utbildning; om det 
handlar om en yrkesutbildning brukar ämnet inkludera även den fältbaserade 
praktiken. För att kunna svara på de frågor som ställs, ringa in såväl kärnan i 
ämnet som erforderliga kvalifikationer som examen kräver, är det viktigt att de 
intervjuade ämnesrepresentanterna har mycket god förankring i ämnets forskning 
och utbildning samt gällande yrkesutbildningar åtminstone god kännedom om 
den verksamhet som bedrivs på fältet. Det ska betonas att spetskompetens som 
en forskare med professorskompetens besitter inte är lika med en mycket god och 
bred förankring i ämnet. Akademiska ämnen uppmuntrar tvärvetenskaplighet 
vilket välkomnar även forskare med professorskompetens med annan disciplinär 
hemvist för att berika ämnets forskningslandskap och tillföra den akademiska 
miljön nya perspektiv men dessa utgör inte adekvata intervjukandidater just för 
att de saknar den djupa och breda förankring i samt kännedom om ämnet som 
dessa intervjuer kräver. 
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4. Valideringsmodell med  
generiska valideringskriterier för 
socionomexamen 

Socionomexamen ger den professionella kompetensen som krävs för att bedriva 
ett självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå (Högskoleför-
ordning 1993:100). Men vad är socialt arbete? Det finns inte ett tydligt svar på 
den frågan, det saknas konsensus om exempelvis det sociala arbetets teoretiska 
innehåll (Nygren 2016). Socialt arbete befinner sig dessutom i ständig föränd-
ring. Socialt arbete anses snarast kunna beskrivas genom ett antal genombrott 
under historiens gång. Det kan handla om politiska förändringar, nya forsknings-
rön eller nya arbetssätt (Börjesson 2008) eller om nya relationer mellan medbor-
gare och stat (Davidsson 2015). Bergmark (1998) har ägnat särskild möda på att 
reda ut hur socialt arbete definieras både historiskt och internationellt. Han drar 
följande slutsats: 

Svårigheterna att definiera socialt arbete är som synes många. Inget enskilt defi-
nitionsförsök kan heller sägas vara särskilt framgångsrikt med avseende på sprid-
ning, teoretiskt erkännande eller allmänt accepterande. Det faktum att definition-
erna sinsemellan är så olika i fråga om innehåll vittnar också om splittring och 
frånvaro av kumulativ kunskapsuppbyggnad. Det vore också oriktigt att hävda att 
de haft någon märkbar betydelse för professionens eller ämnets identitet /…/ In-
ledningsvis beskrevs svårigheterna att hitta en samlad, allmänt accepterad definit-
ion som ett skäl till att professionen fått slåss för sin legitimitet. Att döma av ge-
nomgången här kommer denna kamp att fortsätta. Det är knappast heller i kraft 
av de definitioner som presenterats som socialt arbete på många håll ändå trots 
allt tycks ha förstärkt sitt samhälleliga mandat. En fråga som infinner sig är i vilken 
utsträckning definitioner av socialt arbete överhuvudtaget är möjliga eller me-
ningsfulla. Genomgången av alla de problem som föreligger ger i princip utrymme 
för tre slutsatser: 1. Det går inte att definiera socialt arbete – fältets variationsrike-
dom, kulturberoende och mångfaldiga funktioner gör alla samlade beskrivningar 
inadekvata eller meningslösa, 2. Det är rimligt att det finns ett flertal och sinse-
mellan olikartade definitioner, mångfalden speglar områdets faktiska karaktär. 
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Man får acceptera det faktum att de är ofullkomliga och inte allmänt tillämpbara, 
då de ändå uttrycker viktiga positionsbestämningar, 3. Den ultimata definitionen 
är ännu ej skriven – i takt med att fältet mognar, teoretiskt och professionellt, ökar 
förutsättningarna att definiera dess karaktär och tydliggöra dess grundvalar (Berg-
mark 1998:144-145). 

Egentligen skulle vi kunna säga att svaret på frågan om socialt arbete är beroende 
av vem man frågar och vilket sammanhang det refereras till. Vem som helst kan 
åberopa att de bedriver socialt arbete, precis som när det gäller psykologiskt arbete 
(legitimerad psykolog är dock en skyddad titel). Socialt arbete har exempelvis 
bedrivits under andra världskriget för att stödja den nazistiska regimens förtryck 
med förödande resultat för människor (Meeuwisse & Swärd 2016). 

Om socialt arbete refererar till en uttalad intention att intervenera för att för-
ändra en situation till det bättre för någon som anses vara i behov av stöd eller 
skydd så hittar vi flera vittnesmål om bedrivet socialt arbete redan i Bibeln och 
även längre tillbaka i tiden. Till exempel Hammurabi, den mest berömda kungen 
av Mesopotamien (regerade 1792–1750 f.Kr.), lät i 44 lodrätt löpande kolumner 
på ett dioritblock rista in bland annat en samling prejudikat för att reglera sam-
hällslivet. Hammurabi följde traditionen i det Gamla Babylonien (1900–1600 
f.Kr.) som betydde att fastställa minimilöner, takpriser på korn, vin, tegel och 
andra basvaror. Räntan fick inte överstiga 20 procent om återbetalningen gjordes 
i silver. Hammurabi skulle säkerställa social rättvisa och ansåg sig vara de för-
trycktas och de fattigas beskyddare; han var särskilt angelägen om föräldralösa 
och änkors utsatta läge i samhällslivet. De starka skulle inte få utnyttja de svaga. 
Den som missbrukade sin makt gentemot en underordnad skulle straffas med 
döden. Mycket av det Hammurabi sade sig vilja göra överensstämmer med det 
som i vår samtid kallas socialpolitik; ambitionen att uppnå social rättvisa samt 
skydda förtryckta och fattiga kräver åtgärder och framkallar handlingar som kan 
betecknas vara socialt arbete (Panican 2007). Svenska kyrkan och flera organisat-
ioner som hör till den tredje sektorn åberopar också ibland att de bedriver socialt 
arbete. 

I denna forskningsrapport uppmärksammas professionellt socialt arbete i den 
svenska välfärdsstaten i nutid. Med professionellt socialt arbete menar vi en yr-
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kespraktik, inom ramen för vad som anses vara socialt arbete, bedriven av socio-
nomer med en utbildning förankrad i vetenskaplig kunskap och beprövad erfa-
renhet. 

Flera namnkunniga författare inom området är överens om att professionellt 
socialt arbete i den västerländska kulturen är en produkt av det moderna samhället 
eller industrialismen (Meeuwisse & Swärd 2016:71-72). 

En professor i socialt arbete som studerar bland annat kunskapsbildning, aka-
demisering och professionalisering av professionellt socialt arbete i Sverige uppger 
att: 

Socialt arbete har alltid varit en fråga om politik. Olika aktörer och drivkrafter har 
i samspel format och förändrat dess praktik och organisatoriska förutsättningar, 
men också dess samhällsfunktion, politiska betydelse och väg mot professional-
isering och vetenskaplig utveckling (Dellgran 2018b:45). 

Akademiseringen av ämnet i Sverige har, till skillnad från samma process i den 
anglosaxiska världen, börjat så sent som vid 1970-talet i och med etableringen av 
socialt arbete som ett huvudämne med en tydlig forskningsanknytning genom 
tillsättning av professorer (Meeuwisse & Swärd 2016; Dellgran 2016). 

Socialt arbete som huvudämne är en viktig del av samhällsvetenskapen och 
socionomutbildade utgör en betydande grupp inom människobehandlande orga-
nisationer. Inom det svenska utbildningssystemet på högskolenivå utfärdas varje 
år ungefär 2 400 socionomexamen (Josefsson 2017); enligt UKÄ:s statistik, som 
presenteras längre ner, allt färre socionomexamina utfärdats under de senaste fyra 
åren. Det finns drygt 40 000 socionomer i arbetslivet (Dellgran 2016). År 2017 
uppgick antalet verksamma socionomer till ungefär 45 000 (Bengtsson kom-
mande) varav en majoritet (60-75 procent) är verksamma inom socialtjänsten 
(Ponnert & Svensson 2019). Bland socionomexaminerade på nordisk nivå har 
Sverige flest socionomer. Enligt SCB fanns det ungefär 25 000 verksamma socio-
nomer 2002 (varav ungefär 16 000 var anställda inom kommuner eller landsting, 
Högskoleverket 2003b) vilket kan jämföras med 8 700 socialrådgivare i Danmark 
och cirka 3 700 socionomer i Norge (Högskoleverket 2003a); för en diskussion 
och analys av socionomrollen, i första hand med fokus på socionomer verksamma 
inom socialtjänsten se Ponnert & Svensson (2019). 

I Sverige finns det 17 lärosäten som utbildar socionomer. Varje år examineras 
ungefär 2 000 socionomer med en toppnotering 2013, närmare bestämt: 
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• 2017 - 1926 socionomexamina  
• 2016 - 2018 socionomexamina 
• 2015 - 2218 socionomexamina 
• 2014 - 2293 socionomexamina 
• 2013 - 2483 socionomexamina  
Källa: UKÄ (2018). 

För att ge en bild av professionens omfattning kan vi jämföra antal examinerade 
socionomer med psykologexamina som utgör den yrkesutbildning bland sam-
hällsvetenskapliga ämnen som ligger närmast socionomens. Antal examina mel-
lan 2013-2017 är enligt följande: 

• 2017 - 528 psykologexamina  
• 2016 - 572 psykologexamina 
• 2015 - 531 psykologexamina 
• 2014 - 530 psykologexamina 
• 2013 - 523 psykologexamina  
Källa: UKÄ (2018). 

Det examineras således mellan fyra till fem gånger fler socionomer än psykologer 
i Sverige. 

När det gäller socialt arbete som forskningsämne träder det fram en svåröver-
träffad expansion. Som forskningsämne etablerades socialt arbete formellt 1977 
(Brante 2003). Ämnet började få en fast forskningsorganisation i och med till-
sättningen av professorer. Den första professorn tillsattes 1979 i Göteborg; 
samma år tillträdde den första ordinarie innehavaren i Stockholm åtföljd av Umeå 
med den första professorn 1980 och med en tillförordnad professor i Lund 1984, 
utnämnd av regeringen 1985 (Sunesson 2003). År 2012 fanns det 57 professorer 
i ämnet (och ytterligare sju emeritus), cirka hälften är disputerade i socialt arbete 
(Brunnberg 2013); enligt Dellgran (2018a) fanns det 53 professorer i socialt ar-
bete samma år. Fram till 2012 hade 319 avhandlingar skrivits i socialt arbete vil-
ket resulterat i 331 disputerade (några har skrivit i par) (Brunnberg 2013). År 
2017 disputerade 19 i socialt arbete; samma år antogs 27 doktorander i socialt 
arbete (UKÄ 2018). Det finns 16 lärosäten med rättigheter att utfärda doktorsex-
amen i socialt arbete. 
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Det är relevant att uppmärksamma även inriktningen på socialt arbete som 
forskningsämne. I ämnesbeskrivningarna för de första professurerna klargjordes 
att socialt arbete som forskningsämne bör studera orsaker till och åtgärder för att 
lösa sociala problem; däremot tydliggörs det inte vad som menas med eller räknas 
till sociala problem. Forskningen ska också vara av relevans för det sociala arbetets 
praktik samt att forskningsresultaten ska kunna tillämpas i praktiskt socialt ar-
bete. Om ambitionen är att ha en tydlig koppling mellan socialt arbete som forsk-
ning, utbildning och praktik så är det intressant att notera hur ämnesbeskrivning-
arna pekar på en definition av professionellt socialt arbete. Ämnesbeskrivningen 
för den första professuren i Stockholm löd: 

Professuren i socialt arbete är inriktad på studiet av sociala problem och åtgärder 
för lösning av dessa. Häri innefattas analys av dels orsaker till sociala problem som 
i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen osv., dels problemens 
bakgrund i samspelet mellan individerna i deras sociala miljö. Forskningsområdet 
innefattar vidare analys av olika former för lösningar av sociala problem, utveckl-
ing av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av 
åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området. 
Den sociala utbildningens behov och det socialt verksammas erfarenheter skall 
påverka inriktningen av forskningen i socialt arbete. Forskningen inom professu-
rens område skall organiseras med tanke på att forskningsresultaten skall omsättas 
i praktisk tillämpning (Brante 2003:146). 

Gällande den första professuren i socialt arbete vid Lund universitet förklarades 
att: 

Professuren i socialt arbete är inriktad på forskning och undervisning rörande or-
saker till och åtgärder för att lösa och förebygga sociala problem på olika nivåer i 
samhället. Forskningen inom professurens område bör organiseras så att forsk-
ningsresultaten kan omsättas i praktiskt socialt arbete (ibid.). 

I förordet till en av få nordiska forskarantologier om sociala problem förklaras att 
socionomernas ”yrkesuppgift är att lösa sociala problem” (Meeuwisse & Swärd 
2013:17). 

I detta kapitel framkommer det att professionellt socialt arbete bedrivs av 
socionomer med en utbildning (socionomexamen) förankrad i vetenskaplig kun-
skap och beprövad erfarenhet. Men valideringskonceptet har öppnat möjligheten 
även för icke socionomutbildade att bedriva professionellt socialt arbete. Detta 
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skulle bli möjligt om den enskildes reella kompetens, oavsett hur den har förvär-
vats, täcker den erforderliga ämneskompetensen som kvalificerar för en socio-
nomexamen. För att på ett konkret sätt bedöma om individens samlade kompe-
tens motsvarar Högskoleförordningens krav på kunskaper, färdigheter och kom-
petenser för en examen har vi utvecklat valideringskriterier som fångar den äm-
neskompetens som socionomexamen genererar. 

I den fortsatta framställningen introduceras valideringsmodellen för socio-
nomexamen. Inledningsvis lyfts valideringsmodellens första 3 principer fram med 
fokus på en indelning av examensmålen för socionomexamen i tre kvalifikationer 
(kunskaper, färdigheter, kompetenser) i enlighet med Sveriges referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF). Därefter presenteras valideringsmo-
dellens resterande 4 principer som bildar ämnesspecifika valideringskriterier. 

4.1 Valideringsmodellens första 3 principer - den  
ämnesspecifika kompetensprofilen anpassad till SeQF 

I denna del av arbetet följs de tre principer som hör till den varaktiga delen av 
den generiska valideringsmodellen för tillgodoräknande som högskoleutbildning 
upp. Vi utarbetar den ämnesspecifika kompetensprofilen genom att använda Va-
lideringsdelegationens och UHR:s vokabulär (den första principen), den ämnes-
specifika kompetensprofilen bestäms av examensmålen för socionomexamen pre-
senterade i Högskoleförordningen (den andra principen) genom att placera exa-
mensmålen i tre kvalifikationer i enlighet med Sveriges referensram för kvalifi-
kationer för livslångt lärande (den tredje principen om anpassning till SeQF). 

I Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lä-
rande fastställs vad som menas med kvalifikationer som resultat av lärande i form 
av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Med kvalifikation som kunskaper 
hänvisas till erfarenhetsbaserade eller teoretiska kunskaper; med färdigheter me-
nas kapacitet att utföra uppgifter och lösa problem; med kompetenser refereras 
till förmåga att ta ansvar, värdera, agera självständigt och samarbeta (ibid.). 

I samma förordning förklaras att dessa kvalifikationer ska placeras på olika 
nivåer, varje nivå avspeglar särskilda krav på kunskaper, färdigheter och kompe-
tenser (se Bilaga 2 – kvalifikationer och nivåer enligt SeQF). De tre högsta nivå-
erna 6-8 (se Bilaga 1 - EQF/SeQF-nivåer) motsvarar kvalifikationer på högskole- 
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och universitetsnivå. Valideringskriterierna kommer att formuleras utifrån samt-
liga mål för socionomexamen som matchar nivå 6 (kandidatexamen) på SeQF-
skalan. 

I Högskoleförordningen (1993:100) delas examensmålen för socionomex-
amen in i tre kategorier: (1) kunskap och förståelse, (2) färdighet och förmåga 
samt (3) värderingsförmåga och förhållningssätt. Denna kategorisering inklusive 
all text hörande till socionomexamen presenterad i Högskoleförordningen kom-
mer, i den nedanstående tabellen (Tabell 1), att anpassas till SeQF genom att 
inordnas under den nationella referensramens tre kvalifikationer: kunskaper, fär-
digheter och kompetenser. 

Tabell 1. Högskoleförordningens examensmål för socionomexamen anpassade till SeQF:s kvalifikat-
ioner (kunskaper, färdigheter, kompetenser). 

Kunskaper 
(erfarenhetsbaserade eller te-
oretiska) 

1.Kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete 
2.Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
3.Kunskap om ledning av socialt arbete 
4.Kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser 
5.Kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och grup-
pers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt 
funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomlig-
gande faktorer 

Färdigheter 
(utföra uppgifter och lösa 
problem) 

6.Visa sådan färdighet som krävs för att utveckla och genomföra socialt 
arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som 
berörs 
7.Fullgöra ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högsko-
lepoäng 

Kompetenser/förmågor  
(förmåga att ta ansvar, vär-
dera, agera självständigt och 
samarbeta) 

8.Visa sådan förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt 
arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som 
berörs 
9.Visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och pro-
blem 
10.Visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser 
på individ-, grupp- och samhällsnivå 
11.Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens 
12.Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm-
ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 
13.Visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt 
14.Visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det 
sociala området 
15.Visa självkännedom och empatisk förmåga  
16.Visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yr-
kesgrupper 

Källa: Högskoleförordningen (1993:100) och SeQF:s kvalifikationer (SFS 2015:545). 
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Som vi redan har förklarat bygger texten i tabellen ovan i sin helhet på Högsko-
leförordningen. Vi har varken lagt till eller tagit bort något ord. Vårt bidrag i 
tabellen är begränsat till att placera in examensmålen utifrån SeQF:s tre kvalifi-
kationer och med hänsyn till vad som hör till varje kvalifikation utifrån ovan 
redovisade definitioner hämtade från Förordning (SFS 2015:545) om referens-
ram för kvalifikationer för livslångt lärande. I tabellen har vi dock gjort en enda 
komplettering. I den vänstra kolumnen, i den nedersta rutan står ”Kompeten-
ser/förmågor”. I Högskoleförordningen diskuteras förmågor, ej kompetenser, 
men kompetenser som kvalifikation definieras i SeQF med hänvisning till för-
mågor, det vill säga förmåga att ta ansvar, värdera, agera självständigt och samar-
beta. Med andra ord, det som menas med kompetenser i SeQF överensstämmer 
med vad som menas med förmågor i Högskoleförordningen vilket möjliggör vår 
formulering i tabellen som ”Kompetenser/förmågor”. 

Som framgår i tabell 1 ovan, ger Högskoleförordningen uttryck för samman-
lagt 16 examensmål för socionomexamen. Dessa examensmål kopplas till den 
nationella referensramens tre kvalifikationer enligt följande: 

• Kunskaper omfattar fem examensmål (1-5) 
• Färdigheter omfattar två examensmål (6-7) 
• Kompetenser/förmågor omfattar nio examensmål (8-16) 

Under nästa rubrik filtreras valideringskriterier fram ur den ämnesspecifika kom-
petensprofilen. 

4.2 Valideringsmodellens resterande 4 principer -  
valideringskriterier för socionomexamen 

I denna rubrik ska den andra delen av valideringsmodellen (den ämnesspecifika 
delen) som bygger på 4 principer för att formulera valideringskriterier för socio-
nomexamen följas upp genom att: 

• Valideringskriterierna filtreras fram ur den ämnesspecifika kompetenspro-
filen (som bestäms av examensmålen för socionomexamen i Högskoleför-
ordningen) med hjälp av ämnets kursplaner  
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• Förtydliga valideringskriterier som omfattar otydliga resonemang/begrepp 
med hjälp av förordningens förarbeten, tidigare forskning och intervjuer 
med forskare 

• Synpunkter på valideringskriterier från referensgruppen övervägs 
• Enskilda intervjuer med ämnesrepresentanter övervägs 

Processen att ringa in valideringskriterierna kan se olika ut för skilda ämnen. I 
vårt fall, gällande socionomexamen har processen bestått av två steg. I det första 
steget har vi arbetat utifrån tre principer parallellt: principen att utarbeta kriterier 
utifrån ämnets kursplaner i kombination med principen att förtydliga valide-
ringskriterier med hjälp av förarbeten och intervjuer samt principen att hämta in 
synpunkter på valideringskriterier från referensgruppen. I det andra steget har vi 
kompletterat med principen om att göra enskilda intervjuer med ämnesrepresen-
tanter. Varje steg i denna del av valideringsmodellen kommer att presenteras un-
der egen rubrik nedan. 

4.2.1 Valideringskriterier utifrån examensmål, kursplaner,  
förarbeten, intervjuer med forskare och synpunkter från  
referensgruppen 

I Tabell 1 har vi placerat Högskoleförordningens examenmål för socionomex-
amen under SeQF:s kvalifikationer: kunskaper, färdigheter och kompetenser/för-
mågor. Vi har under rubrik 3.1.1 förklarat att examensmålen omfattar beskriv-
ningar som oftast uttrycks på ett övergripande och abstrakt sätt. Dessa vaga for-
muleringar, som ämnar hitta balansen mellan nationell reglering av högskoleut-
bildning och lärosätenas akademiska frihet, konkretiseras i lokala kursplaner. Vi, 
som författare till denna forskningsrapport, är båda anställda på Socialhögskolan 
vid Lunds universitet och har därmed valt att utgå från det egna lärosätets kurs-
planer för socionomutbildningen för att därefter vända oss till referensgruppen 
för synpunkter. En farhåga har varit att kursplanerna vid det egna lärosätet visar 
sig vara så pass lokalanpassade att det inte blir aktuellt att utveckla valideringskri-
terier för ämnet av generisk karaktär med utgångspunkt i dem. Å andra sidan, om 
det skulle visa sig att skillnaderna mellan lärosätenas kursplaner är mycket stora, 
då skulle slutsatsen vara att ämnet socialt arbete, som huvudämne i en yrkesut-
bildning, befinner sig i kris. 
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Examensmålen fångar vad som ska uppnås efter avslutad utbildning/program, 
i vårt fall vad som krävs för att erhålla socionomexamen. Detta gör att frågor som 
progression under utbildningstiden inte fångas av valideringskriterier som är ori-
enterade endast mot slutprodukten av kunskaper, färdigheter och kompeten-
ser/förmågor som krävs för socionomexamen. 

Vi har analyserat hur examensmålen konkretiseras genom beskrivningar av 
lärandemål i samtliga kursplaner vid det egna lärosätet. Dessa beskrivningar av 
lärandemål utgör en mer omfattande text än Högskoleförordningens examensmål 
och klargör vad studenten förväntas kunna efter varje avslutad kurs. Därefter har 
vi gjort en syntes av kursplanernas lärandemål i anslutning till varje examensmål; 
denna syntes bildar ett kriterium. Vissa examensmål är mer omfattande genom 
att ge uttryck för flera lärandemål vilket i sin tur har lett till att flera kriterier 
kopplas till ett och samma examensmål. Detsamma gäller vissa kriterier som har 
karaktären av att binda ihop flera lärandemål vilket förutsätter mer ingående klar-
göranden (såsom kriteriet kopplat till examensmål 7 om examensarbetet om 
minst 15 högskolepoäng). 

Arbetet med att förtydliga valideringskriterier som omfattar otydliga resone-
mang/begrepp med hjälp av förordningens förarbeten har lett oss tillbaka till ut-
redningar från 1990-talet för att begripliggöra de intentioner som ligger till grund 
för Högskoleförordningens examensmål för socionomexamen. 1993 års studie-
ordning innebar bland annat att linjesystemet för utbildningar övergavs till för-
mån för utbildningsprogram som kunde byggas upp av kurser (prop. 1992/93:1). 
Detta ersattes med en examensordning och examensbeskrivningar för tre gene-
rella examina och ett antal yrkesexamina, däribland socionomexamen och social 
omsorgsexamen (prop. 2004/05:162). 2003 gjorde Högskoleverket en översyn av 
social omsorgsexamen och socionomexamen och föreslog att dessa examina sam-
manförs till en examen. Den nya examen skulle heta socionomexamen. I Hög-
skoleverkets översyn underströks att det är viktigt att de ”perspektiv, kunskaper 
och erfarenheter” som ingick i sociala omsorgsutbildningen inte skulle gå förlo-
rade utan föreslog reviderade examensmål för socionomexamen (Högskoleverket 
2003b). Vi har hämtat in en del förtydliganden från denna översyn i utarbet-
ningen av våra valideringskriterier. Även andra utredningar som granskade ut-
vecklingen av socionomutbildningen har hjälpt oss i vårt arbete. För att illustrera 
detta lyfter vi fram följande citat från en utvärdering av socionomutbildningen 
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som förtydligar de intentioner som skulle ligga till grund för flera examensmål i 
den nya (fortfarande gällande) socionomexamen som infördes 2007 (SFS 
2006:1053): 

Det sociala omsorgsprogrammet utbildade bland annat till olika ledande befatt-
ningar inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade där såväl myndig-
hetsutövning som handledning av personal ingår. Det som togs till vara från den 
sociala omsorgsexamen, förutom målgruppskunskapen om äldre och funktions-
hindrade, var arbetet med studentens personliga utveckling och empatiska för-
måga, något som tidigare inte funnits som krav i socionomutbildningen. Detta 
har i den nya utbildningen ofta kommit att kallas personlig professionell utveckl-
ing, PPU. Den sociala omsorgsexamen hade haft fokus på ledarskap, något som 
dock kommit att bli en akilleshäl, eftersom det visat sig alltför svårt att direkt efter 
utbildningen gå ut i arbetslivet som chef. Många brände ut sig tidigt vid kontakten 
med arbetslivet. Utredningen ville i stället att ledarskapsutbildningen skulle ligga 
som en fortbildning för de socionomer som aspirerade på en ledande ställning. 
Den gamla socionomutbildningens generella ansats skulle bevaras och vidareut-
vecklas. Det innebar att de som skulle komplettera från social omsorgsexamen till 
socionomexamen måste tillägna sig kunskap om centrala teorier i socialt arbete, 
målgruppskunskap om barn och unga samt missbruk och kriminalitet samt den 
sociallagstiftning som hör till dessa områden. Nya utbildningsmål lades till. Bland 
annat betonade utredningen att socionomer skulle kunna möta de nya kraven på 
problembearbetning i ett globalt perspektiv, att arbetet tillsammans med andra 
yrkesgrupper kommit att bli allt viktigare, liksom kravet på utvärdering av det 
sociala arbetet. Forskningsanknytning av utbildningen blev också ett uttalat krav. 
Särskild vikt gavs arbetet med FN:s barnkonvention. I högskoleförordningens be-
skrivning av den nya socionomexamen läggs tyngdpunkten på såväl kunskap och 
förståelse av sociala fenomen, som på färdighet och förmåga att utveckla och för-
ändra. Studenten ska lära sig att i det sociala arbetet uppträda professionellt i för-
hållande till klienter och arbetslag där den egna kompetensen byggd på vetenskap, 
erfarenhet, och personliga självkännedomen står i ständig utveckling. Med un-
dantag av barnkonventionen pekas inte i examensordningen ut någon specifik 
kunskap som nödvändig för att erhålla examen. Inte heller anges hur olika mo-
ment ska fördelas proportionellt i utbildningen (Högskoleverket 2009:36, s. 22-
23). 

Dessa utredningar och de andra propositioner som vi refererar till ovan har på 
flera viktiga punkter hjälpt oss i vårt arbete med att förstå bakgrunden till vissa 
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examensmål. Ett annat exempel om stöd i Högskoleförordningens förarbeten är 
examensmålet om ”samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnor och 
mäns livsbetingelser”; examensmålet grundar sig i propositionen (1997/98:55) 
Kvinnofrid där regeringen framhöll vikten av att frågor om jämställdhet och våld 
mot kvinnor inkluderas i yrkesutbildningar där man kan ha kontakt med perso-
ner utsatta för könsrelaterat våld. Detta är särskilt intressant med tanke på att det 
vid halvårsskiftet 2018 infördes ett nytt mål i flera yrkesexamina, däribland för 
socionomer och psykologer, nämligen att ”visa kunskap om mäns våld mot kvin-
nor och våld i nära relationer” som ett led i ”en tioårig nationell strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor” (Skr. 2016/17:10, s. 110). 

Enstaka valideringskriterier behövde ytterligare förtydliganden för att kunna 
komma underfund med vad som menas med beskrivningar av lärandemål (såsom 
vad som menas med professionellt bemötande och betydelsen av att samarbeta 
med andra yrkesgrupper såväl som arbetsledning och organisatoriska villkor) och 
begrepp med stort tolkningsutrymme (till exempel empati och brukarmedver-
kan). Intervjuerna har gjorts med aktiva forskare med spetskompetens vid vår 
egen institution vid Lunds universitet och/eller kursföreståndare med ansvar för 
just de kursplaner med oklara lärandemål och begrepp. Vi har gjort både telefon- 
och intervjuer på plats (se Bilaga 6); dessa intervjuer har inte spelats in och tran-
skriberats utan vi använde oss av sammanfattningar som gjordes i direkt anslut-
ning till intervjusituationen. En del av de intervjuade forskarna har hänvisat oss 
till egna skrifter för vidare klargöranden såsom Mattsson som lyfte fram texten 
Att examinera människan. Att examinera och bedöma ”empati” och ”självkännedom” 
(2012). 

Gällande referensgruppen, har vi valt att vända oss till lärosäten och institut-
ioner som är involverade i arbetet med kompletteringsutbildningar för nyanlända 
med utländsk examen i socialt arbete eller motsvarande examen inom samhälls-
vetenskap. Vi har tänkt oss att denna aspekt borde underlätta vårt samarbete ef-
tersom dessa lärosäten är insatta och kan lämna relevanta synpunkter på valide-
ringskriterier utifrån redan befintliga kunskaper om och erfarenheter av valide-
ring som koncept. Följande lärosäten och institutioner ingår i studiens referens-
grupp (i bokstavsordning): 
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• Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete 
• Lunds universitet, Socialhögskolan 
• Malmö universitet, Institutionen för socialt arbete 
• Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete 
• Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete 

Ett förtydligande: det var viktigt för oss att vända oss till vårt eget lärosäte även 
om Socialhögskolan vid Lunds universitet inte erbjuder kompletteringsutbild-
ning för nyanlända med utländsk examen i socialt arbete. Detta eftersom grund-
arbetet med valideringskriterierna bygger på analys av kursplaner från Socialhög-
skolan vid Lunds universitet och det därmed var viktigt att få synpunkter från vår 
egen arbetsplats på våra synteser av kursplanernas lärandemål; på så sätt kunde vi 
säkerställa kvalitet i våra tolkningar av innehållet i gällande kursplaner. 

Nyckelpersoner har varit utbildningsansvariga och då framförallt studierek-
torn/studierektorer vid varje institution och lärosäte som representeras i referens-
gruppen (för information om vilka personer som ingick i referensgrupper samt 
datum för möten se Bilaga 3 - referensgruppen). 

Vi har träffat deltagarna i referensgruppen vid två tillfällen på plats. Vi har 
haft dessa möten separat, med ett lärosäte i taget. Detta för att erbjuda represen-
tanterna för varje lärosäte tidsutrymme för diskussioner och synpunkter. Vi bo-
kade in två timmar/möte. Inför varje möte mejlades två dokument ut till delta-
garna: ett dokument med en presentation av vår studie som omfattade även de 
slutsatser vi hade för stunden samt ett dokument med valideringskriterierna för 
att deltagarna på mötet skulle hinna gå genom texten och förbereda sig med syn-
punkter. 

Vi fick synpunkter på plats. Därutöver uppmuntrade vi mötesdeltagarna att 
återkomma per mejl ifall de hade ytterligare synpunkter som de formulerat i ef-
terhand; vi bad om skriftliga synpunkter direkt i dokumentet med valideringskri-
terier för att undvika missuppfattningar. Vi uppmanade mötesdeltagarna att 
vända sig till medarbetare vid den egna institutionen också, ifall de själva inte 
hade expertkunskap kring något kriterium. Arbetet med att inhämta synpunkter 
från referensgruppen inledes i november 2017 (mejlkontakt för mötestider redan 
i september 2017) och avslutades i maj 2018. 
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Under arbetets gång har det uppenbarat sig att vissa valideringskriterier var 
för snäva och lokalt anpassade i de tidiga formuleringar vi presenterade. Dessu-
tom, kring det nyligen införda examensmålet i Högskoleförordningen om kun-
skap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, som infördes den 1 
juli 2018 (SOU 2017:112; SFS 2017:857), hade vi, när vi inledde arbetet med 
att filtrera fram valideringskriterier från kursplaner (hösten 2017) begränsat med 
kunskap. Det avhjälptes genom synpunkter från andra lärosäten representerade i 
referensgruppen. Det ska dessutom nämnas att vår farhåga att kursplanerna vid 
det egna lärosätet var så pass lokalt anpassade att det skulle leda till slutsatsen att 
det inte kunde bli aktuellt att utveckla generiska valideringskriterier för ämnet 
visade sig vara obefogad. Referensgruppen har känt igen sig i de valideringskrite-
rier som vi har utarbetat med förankring i kursplanerna från Socialhögskolan i 
Lund. Vi har inte heller fått motsägande synpunkter från olika lärosäten vilket 
tydligt visar att socionomutbildningen vilar på gemensam grund förankrad i ett 
likartat förhållningssätt till och tolkning av Högskoleförordningens examensmål 
för socionomexamen. 

I Tabell 1 presenterades Högskoleförordningens (sammanlagt 16) exa-
mensmål för socionomexamen anpassade till SeQF:s kvalifikationer: kunskaper 
(fem examensmål), färdigheter (två examensmål) och kompetenser/förmågor (nio 
examensmål). I den fortsatta framställningen kommer varje kvalifikation, med 
dess examensmål som i sin tur omfattar egna valideringskriterier, att presenteras 
i en egen tabell. I Tabell 2 lyfts kvalifikationen Kunskaper, i Tabell 3 presenteras 
kvalifikationen Färdigheter och i Tabell 4 introduceras kvalifikationen Kompe-
tenser/förmågor. 

I tabellernas vänstra kolumn lyfts examensmålen hörande till respektive kva-
lifikation fram. Varje examensmål numreras och har en egen rad. I den högra 
kolumnen introduceras valideringskriteriet/valideringskriterier som hör till varje 
examensmål. Dessa numreras också, men med romerska siffror för att inte blanda 
med de arabiska siffrorna för examensmålen. Direkt efter varje tabell, presenteras 
varje examensmål med tillhörande valideringskriterium/valideringskriterier med 
förklaringar (syntesen av kursplanernas lärandemål i anslutning till respektive ex-
amensmål) om vad varje kriterium innebär. Dessa förklaringar är kompakta till 
sin karaktär. Ambitionen är att presentera kärnfulla men korta resonemang som 
vägleder valideringsutförarens bedömningar. Samtidigt ska valideringsutföraren 
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ha ett visst tolkningsutrymme för att inte omvandla valideringen till ett meka-
niskt manuallikt arbetssätt som riskerar att underminera ens ämneskompetens. 
Dessutom, valideringsarbetet ska drivas fram av ett generöst och flexibelt tillgo-
doräknande av tidigare lärande (SOU 2018:29) vilket i sig förutsätter tolknings-
utrymme. Valideringsutföraren bör ha en mycket god förankring i socialt arbete 
som forskningsämne och utbildning samt ha god kännedom om professionellt 
socialt arbete som fältbaserad praktik för att kvalitetssäkra valideringen. 

Tabell 2. SeQF:s kvalifikation KUNSKAPER (erfarenhetsbaserade eller teoretiska) - examensmål och vali-
deringskriterier för socionomexamen  

Examensmål Valideringskriterier  

1.Kunskap om områdets veten-
skapliga grund och kännedom om 
aktuellt forsknings- och utveckl-
ingsarbete 

I Socialt arbete som forskningsområde  
II Vetenskapsteori  
III Vetenskaplig metod  
IV Söka kunskap och litteratur, referenshantering 

2.Kunskap om mäns våld mot kvin-
nor och våld i nära relationer 

V Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

3.Kunskap om ledning av socialt 
arbete 

VI Arbetsledning och organisatoriska villkor i socialt arbete 

4.Kunskap om och förståelse för 
barns behov och sådana samhälls- 
och familjeförhållanden som på-
verkar kvinnors och mäns livsbe-
tingelser 

VII Barns utveckling samt barns och familjers förutsättningar och lev-
nadsvillkor 
VIII Samhällsförhållanden som påverkar kvinnor och mäns livsbeting-
elser 

5.Kunskap om och förståelse för 
samspelet mellan individers och 
gruppers sociala situation, levnads-
villkor, fysiska och psykiska hälsa 
samt funktionsförmåga i förhål-
lande till samhälleliga och andra 
bakomliggande faktorer 

IX Samspel mellan individ och strukturer 
X Individers och gruppers sociala och ekonomiska levnadsvillkor 
XI Människors olika behov  
XII Problem och lösningar på individ, grupp och samhällsnivå  
 

Källa: Examensmål (Högskoleförordningen 1993:100), valideringskriterier (syntes av lärandemål i kursplaner 
samt synpunkter från referensgruppen).  

Examensmål 1. 

Kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsk-
nings- och utvecklingsarbete omfattar fyra valideringskriterier: 
I Socialt arbete som forskningsområde, visa fördjupade kunskaper om socialt ar-
bete som forskningsområde och dess vetenskapliga grund, såväl som kännedom 
om aktuella samhällsfrågor och konflikter i relation till aktuell forskning och ut-
vecklingsarbete i socialt arbete i Sverige. 
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II Vetenskapsteori, visa grundläggande kunskaper om vetenskapsteori utifrån ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv samt med fokus på socialt arbete. Dessutom visa 
kunskaper om ett kritiskt förhållningssätt till kunskapsutvecklingen inom socialt 
arbete.  
III Vetenskaplig metod, visa kunskaper om kvantitativa och kvalitativa veten-
skapliga metoder av relevans för socialt arbete som akademiskt ämne. Visa kun-
skaper om insamling av empiri (tillvägagångssätt och urvalsprocesser) och om be-
arbetning/beräkning av datamaterial. Dessutom, förstå betydelsen av teori vid 
tolkning av empiriskt material samt visa kunskaper om hur ett insamlat material 
kan analyseras med stöd i samhällsvetenskapliga teorier.  
IV Söka kunskap och litteratur, referenshantering, visa kunskap om att värdera 
källor och referenshantering samt visa kunskaper om ett kritiskt förhållningssätt 
till källor. Dessutom visa kunskaper om att utföra egna kunskapsinhämtningar. 

Examensmål 2.  

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer omfattar ett va-
lideringskriterium: 
V Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, visa kunskap om mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer, samt kunskap om hedersvåld. Visa kun-
skap om den komplexa våldsnära relationen genom att fokusera både individnivå 
och strukturella förhållanden.  

Examensmål 3.  

Kunskap om ledning av socialt arbete omfattar ett valideringskriterium:  
VI Arbetsledning, organisatoriska villkor i socialt arbete samt välfärdsstatens ut-
veckling ur nationellt och internationellt perspektiv, visa kunskap om arbetsled-
ning samt fördjupade kunskaper om ledarskapets skilda roller och dess funktioner 
i socialt arbete. Visa fördjupade kunskaper om och ett kritiskt förhållningssätt till 
människobehandlande organisationer. Visa fördjupade kunskaper om de speci-
fika villkor som råder för socionomer och de människor de möter inom männi-
skobehandlande organisationer; visa kunskaper om konflikthantering, klientifie-
ringsprocesser och kategoriseringsprocesser i socialt arbete. Dessutom visa fördju-
pade kunskaper om resursmässiga och rättsliga grunder i socialt arbete. Visa en 
reflekterande kunskap om att organisera socialt arbete på individ-, grupp- och 
samhällsnivå samt kunskap om det sätt på vilket organiseringen av socialt arbete 
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har konsekvenser och effekter ur klient/brukarperspektiv. Visa kunskaper om väl-
färdsstatens utveckling, uppbyggnad och reformering samt om dess institutioner, 
professioner och brukare ur ett historiskt perspektiv. Visa fördjupade kunskaper 
om det sociala arbetets roll inom olika välfärdsregimer med koppling till välfärds-
statens utveckling och uppbyggnad ur ett nationellt och internationellt perspek-
tiv. 

Examensmål 4.  

Kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familje-
förhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser omfattar två vali-
deringskriterier: 
VII Barns utveckling samt barns och familjers förutsättningar och levnadsvillkor, 
visa kunskaper om barns uppväxtvillkor och rättigheter samt om familjedynamik. 
Visa grundläggande kunskaper i utvecklings- och anknytningsteori såväl som i 
systemteori samt visa kunskap om barns utveckling samt familjers förutsättningar 
och levnadsvillkor i relation till strukturella förutsättningar. Visa kunskaper om 
teoribildningar och modeller för förståelse av insatser till familjer samt familje-
problem.  
VIII Samhällsförhållanden som påverkar kvinnor och mäns livsbetingelser, visa 
kunskaper om människors socio-ekonomiska levnadsvillkor utifrån ett intersekt-
ionellt perspektiv (kön, sexualitet, klass, etnicitet, ålder). Visa kunskaper om så-
dana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbe-
tingelser.  

Examensmål 5. 

Kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala 
situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i 
förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer omfattar fyra 
valideringskriterier: 
IX Samspel mellan individ och strukturer, visa fördjupade kunskaper om och 
förståelse för samspelet mellan individ och strukturer i relation till individers so-
ciala och ekonomiska levnadsvillkor. Visa kunskaper om ett socialpsykologiskt 
perspektiv över förhållandet mellan individ och strukturer och ett kritiskt förhåll-
ningssätt i förhållande till vad som formar den enskildes identitet och möjligheter 



 42 

till utveckling. Visa kunskaper om individers sociala situation, levnadsvillkor, fy-
siska och psykiska hälsa i relation till bakomliggande faktorer (direkt relaterade 
till individen) och strukturella förhållanden (aspekter som inte direkt är kopplade 
till individen).  
X Individers och gruppers sociala och ekonomiska levnadsvillkor såväl som soci-
alpolitikens styrning och organisering, visa kunskaper om olika samhällsveten-
skapliga perspektiv på sociala insatser för att förbättra den enskildes och gruppers 
sociala och ekonomiska levnadsvillkor. Visa kunskap om olika gruppers skilda 
behov och preferenser grundade på sociala och kulturella normsystem. Visa kun-
skaper om socialpolitikens styrning och organisering i ett demokratiskt uppbyggt 
system. Visa kunskaper om förändringar i socialpolitiken i samtidens välfärds-
samhällen som berör både svenska och internationella förhållanden. Visa kun-
skaper om olika typer av välfärdsregimer med fokus på dimensioner av direkt 
relevans för socialt arbete. Visa ett kritiskt förhållningssätt gällande överföring av 
socialpolitik till praktik och hur socialpolitiken påverkar individers, gruppers och 
samhällens sociala och ekonomiska levnadsvillkor.  
XI Människors olika behov, visa grundläggande kunskaper om individers ut-
veckling såväl som om människors olika behov och det stöd som samhälleliga 
strukturer och människobehandlande organisationer kan erbjuda. Visa fördju-
pade kunskaper om (valbar fördjupning) organisation och ledarskap, funktions-
variation, barn och unga, familjer, äldre, missbruk eller något område inom ra-
men för den socialpolitik som bedrivs i den svenska välfärdsstaten. Visa fördju-
pade kunskaper om hur socialt arbete kan medverka till att människors levnads-
förhållanden förbättras.  
XII Problem och lösningar på individ, grupp och samhällsnivå, visa fördjupade 
kunskaper om interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå. Visa kun-
skaper om hur en utredning inom socialtjänstområdet i Sverige kan utformas ut-
ifrån socialrättsliga och förvaltningsrättsliga grunder. Dessutom, visa kunskaper 
om olika typer av utredningar (såsom familjehemsutredningar och familjerättsut-
redningar), problematisera utredningar utifrån yrkesverksammas-, forskares- och 
brukares perspektiv. Visa ett reflekterande förhållningssätt till de interventioner 
som en socionom kan använda sig av på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
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Tabell 3. SeQF:s kvalifikation FÄRDIGHETER (utföra uppgifter och lösa problem) – examensmål och vali-
deringskriterier för socionomexamen 

Examensmål Valideringskriterier med förankring i kursplaner 

6. Visa sådan färdighet som 
krävs för att utveckla och ge-
nomföra socialt arbete på olika 
nivåer i samhället i samarbete 
med de människor som berörs 

XIII Verktyg för dokumentation, journalföring, systematisk bedömning  
XIV Genomför socialt arbete med förankring i vetenskapliga, rättsliga 
och etiska aspekter 
XV Tillämpa begrepp och relevanta teorier i socialt arbete 
 

7. Fullgöra ett självständigt ar-
bete (examensarbete) om minst 
15 högskolepoäng 

XVI Fullgöra ett självständigt arbete i socialt arbete  

Källa: Examensmål (Högskoleförordningen 1993:100), valideringskriterier (syntes av lärandemål i kursplaner 
samt synpunkter från referensgruppen).  

Examensmål 6. 

Visa sådan färdighet som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på 
olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs omfattar tre 
valideringskriterier: 
XIII Verktyg för dokumentation, journalföring, systematisk bedömning, visa fär-
digheter i termer av kartläggande samtal, journalföring samt tillämpa systema-
tiska bedömningar. Visa färdigheter i att bedriva olika typer av professionella 
samtal med brukare. 
XIV Genomför socialt arbete med förankring i vetenskapliga, rättsliga och etiska 
aspekter, visa färdigheter i att utveckla och genomföra socialt arbete på individ-, 
grupp- och samhällsnivå som vilar på vetenskaplig grund och med förankring i 
gällande lagstiftning i Sverige samt med hänsyn till etiska aspekter. När det gäller 
etiska aspekter är det särskilt viktigt att beakta brukarens perspektiv.  
XV Tillämpa begrepp och relevanta teorier i socialt arbete, visa färdigheter i att 
både tillämpa och reflektera över nyttan med begrepp och teorier av relevans för 
ämnet i syfte att utveckla och genomföra socialt arbete på individ-, grupp- och 
samhällsnivå.  
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Examensmål 7. 

Fullgöra ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng 
omfattar ett valideringskriterium: 
XVI Fullgöra ett självständigt arbete i socialt arbete, visa färdighet att skriva ett 
vetenskapligt arbete (examensarbete på kandidatnivå) med relevans för ämnet so-
cialt arbete. Det vetenskapliga arbetet/examensarbetet ska avspegla självständig-
het och bedömas utifrån omfattning och vetenskaplig kvalitet. Examensarbetet 
ska vara en sammanhållen text som ger prov på såväl djup som bredd. I examens-
arbetet ska följande färdigheter visas: formulera ett forskningsproblem som är 
möjligt att undersöka och som motiverar en vetenskaplig studie i socialt arbete. 
Forskningsfrågorna ska knytas ihop med kunskapsläget samt kopplas till empirin. 
Datainsamlingsmetoden ska diskuteras samt motiveras med förankring i relevant 
metodlitteratur. Examensarbetet ska omfatta etiska överväganden. Empirin ska 
analyseras utifrån teoretiska perspektiv och/eller analytiska begrepp som ska mo-
tiveras och diskuteras i förhållande till forskningsfrågorna. I examensarbetet ska 
en god språkbehandling tillämpas samt korrekt källhänvisning användas. Kravet 
på god språkbehandling kan bedömas om examensarbetet har skrivits på svenska 
eller engelska (eller annat språk, dock ska arbetet vara översatt till svenska eller 
engelska). Om examensarbetet är på annat språk än svenska så ska kravet på god 
språkbehandling på svenska visas i samband med annat skriftligt arbete/uppfyl-
lande av annat kriterium där en skriftlig uppgift krävs. 
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Tabell 4. SeQF:s kvalifikation KOMPETENSER/FÖRMÅGOR (förmåga att ta ansvar, värdera, agera själv-
ständigt och samarbeta) – examensmål och valideringskriterier för socionomexamen  

Examensmål Valideringskriterier förankrade i kursplaner 

8. Visa sådan förmåga som krävs för att ut-
veckla och genomföra socialt arbete på olika 
nivåer i samhället i samarbete med de männi-
skor som berörs 

XVII Kritiskt reflektera över arbetsmetoder och den egna 
rollen 
XVIII Stärka brukarnas resurser för att uppnå goda livs-
förhållanden 
 

9. Visa förmåga att förstå, utreda och analy-
sera sociala processer och problem 

XIX Förstå, utreda och analysera sociala problem 
 

10. Visa förmåga att identifiera, strukturera, 
utreda och utvärdera insatser på individ-, 
grupp- och samhällsnivå 

XX Identifiera, strukturera och utreda insatser på olika 
nivåer  
XXI Förmåga att utvärdera socialt arbete 
 

11. Visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att fortlöpande ut-
veckla sin kompetens 

XXII Identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper för att 
utveckla den egna kompetensen  
XXIII Bevaka och förstå utvecklingen inom ämnesområ-
det 

12. Visa förmåga att med helhetssyn på män-
niskan göra åtgärdsbedömningar utifrån rele-
vanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter med särskilt beaktande av de mänsk-
liga rättigheterna 

XXIV Åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn med 
förankring i vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter 
 

13. Visa förmåga till ett professionellt bemö-
tande och förhållningssätt 

XXV Ett professionellt bemötande och förhållningssätt 

14. Visa förmåga att tillämpa relevanta författ-
ningar i synnerhet inom det sociala området 

XXVI Tillämpa olika rättskällor, använda sig av rättsliga 
ställningstaganden  
XXVII Kännedom om aktuella lagbestämmelser och rele-
vant rättstillämpning  

15. Visa självkännedom och empatisk förmåga XXVIII Reflektera över det egna förhållningssättet och 
över den egna professionella rollen  
XXIX Reflektera över den egna empatiska förmågan 

16. Visa insikt om betydelsen av lagarbete och 
samverkan med andra yrkesgrupper 

XXX Betydelsen av att samarbeta och interagera med 
andra yrkesgrupper 
 

Källa: Examensmål (Högskoleförordningen 1993:100), valideringskriterier (syntes av lärandemål i kursplaner 
samt synpunkter från referensgruppen). 

Examensmål 8. 

Visa sådan förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på 
olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs omfattar två 
valideringskriterier:  
XVII Kritiskt reflektera över arbetsmetoder och den egna rollen, visa förmåga till 
att kritiskt reflektera över förhållandet mellan forskning och praktik med fokus 
på arbetsmetoder för att förstärka brukarnas resurser och livsförhållanden. Visa 
förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till rättsliga förutsättningar samt till den 
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egna rollen som yrkesutövare i syfte att utveckla och genomföra ett professionellt 
socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Visa förmåga att genomföra 
relevanta analyser av konkreta problem i det sociala arbetet med förankring i olika 
samhällsvetenskapliga perspektiv.  
XVIII Stärka brukarnas resurser för att uppnå goda livsförhållanden, visa förmåga 
att stärka och mobilisera den enskildes och gruppers resurser för att förändra in-
dividens egen livssituation och gruppers livsförhållanden på olika nivåer i sam-
hället.  

Examensmål 9. 

Visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem om-
fattar ett valideringskriterium: 
XIX Förstå, utreda och analysera sociala problem, visa förmåga att identifiera, 
förstå och utreda sociala problem. Visa förmåga att förstå hur insatser på individ-
, grupp- och samhällsnivå kan stödja och aktivera förändringar hos, eller under-
lätta livsvillkoren för enskilda och grupper. Dessutom, visa förmåga att analysera 
sociala problem utifrån skilda perspektiv och med förankring i vetenskaplig kun-
skap. Visa förmåga att kritiskt diskutera olika sätt att definiera sociala problem 
utifrån yrkesverksammas, forskares och brukares perspektiv.  

Examensmål 10. 

Visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på indi-
vid-, grupp- och samhällsnivå omfattar två valideringskriterier: 
XX Identifiera, strukturera och utreda insatser på olika nivåer, visa förmåga att 
identifiera behovet av insatser för att därefter utreda, bedöma och motivera insat-
ser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Visa förmåga att föreslå insatser såväl 
som alternativa lösningar utifrån ett helhetsperspektiv på olika typer av proble-
matik samt visa förmåga att involvera brukaren under hela utredningen samt in-
satsprocessen. Visa förmåga att både skriftligt och muntligt presentera insatser på 
ett begripligt sätt. Dessutom visa förmåga att reflektera över betydelsen av före-
byggande socialt arbete och socialt förändringsarbete på olika nivåer i samhället. 
XXI God förmåga att utvärdera, visa förmåga att planera, diskutera och proble-
matisera olika utvärderingsmodeller. Visa god förmåga att följa upp och utvärdera 
insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
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Examensmål 11. 

Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlö-
pande utveckla sin kompetens omfattar två valideringskriterier: 
XXII Identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper för att utveckla den egna 
kompetensen, visa förmåga att reflektera över den egna professionella kompeten-
sen i syfte att identifiera behovet av ytterligare kunskaper för att kunna utveckla 
sitt yrkeskunnande och sin professionalitet som socionom.  
XXIII Bevaka och förstå utvecklingen inom ämnesområdet, visa förmåga till att 
självständigt bevaka utvecklingen inom socialt arbete genom att söka, bearbeta, 
värdera och presentera information på ett strukturerat sätt.  

Examensmål 12. 

Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar uti-
från relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt be-
aktande av de mänskliga rättigheterna omfattar ett valideringskriterium: 
XXIV Åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn med förankring i vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter, visa förmåga till att göra holistiska åtgärdsbe-
dömningar utifrån ett professionellt förhållningssätt med förankring i forsknings-
resultat relevanta för socialt arbete såväl som i aktuella samhälleliga och etiska 
aspekter med fokus på individ-, grupp- och samhällsnivå. Etiska överväganden 
ska inkludera förmågan att relatera åtgärdsbedömningar till mänskliga rättigheter 
och till brukarens perspektiv. Visa förmåga till att redogöra för och värdera olika 
teoribildningars konsekvenser för människosyn, etik, genus och professionellt 
handlande inom socialt arbete. 

Examensmål 13. 

Visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt omfattar ett 
valideringskriterium: 
XXV Ett professionellt bemötande och förhållningssätt, visa förmåga till ett pro-
fessionellt förhållningssätt som bygger på självkännedom och personlig mognad. 
Visa förmåga till ett professionellt bemötande i socialt arbete förankrat i metoder 
om kommunikativt samspel i möte med individer, familjer och grupper; dessu-
tom visa förmåga att anpassa bemötandet till olika problembilder. Visa förmåga 
till ett kritiskt förhållningssätt gällande det egna professionella bemötandet. 
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Examensmål 14. 

Visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala 
området omfattar två valideringskriterier: 
XXVI Tillämpa olika rättskällor, använda sig av rättsliga ställningstaganden, visa 
förmåga att förstå och tillämpa rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i 
yrkesutövningen som socionom i Sverige.  
XXVII Kännedom om aktuella lagbestämmelser, visa förmåga att orientera sig i 
aktuella lagbestämmelser som underbygger ett professionellt socialt arbete på 
olika områden som omfattar även myndighetsutövning i Sverige. 

Examensmål 15. 

Visa självkännedom och empatisk förmåga omfattar två valideringskriterier: 
XXVIII Reflektera över det egna förhållningssättet och över den egna profession-
ella rollen, visa förmåga att reflektera över det egna förhållningssättet genom att 
medvetandegöra egna utgångpunkter såväl som professionens egna antaganden 
som påverkar yrkesutövningen som socionom på flera nivåer. Visa förmåga att 
reflektera över den egna professionella rollen i förhållande till brukarnas egna be-
hov av stöd. 
XXIX Reflektera över den egna empatiska förmågan, visa förmåga att reflektera 
över sig själv, bli medveten om den egna rollen och det kommunikativa samspe-
let. Dessutom visa förmåga till inlevelse genom att reflektera över andras upple-
velser samt kunna byta perspektiv och tolkning såväl som skilja mellan egna och 
brukarens erfarenheter och känslor. 

Examensmål 16. 

Visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper 
omfattar ett valideringskriterium: 
XXX Betydelsen av att samverka och interagera med andra yrkesgrupper, visa 
förmåga att reflektera över möjligheter och hinder med att samverka med andra 
yrkesgrupper. Visa förmåga att sätta sig in i andra yrkesgruppers handlingsut-
rymme och regelverk. Visa förmåga att reflektera över dynamiken mellan olika 
yrkesgrupper samt betydelsen av samverkan för olika brukargrupper och på olika 
nivåer. 
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Innan vi går över till avsnittet där vi presenterar empirin från enskilda intervjuer 
med ämnesrepresentanter, kan vi konstatera att den ämnesspecifika kompetens-
profilen för socionomexamen avgörs genom 30 valideringskriterier. Tabell 5 ne-
dan har som syfte att ge en överskådlig blid av samtliga valideringskriterier som 
underbygger den ämnesspecifika kompetensen som krävs för en socionomex-
amen. 

Tabell 5. Valideringskriterier som avgör den ämnesspecifika kompetensprofilen för socionomexamen 

I Socialt arbete som forskningsom-
råde 

II Vetenskapsteori III Vetenskaplig metod  

IV Söka kunskap & litteratur, refe-
renshantering 

V Mäns våld mot kvinnor & våld i 
nära relationer 

VI Arbetsledning, organisatoriska 
villkor i socialt arbete & välfärds-
statens utveckling ur nationellt & 
internationellt perspektiv 

VII Barns utveckling samt barns & 
familjers förutsättningar & lev-
nadsvillkor 

VIII Samhällsförhållanden som på-
verkar kvinnor & mäns livsbeting-
elser 

IX Samspel mellan individ & struk-
turer 

X Individers & gruppers sociala & 
ekonomiska levnadsvillkor & soci-
alpolitik 

XI Människors olika behov XII Problem & lösningar på individ, 
grupp & samhällsnivå 

XIII Verktyg för dokumentation, 
journalföring, systematisk bedöm-
ning 

XIV Socialt arbete med förankring 
i vetenskapliga, rättsliga & etiska 
aspekter 

XV Tillämpa begrepp & relevanta 
teorier i socialt arbete 

XVI Fullgöra ett självständigt ar-
bete i socialt arbete 

XVII Kritiskt reflektera över arbets-
metoder & den egna rollen 

XVIII Stärka brukarnas resurser för 
att uppnå goda livsförhållanden 

XIX Förstå, utreda & analysera so-
ciala problem 

XX Identifiera, strukturera & ut-
reda insatser på olika nivåer 

XXI God förmåga att utvärdera 

XXII Identifiera sitt behov av ytter-
ligare kunskaper för att utveckla 
den egna kompetensen 

XXIII Bevaka & förstå utvecklingen 
inom ämnesområdet 

XXIV Åtgärdsbedömning utifrån 
helhetssyn förankrad i vetenskap-
liga, samhälleliga & etiska aspekter 

XXV Ett professionellt bemötande 
& förhållningssätt 

XXVI Tillämpa rättskällor, använda 
rättsliga ställningstaganden 

XXVII Kännedom om aktuella lag-
bestämmelser 

XXVIII Reflektera över eget förhåll-
ningssätt & den egna profession-
ella rollen 

XXIX Reflektera över den egna em-
patiska förmågan 

XXX Betydelsen av att samarbeta 
& interagera med yrkesgrupper 

 
Det konkreta valideringsarbetet ska ske i förhållande till dessa valideringskriterier. 
Den enskildes reella kompetens, oavsett hur den har förvärvats (genom formellt-
, informellt- och/eller icke- formellt lärande), bedöms i förhållande till dessa va-
lideringskriterier. De valideringskriterier som den enskilde inte uppfyller genom 
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intyg från erkända lärosäten (formellt lärande) ska prövas i en strukturerad be-
dömning för att klargöra om den åberopade samlade kompetensen matchar de 
kunskaper, färdigheter och kompetenser/förmågor som socionomexamen förut-
sätter. På så sätt kan den enskilde tillgodoräkna sig hela utbildningen ifall den 
egna samlade kompetensen visar sig matcha samtliga valideringskriterier för 
socionomexamen (summativ validering) eller identifiera vilka valideringskriterier 
som inte uppfylls och därmed behöver kompletteras för att nå erforderlig ämnes-
kompetens (formativ validering). 

4.2.2 Enskilda intervjuer med ämnesrepresentanter –  
en sammanfattning 

Det empiriska materialet från intervjuer med ämnesrepresentanter har som syfte 
att komplettera valideringskriterierna med förtydliganden om ämnet. Ämnesre-
presentanternas svar ämnar vägleda valideringsutförarnas bedömningsarbete för 
att undvika ett allt för stort tolkningsutrymme av kriterierna och därmed främja 
en enhetlig och varaktig valideringsstruktur. 

Vi kommer att presentera en sammanfattning av intervjumaterialet utifrån två 
teman: 

• Vad är professionellt socialt arbete i Sverige?  
• Vilka kompetenser ska en socionom besitta för att bedriva professionellt 

socialt arbete i Sverige? 

Det första temat refererar till socialt arbete som fältbaserad praktik. Det andra 
temat ämnar fånga de kompetenser som fordras för att utöva professionellt socialt 
arbete och som är kopplat till socialt arbete som akademisk utbildning. Detta 
påpekande har gjorts under intervjuer men respondenterna såväl som intervjua-
ren har även berört aspekter med koppling till socialt arbete som forskning; å 
andra sidan blir det vanskligt att skilja mellan forskning och utbildning när socio-
nomprogrammet är tänkt att bygga på vetenskaplig grund och därmed på de slut-
satser och resultat som framkommer inom ramen för socialt arbete som forsk-
ning. Det var svårt att upprätthålla en skarp gräns mellan socialt arbete som prak-
tik och utbildning då respondenterna anser att den fältbaserade praktiken bör 
genomsyras av de kompetenser som har förvärvats under utbildningens gång, 
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praktiken bör alltså avspegla utbildningen. Därmed blir distinktionen mellan so-
cialt arbete som forskning, utbildning och praktik ett försökt att förtydliga olika 
delar av ämnet på en teoretisk nivå som är svår att upprätthålla i reflektioner över 
disciplinen utifrån våra två teman. 

Intervjumaterialet kommer att analyseras vidare i en kommande vetenskaplig 
artikel som skickas för bedömning (peer review granskning) under hösten 2019. 

En reflektion får inleda. Ett akademiskt ämne är levande och föränderligt till 
sin karaktär beroende på ämnets inomvetenskapliga utveckling samt samhälleliga 
förändringar. När det gäller socialt arbete är föränderligheten särskilt påtaglig ef-
tersom ämnet fokuserar på sociala problem och att dessa uppkommer och erkänns 
beroende av bland annat strukturella förhållanden i samhället. Innan vi påbörjade 
intervjuerna trodde vi att det skulle bli vanskligt att använda empirin från dessa 
intervjuer som underlag för att förtydliga valideringskriterierna. Detta på grund 
av eventuella skilda resonemang från respondenterna, inte minst med tanke på 
att det i tidigare studier (se Brante 1987, 2003) hade framkommit att professorer 
i socialt arbete reflekterar över ämnet på olika sätt i Sverige. I en av studierna, 
med 15 lärostolsprofessorer om det sociala arbetets inriktning och innehåll, dras 
följande slutsats: 

De flesta respondenter är tveksamma eller ovilliga att ge någon närmare bestäm-
ning av forskning i socialt arbetes kärna och periferi. Flera respondenter ser tvär-
tom en fördel i att hålla frågan öppen, troligtvis på grund av såväl teoretiska svå-
righeter som strategiska överväganden. I studien från 1987 var det i stort sett 
samma sak; de fyra professorerna presenterade sitt ämne som öppet och odogma-
tiskt, fritt från stängningar (Brante 2003:148). 

Någon konsolidering av ämnet kunde Brante (2003) inte konstatera vid tidpunk-
ten för studien. Snarare ansåg flera respondenter en risk för fragmentering av äm-
net och därför pågick en diskussion om att utveckla en teoretisk kärna medan 
andra menade att det inte spelade någon roll om ämnet saknar en kärna. Huvud-
slutsatsen blev att det råder meningsskiljaktigheter mellan ämnesföreträdarna 
(ibid.). Det bör påpekas att en majoritet av ämnesföreträdarna fortfarande hade 
en bakgrund i andra akademiska ämnen vid tidpunkten (en majoritet inom soci-
ologi, ett par i psykologi). 

Det har gått 15 år sedan Brantes senaste studie. I vårt empiriska material kom-
mer det fram att de intervjuade ämnesföreträdarna förhåller sig på ett annat sätt 
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till ämnets kärna. Som det kommer att visa sig, uttalar de intervjuade i denna 
studie sig ofta med en och samma röst. Detta betyder inte att respondenterna 
ordagrant resonerar sig fram på samma sätt men att innehållet i deras utsagor är 
många gånger i det närmaste identiska. Vid något tillfälle under våra intervjuer 
har flera respondenter sagt att de anser att det råder oenighet bland ämnesföre-
trädare i socialt arbete men beskrivningarna av skillnaderna är slående lika vilket 
visar samstämmighet även i dessa resonemang. 

En nyligen publicerad forskarantologi, som omfattar analyser av professionellt 
socialt arbete utifrån ett kritiskt perspektiv, inleds av två ämnesrepresentanter 
med följande klargörande som vittnar om konsensus om ämnet: 

Vi som forskare vill med detta manifest verka för ett framåtsyftande förebyggande 
arbete, såväl relationellt som strukturellt, med det övergripande siktet inställt på 
att minska människors sociala utsatthet för att på så sätt bidra till att många fler 
människor blir och känner sig inkluderade i samhället. Vi ser detta som det sociala 
arbetets kärna (Dahlstedt & Lalander 2018:20). 

Vad är professionellt socialt arbete i Sverige?  

Vi har tidigare nämnt att Bergmark har analyserat sättet att definiera socialt ar-
bete både historiskt och internationellt och kommit fram till att det inte finns en 
enhetlig definition av ämnet. Vi upprepar en del av hans citerade forskningsre-
sultat: 

Den ultimata definitionen är ännu ej skriven – i takt med att fältet mognar, teo-
retiskt och professionellt, ökar förutsättningarna att definiera dess karaktär och 
tydliggöra dess grundvalar (Bergmark 1998:145). 

De intervjuade ämnesrepresentanterna har resonerat sig fram till vad profession-
ellt socialt arbete är i Sverige på ett likartat sätt. Ingen har haft svårt att definiera 
socialt arbete eller hamnat i undringar om detta skulle vara möjligt eller önskvärt 
att göra. De flesta har definierat professionellt socialt arbete på samma sätt, näm-
ligen att det handlar om ett arbete som fokuserar på människan i sitt sociala sam-
manhang. Det anses att professionellt socialt arbete har en egen identitet genom 
att förespråka ett holistiskt perspektiv där människan ska begripliggöras utifrån 
flera nivåer (mikro-, meso- och makronivå / individ-, grupp- och samhällsnivå) 
vilket skiljer ämnet från sociologi, psykologi, statsvetenskap och andra samhälls-
vetenskaper. Viljan såväl som det oproblematiska förhållningssättet att definiera 
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ämnet samt det gemensamma sättet att urskilja dess identitet pekar på att ämnet 
har, för att tala med Bergmark (1998), börjat mogna vilket i sin tur ökar förut-
sättningarna för att tydliggöra dess grundvalar. Mycket tyder på att tidigare oe-
nighet om vad socialt arbete är har lagt sig. Ämnet socialt arbete är nu etablerat i 
Sverige. Viktigt att återigen nämna i sammanhanget är att de flesta intervjuade 
ämnesföreträdarna i denna studie är disputerade i socialt arbete. 

De intervjuade bedömer att professionellt socialt arbete ska vila på vetenskap-
lig kunskap och beprövad erfarenhet samt bedrivas av socionomutbildade. Några 
respondenter uppger att professionellt socialt arbete skulle kunna bedrivas även 
av annan näraliggande högskoleutbildad profession men inte med samma kvalitet 
eftersom ingen annan samhällsvetare har kunskaper om och ambitionen att fånga 
ett helhetsperspektiv. De kunskaper på individ-, grupp- och samhällsnivå som 
förvärvas under utbildningen leder till att socionomen har en unik kompetens 
som på ett tydligt sätt framkommer i professionsutövningen. Intervjupersonerna 
hävdar att socionomens sätt att resonera sig fram till förståelsen av och förslag på 
åtgärder av ett problem är så pass originellt att det skulle kännas igen i möte med 
en grupp högskoleutbildade med skilda professioner eftersom en socionomutbil-
dad använder sig av ett flernivåperspektiv på det som är på tal. Vidare uppger de 
att det endast är socionomen som har kompetensen att stötta individen utan att 
förlora det samhälleliga perspektivet. 

Samtliga respondenter hävdar att professionellt socialt arbete behövs i den 
svenska välfärdsstaten, det utgör länken mellan individ och samhälle. Utan socialt 
arbete skulle ojämlikheten öka, samhället skulle göra avkall på solidaritetsprinci-
pen samt varken upprätthålla eller fortsätta utveckla sociala rättigheter som män-
niskor tar del av i en utvecklad välfärdsstat. Nöden skulle bli mycket mer tydlig 
och synlig samt den anklagande tonen gentemot utsatta grupper förstärkas. Det 
är professionellt socialt arbete som upplyser om att svårigheter på individnivå i 
flera fall är strukturellt betingade. Det anses dessutom att det är socialt arbete som 
gör att människor fungerar i sina sociala sammanhang och det dämpar motsätt-
ningar och konfrontationer i samhället. Socionomerna behövs för att bevaka, ut-
veckla och vara en röst för medborgerliga och mänskliga rättigheter, enligt de 
intervjuade. 

Professionellt socialt arbete anses vara inriktat på att studera sociala problem. 
Studium av sociala problem bör göras med förankring i vetenskaplig nyfikenhet 
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flätad samman med en ideologisk ansats om att hjälpa människor i underläge (i 
det empiriska materialet hittas även andra benämningar såsom resurssvaga, ut-
satta, trasiga, hjälpbehövande, grupper som faller mellan maskorna/igenom 
skyddsnätet och/eller alltid är i underläge). Några respondenter har använt ordet 
stödja. Utifrån empirin i denna studie går det inte att göra en distinktion mellan 
att hjälpa och att stödja. Men oberoende av vilket begrepp som används, pekar 
respondenternas argumentation entydigt på grunden i att bistå brukaren för att 
skapa ett värdigt liv. 

En majoritet av de intervjuade ämnesföreträdarna gör gällande att profession-
ellt socialt arbete utgör en arena där forskning och kunskap/utbildning kopplas 
samman med handling/fältbaserad praktik. Det förtydligas att vetenskaplig kun-
skap ska leda till konkret handling genom interventioner för att lösa eller före-
bygga sociala problem. Interventionen ska leda till en förändring i en positiv rikt-
ning. Vad som exakt menas med en positiv riktning är starkt kopplat till rådande 
normer i samhällslivet. Det gör att professionellt socialt arbete som utbildning 
och fältbaserad praktik påverkas av rådande normativa grundantaganden; socio-
nom anses vara en värdegrundad profession som står i samklang med samtidens 
etik och värderingar. Vidare, tydliggörs det att hjälpen, som är tänkt att vara in-
dividanpassad, bör vara av emancipatorisk karaktär genom att skapa gynnsamma 
förutsättningar för att frigöra kraft hos utsatta som därmed kan befria sig från 
orättvisa socioekonomiska förhållanden. 

En majoritet av respondenterna uppger att professionellt socialt arbete varken 
har eller behöver ha en egen teoretisk referensram. Socialt arbete som utbildning 
(men även som forskning) fortsätter låna in teorier och begrepp från andra aka-
demiska ämnen. Samma resonemang förs fram gällande metoder och forsknings-
ansatser. Det anses att det inte har funnits och det behövs inte heller Teorin eller 
Metoden i ämnet, socialt arbete behöver inte en egen Freud såsom psykologin 
har. Den verklighet som socionomen i den fältbaserade praktiken möter är så pass 
mångfacetterad att det inte finns en teori eller någon enskild metod som kan 
greppa den. Eftersom det primära syftet är att hjälpa utsatta människor, uppges 
det att socialt arbete som utbildning såväl som forskning och fältbaserad praktik 
bör använda den teori/de teorier som anses vara adekvata för att åstadkomma den 
ändring som bedöms vara konstruktiv för den enskilde. En sådan tvärvetenskap-
lighet möjliggör ett holistiskt arbetssätt samt anses passa den komplexitet som 
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sociala problem bär med sig såväl som stödjer ett professionellt arbetssätt i möten 
med människor som befinner sig i sociala sammanhang som i sig är föränderliga 
till sin karaktär. Här ska nämnas att en respondent inte höll med och betonade 
betydelsen för ämnet att utveckla en egen teoretisk referensram med begrepp som 
matchar den komplexitet som den fältbaserade praktiken kommer i kontakt med. 

En ytterligare aspekt som många intervjuade påpekar vara specifik för profess-
ionellt socialt arbete är ett starkt utvecklat kritiskt förhållningssätt. Det förklaras 
att professionellt socialt arbete som fältbaserad praktik ger socionomen mycket 
makt. Makten blir påtaglig framförallt i Sverige där socionomen ofta arbetar med 
myndighetsutövning och därmed har befogenheter samt resurser som sträcker sig 
längre än en socionom verksam inom ramen för den tredje sektorn. En socionom 
har dessutom oftast mer makt än andra professioner verksamma inom människo-
behandlande organisationer. Till skillnad från andra professioner kommer socio-
nomen i kontakt med de mest utsatta i samhället. Genom ett helhetsperspektiv 
öppnas möjligheter att intervenera för att stödja en utveckling. Stödet har en bred 
karaktär och kan sträcka sig från ett telefonsamtal (till en annan myndighet/or-
ganisation) till att hjälpa den enskilde med att få tak över huvudet och mat på 
bordet och vidare till omhändertagande av barn och vuxna. Ett sådant maktspekt-
rum kräver reflektioner förankrade i ett kritiskt förhållningssätt över tillämpade 
interventioner såväl som över den egna kompetensen och rollen i yrkesutöv-
ningen gentemot brukaren för att inte använda makten på ett ogenomtänkt sätt. 
En annan dimension som förstärker relevansen av ett kritiskt förhållningssätt är 
socionomens dubbla roller mellan å ena sidan att vara ett stöd för och å andra 
sidan kontrollera brukaren. För att kunna hantera denna dubbla lojalitet förut-
sätts mycket eftertanke, distans till det egna arbetssättet och den egna organisat-
ionen (för att undvika att bli endast en produkt av organisationen) och självkritik 
för att identifiera egna kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter i det egna ar-
betssättet. 

De flesta av de intervjuade ämnesföreträdarna förklarar att professionellt soci-
alt arbete i Sverige skiljer sig från andra länders genom dess starka koppling till 
välfärdsstaten. En välfärdsstat omfattar den tredje sektorn också men den får ett 
förhållandevis litet utrymme i Sverige till skillnad från andra välfärdsstater. Pro-
fessionellt socialt arbete i Sverige bedrivs ofta med koppling till någon form av 
myndighetsutövning. Detta kräver i sin tur kunskaper om gällande lagstiftning i 
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Sverige samt om den aktuella socialpolitiken. Även om det professionella sociala 
arbetet inte bedrivs inom ramen för en myndighet så ska socionomen kunna göra 
professionella bedömningar inom ramen för gällande lagstiftning. Responden-
terna kunde inte nog betona den starka och därmed unika kopplingen mellan 
professionellt socialt arbete och lagstiftning i Sverige. Men flera av de intervjuade 
ämnesföreträdarna har lagt till att det inte handlar om en mekanisk tillämpning 
av lagar utan om tolkningar och professionella överväganden för att fatta beslut 
som gagnar både individen och samhället. 

En annan aspekt som skiljer det professionella sociala arbetet i Sverige från 
andra länders, i många avseenden även från länder på nordisk nivå, är den starka 
och tydliga kopplingen till den politiska styrningen. Socionomen är oftast verk-
sam i politiskt styrda organisationer. Professionen är många gånger direkt bero-
ende av olika beslut som tas av politiker på olika nivåer, inte minst av politiker 
på lokal nivå. Även andra professioner är beroende av den förda politiken men 
det bedöms som att socialt arbete har den tydligaste kopplingen till direkt politisk 
styrning. 

Vilka kompetenser ska en socionom besitta för att bedriva  
professionellt socialt arbete i Sverige? 

De intervjuade ämnesföreträdarnas svar på frågan för detta avsnitt avspeglar, utan 
undantag, deras definition om professionellt socialt arbete samt deras reflektioner 
om ämnets viktiga beståndsdelar och dess särprägel i den svenska välfärdsstaten. 

Åtskilliga respondenter har påpekat att det är viktigt att hålla i åtanke att 
socionomen har en generalistutbildning som inte går att likställa med expertkun-
skap på ett avgränsat område. Ett holistiskt arbetssätt som ämnar fånga olika ni-
våer från skilda perspektiv förutsätter en bred kompetens, inte spetskompetens. 
Flera av de intervjuade påpekade därtill att vi lever i ett globaliserat samhälle ge-
nomsyrat av föränderlighet. En generalistutbildning bidrar till att socionomen lär 
sig vara anpassningsbar och med förmåga att lära om och nytt, istället för att lära 
sig specifika och kontextbundna kunskaper som snabbt blir föråldrade. 

Samtliga intervjuade har lyft fram kompetenser som en socionom ska besitta 
för att kunna bedriva ett professionellt socialt arbete i Sverige, oftast nämns 
samma kompetenser även om de ibland förklaras på skilda sätt. De flesta ämnes-
företrädare som deltar i denna studie har samtidigt haft svårt att skilja mellan 
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kunskaper, färdigheter och kompetenser/förmågor, i enlighet med de tre kvalifi-
kationer som hör till Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 
(SeQF). Flera respondenter har påpekat att en färdighet många gånger förutsätter 
kunskaper och förmågor vilket gör det mindre meningsfullt att skilja mellan dessa 
tre kvalifikationer. Detta gör att vi i den fortsatta framställningen inte kan ordna 
det empiriska materialet under separata rubriker kopplade till var och en av 
SeQF:s tre kvalifikationer. 

Huvudparten av respondenterna har nämnt empati som en central del av det 
professionella sociala arbetet. Som framkommer i texten nedan, återkommer de 
intervjuade till betydelsen av en empatisk förmåga flera gånger. Det förklaras av 
att socionomen som bedriver ett professionellt socialt arbete ska ha en empatisk 
förmåga för att kunna sätta sig in i brukarens livssituation, även i de fall det tagna 
beslutet går emot den enskildes önskemål och/eller vilja. Det anses vara mycket 
viktigt att besitta förmågan att både känna och förstå vad den andre känner, att 
begripliggöra orsaker som ligger bakom en handling och/eller ett beteende samt 
att skilja mellan människa och handling. 

Som en förlängning av den empatiska förmågan träder det fram, utifrån de 
intervjuades resonemang, viljan att aldrig ge upp i sina försök att intervenera för 
att hjälpa. Denna vilja förklaras vara kopplad till socionomprofessionens yttersta 
ansvar för människor, det är ett unikt ansvar som ingen annan profession anses 
ha. Det är aldrig fel på brukaren utan det är behandlingsmetoden eller intervent-
ionen som är bristfällig. Socialt arbete godtar inte principen att det professionellt 
sett inte går att nå längre. Det gäller att anpassa det egna arbetssättet, kombinera 
olika perspektiv och teorier, vara kreativ, utveckla och uppfinna arbetssätt för att 
kunna matcha brukarens behov för att i sinom tid frigöra den enskildes kraft och 
därigenom framkalla förändring. Resonemanget går tillbaka till socionomen som 
generalist samt det specifika med det professionella sociala arbetet som medför en 
yrkesutövning inriktad på handling byggd på en kompetens som möjliggör ett 
anpassningsbart brukarorienterat arbetssätt. En sådan kompetens förklaras förut-
sätta kunskaper av bred karaktär. Respondenternas reflektioner kring vad som 
mer exakt menas med kunskaper av bred karaktär kan sammanfattas på följande 
sätt: socionomen som bedriver professionellt socialt arbete ska kunna lite om 
mycket, inte mycket om lite som en specialist med spetskompetens. 
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Ett fåtal respondenter har nämnt att professionellt socialt arbete har behov av 
spetskompetens också (såsom i rollen som behandlare) men då handlar det om 
socionomer med vidare- eller påbyggnadsutbildning. Flera intervjuade har därut-
över nämnt att socionomen som bedriver ett professionellt socialt arbete ska 
kunna veta var gränsen för den egna kompetensen går och när den ska komplet-
teras av en annan såsom av medicinsk kompetens. Denna aspekt kopplas även till 
en förmåga som de flesta ämnesföreträdarna som deltar i denna studie har pekat 
på, närmare bestämt samarbetsförmåga. Det förklaras att inom ramen för den 
fältbaserade praktiken, verkar socionomen många gånger som samordnare inom 
den egna verksamheten eller mellan olika organisationer med skilda specialist-
kompetenser för att koordinera komplexa insatser som brukarens behov kräver. 

Samtliga respondenter har nämnt behovet av kunskaper om sociala problem 
och interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessa kunskaper utfor-
mar, såsom det har lyfts fram ovan, det professionella sociala arbetes identitet. 
Den fältbaserade praktiken anses fordra kunskaper om den komplexitet som lig-
ger till grund för sociala problem samt kunskaper om interventioner som ska visa 
sig vara verksamma i det enskilda fallet. 

För att kunna tillämpa kunskaper om sociala problem och verka för intervent-
ioner krävs att socionomen har en god empatisk förmåga samt är en god lyssnare. 
De intervjuade har inte förtydligat vad som menas med ”god” men i det empi-
riska materialet återfinns resonemang om interpersonell kontakt (ej av behand-
lande karaktär) byggd på respekt för brukaren, ett professionellt bemötande kom-
binerat med medkänsla, inlevelse och lyhördhet samt kommunicera på ett sätt så 
att den andre förstår. Förenklat skulle man kunna säga att socionomen ska ha 
färdigheten att kombinera ett kunskapsbaserat och ett handlingsbaserat arbetssätt 
med förankring i förmågan att ta den andres perspektiv. 

För att socionomen ska kunna bedriva ett professionellt socialt arbete förut-
sätts, utöver en empatisk förmåga, kunskaper om socialpolitik, i första hand kun-
skaper om det svenska socialpolitiska systemet. Socialpolitiken bedöms vara en 
mycket betydelsefull beståndsdel av det professionella sociala arbetet. Kunskaper 
om socialpolitiken, tillsammans med en empatisk förmåga anses möjliggöra ett 
arbetssätt utifrån ett helhetsperspektiv. Socialpolitiken förklaras begripliggöra det 
specifika med den svenska välfärdsstaten likväl som att den uppenbarar makt- och 
fördelningsförhållanden som kan missgynna individer och grupper samt vägleda 
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till att upptäcka sociala marginaliseringsmönster. Därutöver ger socialpolitiken 
insikt i faktorer (i intervjuer har använts även andra ord såsom orsaker, samband, 
mekanismer) som ger upphov till och/eller reproducerar sociala problem. Samma 
resonemang används när det gäller interventioner. Respondenterna förklarar, på 
olika sätt, att kunskaper om socialpolitik gör att det som planeras göras ska kunna 
anpassas till rätt nivå för att exempelvis inte arbeta på individnivå när åtgärder 
bör tillämpas på strukturell nivå eller verka för förändringar på ett administrativ-
organisatorisk plan när fokus bör inriktas på den politiska arenan. 

Samtliga intervjuade nämner att professionellt socialt arbete i Sverige fordrar 
förtrogenhet med det svenska juridiska systemet samt ingående kunskaper om 
gällande lagstiftning som reglerar den verksamhet som socionomen är verksam i, 
oftast socialrättslig lagstiftning. Detta med hänvisning till att socionomen i Sve-
rige ofta arbetar med myndighetsutövning. Åtskilliga respondenter har nämnt 
kunskaper om utredningsmetodik samt färdigheter att genomföra högkvalitativa 
och rättssäkra utredningar som viktigt för socionomen för att kunna bedriva pro-
fessionellt socialt arbete. 

Vidare framhåller en majoritet av respondenterna att det professionella sociala 
arbetet vilar på förmågan till ett etiskt förhållningssätt som bereder ett arbetssätt 
där båda parterna har en jämlik hållning. Samtidigt ska socionomen kunna inter-
venera även om beslutet eller planeringen för den fortsatta kontakten går emot 
brukarens vilja; några respondenter har nämnt att socionomen ska ha en utveck-
lad social kompetens för att balansera den empatiska förmågan, en jämlik håll-
ning med beslutandemakt. Flera intervjuade har pekat på att professionellt socialt 
arbete även förutsätter förmågan att hantera konflikter såväl som att lämna ne-
kande utslag och besluta om tvångsåtgärder. Kopplade till dessa resonemang 
nämner ett flertal respondenter att professionellt socialt arbete gör anspråk på 
kunskaper om och förmågan att handskas med dubbla lojaliteter, ibland motstri-
diga till sin karaktär. Det påpekas att socionomen verkar i skärningspunkten mel-
lan (här görs en sammanfattning av olika exempel från respondenternas utsagor): 
lagstiftning, resurser/budgetramar som oftast är begränsade i förhållande till be-
hovet, organisationens riktlinjer och policy, professionsspecifika kunskaper, rå-
dande normer i samhällslivet, ideologiska trender, kontroll, respekt för självbe-
stämmanderätt, interventioner, brukarens behov och önskemål såväl som bruka-
rens rättigheter och plikter. Bland de intervjuade framhålls det att den dubbla 
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lojaliteten, oavsett vad den handlar om alltid bör leda till interventioner som gyn-
nar brukaren och dess utveckling. Flera intervjuade lägger till att ett professionellt 
socialt arbete kräver förmågan till finkänslighet i förhållande till vad brukaren 
behöver och därmed så långt som möjligt tolka lagar och regelverk på ett sätt som 
tillgodoser den enskildes behov. 

Flera av de intervjuade ämnesföreträdarna understryker betydelsen att socio-
nomen behärskar färdigheten att kommunicera i skrift. Det anses att språket ut-
gör, på samma sätt som för andra professioner verksamma inom människobe-
handlande organisationer, ett huvudinstrument. Eftersom det professionella so-
ciala arbetet i Sverige i många fall är kopplat till någon form av myndighetsutöv-
ning blir kommunikationen i skrift särskilt viktig. Respondenterna har i sina re-
sonemang på detta tema skarpt betonat betydelsen av att behärska det svenska 
språket i skrift. Den språkdräkt som socionomen använder ska kunna vara tydlig, 
saklig samt begriplig för brukaren vilket kombineras med förmågan att reda ut 
om brukaren förstår det som förmedlas. Utöver detta poängteras vikten av att 
kunna skriva utredningar och föredra ärenden för socialnämnden och beslutsfat-
tande organ samt andra instanser såsom rättsväsendet. 

I tabell 6 sammanfattas centrala resonemang som underbygger identiteten i 
det professionella sociala arbetet i Sverige vilka i sin tur avspeglar kompetenser 
som en socionom ska besitta. I tabellen lyfts även nyckelbegrepp fram som utgör 
kärnan i det professionella sociala arbetet i Sverige, utifrån det empiriska materi-
alet med intervjuade ämnesrepresentanter som ligger till grund för denna del av 
studien. 
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Tabell 6. Centrala resonemang som underbygger identiteten samt nyckelbegrepp som utgör kärnan i 
det professionella sociala arbetet i Sverige. 

Det professionella sociala arbetets identitet 
Människan i ett sammanhang (holistiskt perspektiv) 
Empatisk förmåga 
Socialpolitik 
Vetenskaplig kunskap som leder till handling (vad, vem och hur ska det göras?) 
Socialt arbete kopplat till välfärdsstaten - lagstiftning, politisk styrning, myndighetsutövning  
Kritiskt förhållningssätt, distans och självreflektion (pga. stor makt och tvångsåtgärder) 
Solidaritetsprincipen, jämlikhet, rättvisa, sociala rättigheter 
Ingen egen teoretisk referensram - viktigast att upplysa och förändra oavsett metod och teori 
Generalistutbildning – kunna lite om mycket (ej mycket om lite)  

Nyckelbegrepp som utgör kärnan i professionellt socialt arbete 

sociala problem interventioner empati socialpolitik 

social kompetens juridik (socialrätt) tvärvetenskaplighet god lyssnare 

individ-, grupp- och 
samhällsnivå 

kommunicera (även i 
skrift) 

brukarorienterat arbetssätt interpersonell kontakt 
(ej behandling) 

dubbel lojalitet frigöra kraft komplexitet bredd (ej djup) 

tillgodose brukarens 
behov 

hjälpa (resurssvaga, 
utsatta, underläge) 

yttersta ansvaret (aldrig ge 
upp) 

etiskt förhållningssätt 

 
  



 62 

  



63 

5. Slutdiskussion 

Detta avslutande kapitel inleds med resonemang om förutsättningar för att vali-
dera reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Därefter lyf-
ter vi fram risker och sedan potential med både den generiska valideringsmo-
dellen i sig och valideringskriterier för socionomexamen som sådana.  

5.1 Förutsättningar för att tillämpa valideringsmodellen 
och valideringskriterier för socionomexamen 

I detta avsnitt pekas på flera förutsättningar som är nödvändiga för att kunna 
tillämpa den generiska valideringsmodellen och presenterade valideringskriterier 
för socionomexamen på ett sammanhållet sätt för att därigenom underbygga ett 
enhetligt valideringssystem som garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvali-
tet. Avsnittet kommer dessutom att omfatta förslag, ett fåtal av dem kräver änd-
ringar i gällande regelverk. Valideringsdelegationen förklarar att: 

Flera utmaningar kvarstår innan validering och erkännande av tidigare lärande är 
en naturlig del av universitet och högskolors verksamhet. Fortfarande saknas struk-
turer och metoder i arbetet med validering (SOU 2018:29, s. 24). 

Den fortsatta framställningen kommer att även innefatta förslag på strukturer och 
metoder i arbetet med validering. 

5.1.1 Validering av reell kompetens ett paradigmskifte inom högskolan 

Konceptet att validera den enskildes reella kompetens samt den generiska valide-
ringsmodellen som presenteras i denna forskningsrapport för att fånga även re-
sultat av icke-formellt- och informellt lärande utgör ett paradigmskifte i sättet att 
förstå och bedöma resultat av lärande inom det svenska högskoleutbildningssy-
stemet. Högskolor diskuterar och har erfarenhet av tillgodoräknande (men även 
av bedömningar gällande tillträde till högskoleutbildning) i förhållande till resul-
tat av formellt lärande där den enskilde kan visa ett formellt dokumenterat er-
kännande i form av examina. En rättssäker, strukturerad och enhetlig validering 
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som omfattar mer än resultat av det formella lärandet utgör ett paradigmskifte 
inom högskolan. 

En konsekvens av detta paradigmskifte är att den aktuella författningen som 
reglerar högskoleutbildningen behöver uppdateras för att kunna erbjuda erfor-
derliga förutsättningar och därmed möjliggöra validering av samlad kompetens; 
vi kommer nedan att presenterasett exempel på glapp mellan konceptet att vali-
dera reell kompetens och rådande författning för utbildning på tertiär nivå. 

Med ett förändringsbehov rörande författningen för högskoleutbildning i 
åtanke har regeringen, den 30 augusti 2018, beslutat om ett tilläggsdirektiv till 
Valideringsdelegationen (Dir. 2018:101). Enligt tilläggsdirektivet har delegat-
ionen fått i uppdrag att lämna nödvändiga författningsförslag för att underlätta 
valideringen inom utbildningsväsendet. Valideringsdelegationen kommer att 
presentera förslagen senast i samband med slutredovisningen den 30 december 
2019. 

Den generiska valideringsmodellen som vi har utvecklat ska kunna tillämpas 
på samtliga som ansöker om validering av sin reella kompetens i förhållande till 
de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder 
till. Detta gäller inte minst yrkesverksamma. Personer som har jobbat ett antal år 
har ofta en högre reell kompetens än vad deras formella utbildningskvalifikat-
ioner visar. Det visas bland annat i Statistiska centralbyråns [SCB 2013] analys 
av ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. Där framkommer att endast 40 
procent av de som arbetar som civilingenjörer i Sverige har en avslutad civilin-
genjörsutbildning (SOU 2018:29, s. 239). 

Utifrån gällande lagstiftning kan validering komma i fråga endast när det gäl-
ler studenter antagna på en högskoleutbildning vilket exkluderar andra grupper 
såsom yrkesverksamma med lång erfarenhet som skulle vilja validera sin reella 
kompetens. Den som ansöker om validering måste alltså vara antagen vid ett lä-
rosäte. Socionomprogrammet, som vi har utvecklat valideringskriterier för, är en 
relativt svår utbildning att antas till vilket utestänger samtliga som inte har erfor-
derliga formella läranderesultat (grundläggande behörighet och särskild behörig-
het) för att komma in. Det förutsätts en lagändring ifall yrkesverksamma, ej an-
tagna vid en högskoleutbildning, ska kunna validera sin reella kompetens i för-
hållande till en examen vid en högskola. 
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Emellertid, Överklagandenämnden för högskolan har nyligen i ett beslut 
(Överklagandenämnden reg.nr 241-1312-18) förklarat att ett lärosäte inte kan 
avslå en ansökan om tillgodoräknande med motiveringen att studenten inte är 
antagen till den aktuella utbildningen. Med andra ord och för att hålla oss till 
samma exempel med socionomprogrammet, behöver den enskilde inte vara an-
tagen till det nämnda programmet för att valideras utan det räcker att bli antagen 
till en högskoleutbildning vid respektive lärosäte, vilken som helst och som inte 
har lika höga inträdeskrav för att därefter ansöka om validering i förhållande till 
socionomexamen. Det kan antas att Överklagandenämndens beslut kommer att 
öppna upp för studenter att ansöka om validering gentemot olika examen vid 
högskolan. Likväl, ett sådant tillvägagångssätt är krångligt och förlitar sig på den 
enskildes kreativitet i att hitta utvägar i syfte att bli validerad gentemot en examen 
kopplad till en utbildning man egentligen inte är behörig att läsa på. Det är ett 
tillvägagångssätt som knappast är förenligt varken med likvärdiga villkor för vali-
danter eller med rättssäkerhet inom högskoleutbildning. 

5.1.2 Operationalisering av bedömningen kopplad till varje  
kriterium – förutsättningar för en enhetlig valideringsmetod 

Vi har utvecklat en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens 
för tillgodoräknande som högskoleutbildning och valideringskriterier för socio-
nomexamen. Valideringskriterierna består av kärnfulla och korta resonemang 
som vägleder valideringsutförarens bedömningar. Valideringskriterierna reglerar 
vad som ska bedömas men inte hur bedömningen ska göras. En tillämpning av 
valideringskriterier förutsätter en detaljerad reglering av hur en strukturerad be-
dömning ska gå till för att kunna underbygga en enhetlig valideringsmetod som 
garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet inom högskolan. Den detalje-
rade regleringen blir en bedömningsmatris kopplad till varje valideringskriterium. 
Ett arbetssätt utifrån en sådan bedömningsmatris liknar till stor del det som redan 
görs på lärosätet, på varje enskild kurs i samband med examination. 

Bedömningsmatrisen bör omfatta information om följande aspekter för att 
förekomma diffusa och varierande bedömningar: 

• tidsaspekten - hur lång tid bedömningen av varje kriterium bör ta 
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• formen för hur den reella kompetensen bedöms kopplad till varje valide-
ringskriterium - muntligt och/eller skriftligt (om skriftligt vilka rubriker 
ska finnas med och omfattning), enskilt eller i grupp 

• på vilket sätt bedömningen görs – på plats eller distans/internetbaserad  
• karaktären av frågor som valideringsutföraren bör använda sig av i anslut-

ning till respektive valideringskriterium - faktafrågor, problematisering av 
teorier och vetenskapliga metoder, kunskap om viktiga begrepp och di-
mensioner av relevans för ämnet, planera och resonera kring genomföran-
det av intervention, ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till aspekter 
som valideringsutföraren lyfter fram 

• kravnivå – kunskaper eller fördjupade kunskaper om vad som avhandlas 
• klargöra valideringsutförarens tolkningsutrymme som bör präglas av ett 

generöst och flexibelt förhållningssätt i bedömningen (se SOU 2018:29) 

Bedömningen av lärande (summativ bedömning) ska leda till ett beviljande eller 
ett avslag av erkännande i form av tillgodoräknande. Vid avslag meddelas valid-
anten vilket kriterium/vilka kriterier som inte uppfylls åtföljd av informationen 
om vilken kurs/vilka kurser bör följas för att uppnå den ämneskompetens som 
krävs för att i slutändan kunna erhålla en examen på högskolenivå. Vidare, ska 
det klarläggas antal gånger som individen kan åberopa krav på en validering av 
sin reella kompetens i förhållande till viss examen samt möjligheten att överklaga 
valideringsresultatet. 

Det ska nämnas att ordet bedömning kan, inom högskolan, vara missvisande 
genom att referera till färre aspekter (oftast fokuseras läranderesultat med hänvis-
ning till skolbänkstudier och kunskaper inhämtade inom högskolesammanhang) 
än ordet validering som ämnar fånga läranderesultat inhämtade även från icke-
formella- och informella sammanhang (se Andersson & Danielsson 2011; SOU 
2018:29). Ordet bedömning har i denna studie samma konnotation som valide-
ring genom att ringa in för att skatta läranderesultat oberoende av hur, när eller 
var det har utvecklats. I svenskan finns det dessutom en nyans mellan att bedöma 
som syftar på att fälla omdöme om läranderesultatets kvaliteter i förhållande till 
vissa kriterier och validera som även pekar på ett erkännande av det. Genom er-
kännandedimensionen blir validering mer än ett omdöme. Bedömningen bereder 
vägen mot ett tillgodoräknande. Bedömning är ett träffsäkert begrepp kopplat till 
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valideringskriterier som i sin tur bildar strukturen för validering av reell kompe-
tens. 

Avslutningsvis vill vi betona att bedömningsmatrisen, som underbygger en 
enhetlig valideringsmetod, ska tillförsäkra en likvärdig bedömning oavsett vem 
som utför valideringen inom ämnet samt medföra transparens i valideringsstruk-
turen. Som vi nämnde inledningsvis i denna forskningsrapport (i avsnitt 1.2), har 
vi inte haft som syfte att utveckla en bedömningsmatris i denna studie utan detta 
utgör ett separat och kompletterande uppdrag som bör följas upp i ett kommande 
arbete. 

5.1.3 Förutsättningar för en effektiv, enhetlig och varaktig  
valideringsstruktur 

Validering är sprungen ur ambitionen om ett koncept som garanterar rättssäker-
het, likvärdighet och kvalitet (SOU 2017:18; SOU 2018:29). Förutsättningen 
för att denna ambition ska kunna förverkligas och upprätthållas är att skapa en 
effektiv, enhetlig och varaktig valideringsstruktur som inte är beroende av lokala 
tolkningar och ad-hoc insatser, 

Regeringen har aviserat att ett sammanhållet, nationellt och permanent system för 
validering ska införas (prop. 2014/15:1) och påtalat att valideringsprocesserna behö-
ver bli effektivare (prop. 2014/15:100) (SOU 2017:18, s. 74). 

Den valideringsmodell som vi presenterar (GVTH) ska kunna användas i för-
hållande till flera akademiska ämnen. Valideringsmodellen avser bedömning av 
reell kompetens och grundas på i tidigare kapitel beskrivna sju principer som väg-
leder utvecklingen av valideringskriterier kopplade till de flesta akademiska äm-
nen. För att individen ska kunna ta genomtänkta beslut om sina utbildnings- och 
karriärval förespråkar Valideringsdelegationen en validering som leder till ett för-
handsbesked, detta: 

För att kunna fatta välgrundade beslut om att bygga på sin befintliga kompetens inom 
ett område eller att genom utbildning växla yrkesbana behöver individen kunna över-
blicka hur omfattande den kommande utbildningen blir (SOU 2018:29, s. 239). 
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Det förklaras dessutom att det saknas en lag eller förordning som reglerar ett för-
handsbesked. GVTH kan användas för att bedöma om den enskildes reella kom-
petens möjliggör ett tillgodoräknande av hela utbildningen (summativ validering) 
eller identifiera vilka valideringskriterier som inte uppfylls och till följd därav be-
höver kompletteras för att nå erforderlig ämneskompetens (formativ validering). 
Därmed behövs inte ett förhandsbesked. Genom att använda GVTH får den en-
skilde ett tydligt besked från första början gällande tillgodoräknande. 

En effektiv, enhetlig och varaktig valideringsstruktur förutsätter, enligt oss, en 
strukturell modell för samordning av valideringsarbetet som omfattar central-, 
mellanorganisatorisk- och lokal nivå. Det valideringsarbete mot tillgodoräknande 
som görs inom högskolan för närvarande dras med brister och behöver åtgärdas, 
Valideringsdelegationen konstaterar att: 

Tidigare uppföljningar av högskolornas tillämpning av reglerna om tillgodoräk-
nande har visat på brister både i den formella hanteringen och vad gäller genero-
siteten i bedömningarna. Utredningens kartläggning av överklaganden om tillgo-
doräknanden visar på en kraftig ökning de senaste åren. Kartläggningen indikerar 
också att det finns risk för godtycke i lärosätenas tillämpning av bestämmelserna 
om prövning av kunskaper och färdigheter som utvecklats i yrkesverksamhet 
(SOU 2018:29, s. 24). 

Följaktligen förordar vi ett Nationellt valideringscentrum som en ny statlig myn-
dighet med övergripande ansvar för all validering inom högskolan. Vårt förslag 
är egentligen en utveckling av Valideringsdelegationens förslag till en centrali-
serad ingång för ansökningar och beslut om tillgodoräknanden (SOU 2018:29). 
Det Nationella valideringscentrumet ska kunna samordna arbetet med samtliga 
fyra steg som hör till valideringsprocessen (identifiering av den enskildes erfaren-
heter, dokumentering för att ringa in individens erfarenheter, bedömning av 
dessa och erkännande genom certifiering av resultaten av bedömningen). 

Nedan presenteras förslaget först schematiskt för att därefter preciserat upp-
gifter nivå för nivå. 
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Strukturell modell för samordning av valideringsarbete 

 Nationellt centrum för validering inom högskolan (NCVH) 

Central nivå ►  

 Ämnesansvarig (en för varje akademiskt ämne) 

  

Mellanorganisatorisk 

nivå ► 

Stödorganisation (kopplad till varje ämne med ställföreträdare för varje svenskt läro-

säte där ämnet är etablerat) 

  

 Lärosäte (där ämnet är etablerat) 

Lokal nivå ►  

 Valideringsutförare (med erforderlig ämneskompetens) 

 
Uppgifter kopplade till den centrala nivån. Den centrala nivån består av det Nat-
ionella centrum för validering inom högskolan (NCVH) som ska ha en ämnes-
ansvarig för varje akademiskt ämne. När det gäller bedömning av individens reella 
kompetens i förhållande till en examen på högskolenivå bör NCVH ha följande 
uppgifter: 

• Utbilda representanter för lärosäten såväl som engagera, fortsätta infor-
mera om och stödja en fortsatt utveckling av validering av reell kompe-
tens inom högskolan. Som nämndes under föregående rubrik, utgör vali-
dering av reell kompetens ett nytt koncept inom högskolan. Validerings-
delegationen drar slutsatsen att ”Flera utmaningar kvarstår innan valide-
ring och erkännande av tidigare lärande är en naturlig del av universitet 
och högskolors verksamhet” (SOU 2018:29, s. 24). Den reella kompeten-
sen omfattar även resultat av icke-formellt- och informellt lärande. Återi-
gen, en validering som omfattar mer än resultat av formellt lärande utgör 
ett paradigmskifte inom högskolan. Valideringsdelegationen, som har i 
uppdrag att bland annat följa, stödja och driva på ett samordnat utveckl-
ingsarbete inom validering på olika nivåer kommer att avsluta sitt arbete 
under innevarande år (Dir. 2015:120). NCVH skulle kunna ta över Vali-
deringsdelegationens uppgifter och därmed fortsätta utbilda, engagera, in-
formera och stödja i det fortsatta arbetet med utveckling av validering 
inom högskolan. NCVH skulle därtill kunna täppa till kunskapsluckor på 
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lokal nivå samt uppmuntra medarbetare på lärosäten att sätta sig in i och 
arbeta med konceptet om validering av reell kompetens. I sammanhanget 
är det viktigt att påpeka att Sverige borde ha inrättat ett system som vali-
derar kunskaper, färdigheter och kompetenser förvärvade via icke-for-
mellt- och informellt lärande redan 2018 (Council Recommendation 
2012/C 398/01; 2017/C 189/03; SOU 2017:18). I skrivandes stund (maj 
2019) saknas fortfarande en fungerande och enhetlig valideringsstruktur 
som garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet inom högskolan. 
NCVH skulle kunna vara en viktig aktör i kommande och nödvändiga 
ansträngningar för att utveckla en sådant enhetlig och vederhäftig valide-
ringsstruktur.  

• Ämnesansvarig för varje akademiskt ämne som kartlägger valideringsbe-
hovet, samordnar kompetensförsörjningen samt gör uppföljningar för 
att tillförsäkra enhetlighet i valideringsarbetet. Samtliga myndigheter, ar-
betsgivare, fackföreningar och enskilda bör ha en organisation (i detta fall 
NCVH) och en medarbetare (ämnesansvarig) som de kan vända sig till 
med frågor om validering med förväntan om att få tydliga och snabba svar. 
Till viss del liknar detta det arbete som Universitets- och högskolerådet 
(UHR) redan gör. Men till skillnad från UHR som gör individuella be-
dömningar av utländsk utbildning som leder till ett utlåtande skulle 
NCVH ombesörja validering av reell kompetens för ett tillgodoräknande 
som, ifall samtliga valideringskriterier uppfylls, leder direkt till en examen 
eller tydligt identifierar behovet av kompletterande utbildning på ett sätt 
som inte ifrågasätts eller omprövas av enskilda lärosäten. Som det kommer 
att förklaras längre ner, blir det ett lärosäte som i slutändan avgör valide-
ringsresultatet; när validanten uppfyller samtliga valideringskriterier ska lä-
rosätet utfärda examen vilket utgör ett förfarande som inte kräver en 
lagändring eftersom lärosätena redan har examensrättigheter. Vidare, varje 
ämnesansvarig bör kartlägga efterfrågan av validering på kort- (1 år) och 
lång sikt (5 år) inom det egna ämnet genom kontinuerlig kontakt med 
relevanta aktörer i samhället. Detta för att ha en god framförhållning gäl-
lande valideringsbehov och till följd därav verka för en proportionerlig 
kompetensförsörjning för validering inom ämnet. Det faktiska validerings-
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arbetet bör göras på lokal nivå, på lärosätet. Den ämnesansvariga ska iden-
tifiera bedömare med spetskompetens på varje lärosäte där ämnet är eta-
blerat för att därefter samordna såväl valideringsarbetet som komplette-
rande utbildningar; till hjälp i detta arbete bör en stödorganisation finnas 
kopplad till det enskilda ämnet (se mer om detta i följande textstycke). På 
så sätt tillförsäkras en effektiv och kvalificerad kompetensförsörjning som 
matchar valideringsbehovet. Det är viktigt att inte alltid vända sig till ett 
och samma lärosäte utan fördela valideringsarbetet någorlunda jämnt mel-
lan lärosäten. Varje ämnesansvarig ska dessutom bedriva ett uppföljnings-
arbete av det valideringsarbete som görs på lokal nivå för att säkerställa 
samsyn, rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet samt för att göra valide-
ringsprocessen transparent för sökanden. På så sätt kan det rådas bot på 
den kaosliknande situation som ofta råder idag där enskilda som vill vali-
dera sin kompetens inte sällan bollas mellan olika myndigheter, inte vali-
deras alls och/eller riskerar att valideras på ett godtyckligt sätt beroende på 
vem man råkar komma i kontakt med. 

Uppgifter kopplade till den mellanorganisatoriska nivån. Den mellanorganisa-
toriska nivån utgörs av en stödorganisation kopplad till varje enskilt ämne inom 
högskolan. Den mellanorganisatoriska nivån blir knutpunkten för både en verti-
kal (mellan lokal nivå/ställföreträdare för varje lärosäte - och central nivå/ämnes-
ansvarig/NCVH) och en horisontell (mellan lärosäten) samverkan inom ämnet. 

Inom ramen för studien har vi utvecklat generiska valideringskriterier kopp-
lade till socionomexamen. Valideringskriterierna, erkända av lärosäten med 
socionomexamen, utgör grunden för bedömning av den reella kompetensen som 
den enskilde besitter. Vi har filtrerat fram 30 valideringskriterier som fångar den 
ämnesspecifika kompetensprofilen kopplad till socionomexamen. Det finns 
ingen medarbetare/valideringsutförare på ett lärosäte som har den erforderliga 
kompetensen för att validera den reella kompetensen i förhållande till samtliga 
kriterier inom ämnet. Detta innebär att varje lärosäte behöver ha flera medarbe-
tare som är beredda att validera. Utöver detta ska lärosätet finna vem som kan 
göra vad gällande bedömning av valideringskriterier. Dessa faktorer gör att sam-
ordningen av validering innebär ett omfattande administrativt arbete på varje lä-
rosäte. 
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Vi nämnde ovan att ämnesansvariga bör ha en stödorganisation som under-
lättar kontakten med den lokala nivån/lärosätena för att identifiera medarbetare 
med spetskompetens samt för att gynna samordningsarbetet både gällande vali-
deringsarbete och kompletterande utbildningar. En sådan stödorganisation ligger 
i linje med Valideringsdelegationens förslag till samverkan mellan lärosäten: 

Valideringsdelegationen framhåller att lärosätena behöver samarbeta för att ta 
fram gemensamma riktlinjer i form av rekommendationer för lärosätenas arbete 
med erkännande av tidigare lärande. Dessa bör behandla frågor om erkännande 
av kompetens baserat på såväl formellt som informellt och icke-formellt lärande 
(SOU 2018:29, s. 24). 

Inom stödorganisationen bör ställföreträdare finnas för varje lärosäte där ämnet 
är etablerat. När det gäller socionomexamen finns det 17 lärosäten i Sverige som 
erbjuder socionomutbildning. Det skulle vara ett omöjligt uppdrag för en ämne-
sansvarig att själv hålla sig a jour med tillgängliga medarbetare för valideringsar-
betet samt vilka som har valideringskompetens och då för vilka kriterier de skulle 
vara aktuella på varje lärosäte. Däremot kan dessa uppgifter följas upp på ett ef-
fektivt och ändamålsenligt sätt inom ramen för stödorganisationen. Inom socialt 
arbete bildades för drygt ett år sedan (23 mars 2018) Förbundet Sveriges Socio-
nomutbildningar (Fssoc): 

Förbundets syfte är att främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar 
och stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete (Göte-
borgs universitet 2018b). 

Fssoc är formad av ställföreträdare för varje svenskt lärosäte som utbildar socio-
nomer. Ställföreträdarna är oftast medarbetare med ledande position på den egna 
institutionen. Förbundet kan fungera som stödorganisation i valideringsarbetet, 
dess huvuduppgift är just att främja samverkan mellan Sveriges socionomutbild-
ningar (horisontell samverkan), ställföreträdarna har mandat från den egna in-
stitutionen för att hitta samverkansformer som gynnar ämnet. Fssoc skulle kunna 
samarbeta med ämnesansvarig (vertikal samverkan) för att underlätta samord-
ningen av valideringsarbetet. Fssoc skulle dessutom kunna bistå i arbetet med att 
fördela valideringsarbetet jämnt mellan lärosäten såväl som att samverka för att 
erbjuda kompletterande utbildningar i de fall den validerades samlade kompetens 
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inte fullt ut motsvarar högskoleutbildningens samtliga mål. Förbundet har där-
med potential att bli en betydelsefull del av en strukturell modell på mellanorga-
nisatorisk nivå för att förverkliga ambitionen med en enhetlig valideringsstruktur 
som garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet. 

Vi har varit i kontakt med Fssoc som bjöd in oss (2018-09-21 i Stockholm) 
för att presentera både valideringsmodellen samt valideringskriterierna för socialt 
arbete. Förbundet visar ett stort intresse för validering och har efter presentat-
ionen utsett representanter som håller sig a jour med vårt arbete. När forsknings-
rapporten är klar kommer vi att hålla en ny presentation samt diskutera vad som 
krävs för att kunna påbörja samverkan mellan lärosätena gällande valideringsar-
betet. Valideringsmodellen och valideringskriterierna för socialt arbete har även 
presenterats för representanter för SKL (i Stockholm 2018-03-26) och för SSR (i 
Lund 2017-11-22 samt i Stockholm 2017-12-06) som alla har ställt sig positiva 
till vårt arbete. 

Uppgifter kopplade till den lokala nivån. På den lokala nivån hittas de lärosäten 
där ämnet är etablerat, valideringsutförare samt lärosätenas utsedda ställföreträ-
dare till Fssoc. Ställföreträdena bör hålla sig a jour med vilka medarbetare som 
har kompetens för validering (och i så fall vilka kriterier dessa är aktuella för) samt 
när de är tillgängliga för valideringsarbete. När valideringsarbetet fördelas inom 
stödorganisationen får ett enskilt lärosäte samordningsansvaret för både valide-
ring och eventuellt kommande kompletteringar som den enskilda validanten 
måste göra. Det kan innebära att ett lärosäte inte har tillgång till medarbetare 
som kan bedöma den reella kompetensen i förhållande till samtliga kriterier utan 
måste vända sig till och samarbeta med ett annat lärosäte för att fullborda valide-
ringen. Detsamma gäller eventuella kompletteringar, nämligen att en omfattande 
komplettering kan kräva ett samarbete mellan flera lärosäten för att erbjuda den 
nödvändiga utbildningen för att validanten ska kunna täcka samtliga lärandemål 
som krävs för en socionomexamen. Om valideringskriterierna uppfylls från första 
början då ska det utsedda lärosätet med samordningsansvaret utfärda socionom-
examen. Samma förhållande gäller även när individen har följt upp samtliga nöd-
vändiga kompletteringar genom att läsa kurser på olika lärosäten; samtliga resul-
tat skickas till lärosätet med samordningsansvar för att utfärda socionomexamen. 
Detta tillvägagångssätt kräver ingen lagändring, som det har nämnts ovan, läro-
sätena har redan examensrättigheter. 
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5.1.4 Förutsättning för ett samordnat individanpassat system för kom-
pletterande utbildning 

Hittills har vi arbetat fram lösningar (generisk valideringsmodell och generiska 
valideringskriterier för socionomexamen) och presenterat förslag (en strukturell 
modell för samordning av valideringsarbetet) för en enhetlig och varaktig valide-
ringsstruktur. Validering av reell kompetens kan leda antingen till ett direkt ut-
färdande av examen eller till identifiering av valideringskriterier som inte uppfylls 
vilket kräver kompletterande utbildning, ifall den enskilde vill uppnå erforderlig 
ämneskompetens som berättigar till en examen. Det innebär att kompletterande 
utbildning utgör en viktig del av konceptet om validering av reell kompetens. 
Förutsättningen för att bibehålla rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet genom 
hela valideringsstrukturen är ett samordnat system för kompletterande utbildning 
också. I den fortsatta framställningen kommer vi att presentera förslag på ett så-
dant system som dock måste utvecklas inom ramen för en annan kommande stu-
die. 

Vi har filtrerat fram 30 valideringskriterier gällande socionomexamen. För att 
tydliggöra samt effektivisera kompletteringarna bör det finnas en kursplan kopp-
lad till varje valideringskriterium. Kursmålen ska kopplas till de krav som kriteriet 
bygger på. Det blir ett omfattande arbete att utveckla 30 kursplaner, även om 
detta arbete inte ska göras på varje enskilt lärosäte. Istället föreslår vi att utveckla 
gemensamma kursplaner som ska kunna användas av samtliga lärosäten. Men 
utvecklingen och därefter användningen av gemensamma kursplaner kräver sam-
syn mellan lärosätena. Här har Fssoc återigen en viktig funktion genom att initialt 
låta lärosätenas utsedda ställföreträdare sprida de utarbetade kursplanerna till 
egna institutioner för synpunkter som därefter återkopplar till den/de som ut-
vecklar kursplanerna. När kursplanerna omarbetas efter erhållna synpunkter samt 
fastställs genom interna beslut på varje lärosäte såväl som förankras hos Fssoc ska 
dessa tillämpas på samtliga lärosäten som erbjuder kompletterande utbildning för 
socionomexamen. På så sätt uppnås ett samordnat system som kan tillförsäkra 
rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet även gällande kompletteringar, till skillnad 
från nuvarande arbetssätt med enskilda lärosäten som ofta gör egna bedömningar 
samt har svårt eller är motvilliga att tillgodoräkna kurser gjorda på ett annat läro-
säte än det egna. 
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Det samordnade systemet för kompletterande utbildning är dessutom indivi-
danpassat vilket i sig skapar effektivitet både för den enskilde och för lärosätet. 
Genom valideringsarbetet identifieras individens särskilda behov av komplette-
ring, istället för att utgå från omfattande och icke flexibla kompletteringsmöjlig-
heter som finns på enskilda lärosäten som kan innebära att den enskilde måste 
läsa mer än det som krävs i det enskilda fallet för att tillgodogöra sig en socio-
nomexamen. Valideringsdelegationen påpekar, gällande nyanlända akademiker, 
att: 

Om då vägen till en färdig examen blir för lång på grund av att tidigare studiepe-
rioder inte ges ett erkännande och kan tillgodoräknas är risken stor att individen 
i stället siktar på ett arbete på en lägre kvalifikationsnivå. Individen förlorar då i 
inkomst och karriärmöjligheter, och samhället går miste om kompetens som inom 
de flesta områden är en bristvara på den svenska arbetsmarknaden (SOU 2018:29, 
s. 187). 

Idag erbjuder fyra lärosäten kompletterande utbildning (endast en av dessa ut-
bildningar leder till socionomexamen) till utländska akademiker men utbild-
ningen är inte individanpassad och utgår därmed inte från var och ens samlade 
kompetens och behov av komplettering. Ett individanpassat system för komplet-
terande utbildning är behäftat med förutsägbarhet för validanten genom att er-
bjuda klarhet i vad som krävs för att kunna tillgodogöra sig en examen på hög-
skolenivå. Det blir ett system som genererar exakt efterfrågade kompletteringar 
vilket samtidigt undanröjer en utbildning som till viss del inkluderar kunskaper, 
färdigheter och kompetenser/förmågor som den enskilde redan besitter vilket 
frambringar samhällsvinster och gynnar individen. 

Det samordnade individanpassade systemet är tänkt att omfatta även en ar-
betsfördelning mellan lärosäten. Genom Fssoc kan arbetet med kompletterande 
utbildningar fördelas också för att undvika att belasta samma lärosäten med kom-
pletteringar. Den kompletterande utbildningen kan kräva att validanten behöver 
läsa flera kurser men de behöver inte läsas vid samma lärosäte. Det kan dessutom 
vara så att några kurser kan göras på distans (internetbaserade). Varje lärosäte 
behöver inte ha en kompletterande utbildning i beredskap som täcker alla valide-
ringskriterier. Fssoc kan avgöra vilka kurser för kompletteringar som ska erbjudas 
av varje enskilt lärosäte. 
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5.1.5 Förutsättning för validering av reell kompetens –  
en hållbar finansiering för högskolan 

En viktig förutsättning som ger incitament för validering av samlad kompetens 
är finansieringen. Validering av reell kompetens kräver tid och involverar flera 
medarbetare med spetskompetens vilket gör att resurser tas i anspråk. Finansie-
ringen har betydelse om lärosätena ska kunna bedriva ett valideringsarbete som 
håller kvalitet. Valideringsdelegationen kom fram till att arbetet med att bedöma 
reell kompetens medför en ökad arbetsbelastning (SOU 2018:29) vilket kräver 
en hållbar finansieringsmodell för högskolan (SOU 2017:18). 

Om blicken riktas endast mot ekonomin, då kan det hävdas att en rimlig 
finansiering av valideringsarbete på högskolenivå är samhällsekonomiskt lönsam. 
Exempelvis flyktingar och invandrare med utländsk slutförd akademisk utbild-
ning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas, riskerar att bli arbetslösa 
med ekonomiskt bistånd som försörjning under en längre tid eller ta en anställ-
ning som de är överkvalificerade för istället för att bli validerade och därmed 
snabbt etablera sig inom jobb som matchar deras kompetens. Förutom ett snabb-
bare inträde på arbetsmarknaden kan validering underlätta omställning (växla yr-
kesbana och/eller karriärväxlingar inom den egna branschen) inom arbetslivet. 
Till följd därav blir det lika viktigt för yrkesverksamma med arbetslivserfarenhet 
att kunna synliggöra och få ett dokumenterat erkännande av den egna samlade 
kompetensen, oavsett hur den har förvärvats, för att därefter söka sig till jobb 
med adekvata arbetsuppgifter i linje med den egna kompetensen (för en fördju-
pad diskussion om vinster av tillgodoräknande se texten från rubriken 5.6 Eko-
nomiska incitament för tillgodoräknande i SOU 2018:29). En arbetsmarknad som 
tar till vara den kompetens som de etablerade besitter förbättrar kompetensför-
sörjningen samt gynnar välfärdsstaten (Panican 2016). 

Men vad menas med en hållbar finansiering av valideringsarbete på högskole-
nivå? Denna fråga kommer inte att besvaras inom ramen för denna studie. Vali-
deringsdelegationen avhandlar finansieringsfrågan redan (se kapitel 4 Internation-
ella erfarenheter och kapitel 5 Tillgodoräknanden inom svensk högskoleutbildning i 
SOU:2018:29) samt kommer att presentera ytterligare förslag på detta tema i 
kommande publikationer. Men vi kan nämna att en viktig princip är att arbetet 
med validering inte ska leda till en ekonomisk förlust för lärosätena. Validering 
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av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning är särskild om-
tvistlig inom högskolan. 

Valideringsdelegationen använder sig av uttrycket ”dubbla kostnader” (SOU 
2018:29, s. 189) och pekar på att valideringsarbetet är en resurskrävande verk-
samhet i synnerhet gällande tillgodoräknande samt att tillgodoräknad utbildning 
gör att högskolan mister ersättning. Vinsten av tillgodoräknandet kommer pri-
märt den enskilde och potentiella arbetsgivaren till godo, ej högskolan. 

Vinsterna av att tillgodoräknanden kommer till stånd, och att utbildningen däri-
genom inte blir längre än nödvändigt, tillfaller således individer, arbetsgivare och 
samhället som helhet /…/ För det enskilda lärosätet ser dock ekvationen an-
norlunda ut. Samtliga uppföljningar av lärosätenas arbete med bedömning av reell 
kompetens, i Sverige såväl som i andra länder, framhåller att sådana bedömningar 
är en resurskrävande verksamhet. Detta gäller i synnerhet när bedömningen avser 
tillgodoräknande. Lärosätena har kostnader för stöd- och vägledningsinsatser till 
individen för att han eller hon ska kunna beskriva och styrka sin kompetens på ett 
bedömningsbart sätt. Även kostnaden för att göra en individuell prövning av kom-
petens som utvecklats i andra sammanhang är hög. För ett tillgodoräknande be-
höver lärosätet kunna avgöra om och till vilken del individens kunskaper och fär-
digheter kan anses svara mot de förväntade läranderesultaten (learning outcomes) 
som uttrycks i målen för kursen eller utbildningen. 
Dagens resurstilldelningssystem motverkar tillgodoräknanden 
Resurstilldelningen till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå kan 
beskrivas som ett ”rakt ackord”. Ersättning ges per student och per studentpre-
station i form av registrerade och avklarade högskolepoäng. Utbildning som till-
godoräknas utgör inte grund för ersättning, varken vad gäller student- eller pre-
stationsdelen. För utbildning som tillgodoräknas går högskolan alltså miste om 
ersättning – studenten tar upp en plats på utbildningen men genererar inga intäk-
ter. Samtidigt är lärosätets kostnader för en individuell bedömning högre än om 
studenten i stället hade deltagit i utbildningen och examinerats tillsammans med 
övriga studenter. 
Principen att tillgodoräknanden inte utgör grund för resurstilldelning är logisk, så 
länge tillgodoräknanden baseras på tidigare genomförda högskolestudier. Men si-
tuationen blir en annan när kompetensen utvecklats utanför det offentligt finan-
sierade utbildningsväsendet. När det handlar om ett lärande som skett informellt 
och icke-formellt i arbetet eller på fritiden har ersättning inte redan betalats ut till 
en annan utbildningsanordnare. Samtidigt är det bedömning av tidigare lärande 
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från andra sammanhang än högskoleutbildning som kräver en påtagligt större ar-
betsinsats för lärosätet (SOU 2018:29, s. 190-191). 

Valideringsdelegationen förordar en särskild tilldelning av resurser för validering 
till högskolor. Det föreslås ett enhetligt belopp (oavsett akademiskt ämne) på 
15 000 SEK per validering av reell kompetens som avser tillgodoräknande (SOU 
2018:29). Ett problem är att kostnaderna skiljer sig mycket mellan utbildningar 
på högskolenivå. Den särskilda resurstilldelningen bör vara anpassad till varje ut-
bildningsprogram. Valideringsdelegationen lyfter fram exempel på kostnader för 
tillgodoräknande kopplade till olika satsningar såsom Lärarlyftet II som erhöll en 
extra ersättning som motsvarade 8 000 SEK per validering från Skolverket och 
Vidareutbildning av lärare (VAL) där ersättningen motsvarade drygt 7 100 SEK 
per validerad; enligt en annan beräkning som fokuserar den faktiska använda ti-
den för validering inom VAL konstateras att tidsåtgången uppgår till cirka 20 
timmar vilket motsvarar 18 000 SEK per validering (för en detaljerad redovisning 
på detta tema som även omfattar exempel från andra länder se avsnittet Kostnader 
för bedömning av tidigare lärande för tillgodoräknande i SOU 2018:29, s. 193-
195). I Norge bedöms kostnaden för en validering till 30 000 NOK (Malgina & 
Gulliksen 2013). 

Ett annat problem med Valideringsdelegationens föreslagna belopp för vali-
dering är att 15 000 SEK ligger i underkant i förhållande till de faktiska kostna-
derna. Mer exakta beräkningar för vad det skulle kosta att göra en validering av 
reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning för att kunna er-
hålla exempelvis socionomexamen kan göras endast när operationalisering av be-
dömningen kopplad till varje kriterium är på plats (bedömningsmatrisen som vi 
har diskuterat ovan i underrubriken 5.1.2). Men även utan en sådan exakt kost-
nadsberäkning kan nämnas att den arbetsbelastning i kombination med spets-
kompetens som fordras för ett sakligt och kvalitativt valideringsarbete kraftigt 
kommer att överstiga 15 000 SEK per validering. När det gäller validering gente-
mot socionomexamen kommer vissa valideringskriterier att kräva en bedöm-
ningsinsats på 20 minuter medan andra kommer att fordra mycket mer tid. Ett 
exempel på ett tidskrävande valideringskriterium blir kriterium 16 – fullgöra ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng – där konkret 
vägledning kan hämtas från den resursersättning som tillämpas vid vårt eget läro-
säte vårterminen 2019 (Socialhögskolan, Lunds universitet). Den examinerande 
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läraren ersätts med 8 klocktimmar/examensarbete vilket i pengar motsvarar (be-
roende på medarbetarens akademiska kompetens och därmed löneläge) ungefär 
8 000 SEK.  

Aspekten att validanten bör erlägga en avgift för valideringsarbetet är en annan 
väg att gå. I Frankrike, Skottland och Belgien (Flandern) tillämpas särskilda av-
gifter vid ansökan om validering; i de två sistnämnda länderna tas även en avgift 
ut för bedömningsförfarandet. Avgifterna varierar mellan 600-2 000 euro i 
Frankrike och 155-770 euro i Belgien. Dessa avgifter täcker dock inte lärosätets 
kostnad för valideringsarbetet (SOU 2018:29).  

Betydelsen av finansieringsfrågan blir ännu tydligare om det finns många va-
lidanter. År 2011 gjorde Högskoleverket (2012) 27 utlåtanden till socionomex-
amen. Enligt UHR:s statistik har antalet examensjämförelser6 för socionomex-
amen ökat till 80 under 2017 (UHR 2018). Enligt uppgift från SKL (samtal med 
Kjerstin Bergman 2018-03-26) är det mellan 600-700 verksamma inom social-
tjänsten som skulle behöva validera den egna reella kompetensen för tillgodogö-
rande som högskoleutbildning. Vi är övertygade om att när det kommer att fin-
nas en fungerande valideringsstruktur på plats och när informationen om möj-
ligheten till erkännande av tidigare lärande, oavsett hur meriteringen har erhållits, 
når potentiella validanter kommer antalet sökanden att öka lavinartad. Detta för-
hållande kommer att gälla långt flera examina än socionomexamen såsom verk-
samma socionomer som skulle vilja valideras gentemot psykologexamen (men 
även vice versa) eller sjuksköterskor med vidareutbildning och lång arbetslivser-
farenhet som skulle vilja bedöma den egna reella kompetensen gentemot läkarex-
amen. 

5.2 Risker med en generisk valideringsmodell samt  
valideringskriterier för socionomexamen 

Ända sedan de första kända mänskliga bosättningarna letas efter nya lösningar för 
att förbättra samhällslivet. I Gilgamesheposet, den äldsta kända hjältedikten men 
också inspirationskälla såväl till Homeros Iliaden och Odysséen som till Vergilius 
Aeneiden och till Bibeln, beskrivs Uruk som den första stadsstaten. Denna större 
                                                            
6 Utlåtande och examensjämförelser refererar till bedömning av utländsk utbildning med fokus på 
formell utbildning vilket inte är detsamma som validering av reell kompetens. 
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samhällsbildning, daterad till cirka 3500 f.Kr., utgör den ursprungliga socialpo-
litiska formen för stora samhällsbildningar i vår civilisation. Redan då letades efter 
uppfinningar och koncept som skulle utveckla gemenskapen vilket inkluderade 
tankar om skolgång och lärande. Emellertid, sedan Platon (428-348 f.Kr.) och 
Aristoteles (384-322 f.Kr) har vi lärt oss att det inte finns något koncept som är 
perfekt. En annan lärdom från dessa nämnda tänkare, som lade grunden för ve-
tenskapligt tänkande i vår civilisation, är betydelsen av att reflektera över in-
byggda problem/svagheter/risker i nya koncept för att kunna föregå eller åt-
minstone bli medvetna om dessa och förstå varför det sällan blir som det var tänkt 
från början. Inom samhällsvetenskaplig forskning visar det sig gång efter annan 
hur nya koncept reproducerar det som bekämpas eller önskas åtgärdas. Fattig-
domsbekämpning, fostran och skolan utgör typiska exempel på viljan att leta efter 
innovationer för att förbättra, även om resultaten under historiens gång ständigt 
inte är de förväntade (Panican 2007). 

Pedagogiska visioner och nygamla undervisningsmodeller som förespråkar 
egna läroprocesser, typ av kunskap (kroppslig, andlig, moralisk eller litterär bild-
ning), dess samhällsrelevans och syftet med skolutbildning (allmänintresse kontra 
egenintresse) är återkommande teman inom skolväsendet (Panican 2014b). Un-
der Atens storhetstid diskuterades ”den nya uppfostran” (450-338 f.Kr.), där fy-
sisk fostran fick kombineras med bland annat litteraturstudier och bildning i etik 
(Sjöstrand 1960). Med dessa resonemang i åtanke, om att uppdaga svagheter, 
lyfter vi fram några inbyggda risker i konceptet om validering av reell kompetens. 

Under föregående rubrik har vi redogjort för flera förutsättningar som är nöd-
vändiga för att kunna tillämpa den generiska valideringsmodellen samt valide-
ringskriterier för socionomexamen inom ett enhetligt valideringssystem som ga-
ranterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet. En logisk följd av våra argument 
blir att icke uppfyllda förutsättningar kan generera risker. Om exempelvis finan-
sieringsfrågan inte regleras på ett adekvat sätt kan risken vara olika former av 
motstånd och minskade incitament gällande valideringsarbetet på lokal nivå samt 
om bedömningen av valideringskriterier inte operationaliserar genom en specifik 
bedömningsmatris för varje ämne finns det en risk att bedömningarna inte blir 
likvärdiga. Genom att utveckla diskussionen om dessa risker begagnas motsatta 
resonemang som användes för att motivera förutsättningarna vilket gör att vi 
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hamnar i upprepningar. Istället kommer vi att peka på andra ytterligare potenti-
ella risker med konceptet validering.  

5.2.1 Tillträde till och tillgodoräknande som högskoleutbildning – risk 
för två oförenliga system 

Tidigare nämndes att den som ansöker om validering måste, enligt gällande lag-
stiftning och regelverk, vara antagen som student vid ett lärosäte. Systemet för 
tillträdet till högskoleutbildning fokuserar oftast på utbildningsbevis som intygar 
formella läranderesultat för att bedöma om kraven för grundläggande behörighet 
och i de fall det krävs även särskild behörighet är uppfyllda. Högskolan får, om 
det finns särskilda skäl, besluta om undantag från något eller några behörighets-
villkor (se Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 3 §) eller tillåta sökanden visa 
att han eller hon besitter de kompetenser som krävs för tillträde genom praktisk 
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet (Högskoleförordningen 
1993:100, 7 kap. 5 b §). Samtidigt kan sägas att det är få sökanden som blir 
aktuella utifrån dessa villkor nämnda i Högskoleförordningen. Den uppenbara 
risken är att stora grupper som saknar erforderlig formell kompetens inte får till-
träde till högskola för att i nästa steg kunna ansöka om tillgodoräknande som 
högskoleutbildning vilket gör att de utestängs från att validera sin samlade kom-
petens i förhållande till en examen; utan validering ingen kompletteringsmöjlig-
het heller. Detta motverkar de ambitioner som ligger till grund för valide-
ringskonceptet. 

Det nya med valideringskonceptet är just aspekten att möjliggöra erkännande 
av tidigare lärande som inkluderar kompetens baserat på informellt- och icke-
formellt lärande vilket utgör en central komponent för att möjliggöra livslångt 
lärande. Men som redan berörts, förutsättningen att komma på tal för ett sådant 
erkännande inom högskolan är till stora delar formella läranderesultat, sökanden 
måste över tröskeln för dessa först. Erkännande av tidigare lärande, oavsett var 
och hur individen har skaffat sig det, är än så länge, både i regelverk och i till-
lämpning, inte i tillräcklig hög grad kalibrerat till konceptet om validering av reell 
kompetens. Som det är nu, handlar det mer om att försöka lappa ihop ett föråld-
rat system för tillträde till högskoleutbildning som ofta och till stora delar vilar 
på formella läranderesultat med ett nytt system för tillgodoräknande som hög-
skoleutbildning som både lyfter fram och erkänner även informellt- och icke-
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formellt läranderesultat. Det innebär att två oförenliga system flätas samman 
inom ramen för samma utbildningssystem. Valideringsdelegationen ger prov på 
en tydlig medvetenhet om dessa försvårande aspekter med tillträde till högskole-
utbildning som framkallar den nämnda risken i form av exkludering av validanter 
för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Regeringen efterfrågar nödvändiga 
författningsförslag för att underlätta validering inom utbildningsväsendet (Dir. 
2018:101). Valideringsdelegationen förklarar att: 

Vid den senaste ministerkonferensen 2015 förband sig utbildningsministrarna 
inom det europeiska området för högre utbildning att verka för att undanröja 
hinder för tillträde till högre utbildning och att underlätta utfärdandet av kvalifi-
kationer baserade på tidigare lärande. 
Sverige har också ställt sig bakom Europeiska unionens råds rekommendation om 
validering. Där anges att medlemsstaterna senast 2018 ska ha inrättat system som 
gör det möjligt för individer att få kunskaper, färdigheter och kompetenser som 
förvärvats via icke-formellt och informellt lärande validerade (SOU 2018:29, s. 
22). 

5.2.2 Risk för att förstärka murar mellan ämnen samt risk för oöverstig-
liga trösklar gällande generiska kompetenser  

Enskilda akademiska ämnen existerar så länge det finns gränser sinsemellan dem. 
Varje ämne uppbär legitimitet om det har ett eget kunskapsfält, en egen vokabu-
lär och teoretiska referensramar för att förklara och/eller bringa fram begriplighet 
inom ett särskilt område. Ett akademiskt ämne överlever så länge det kan bibe-
hålla kunskapsmonopol inom ett kunskapsfält (Brante 1987, 2003). Ifall ett an-
nat ämne kan hävda samma expertis och auktoritet då ifrågasätts anledningen till 
att två ämnen existerar parallellt. När det gäller etablering av ett nytt akademiskt 
ämne träder samma mekanism in. Det nya ämnet får på ett övertygande sätt po-
sitionera sig genom att visa ett eget kunskapsobjekt med egna topiker (överens-
kommelse mellan forskare med samma disciplinera hemvist om forskningsbara 
problem) samt göra anspråk på ett unikt kunskapsrevir som avgränsas från andra 
ämnen. Detta för att tillåtas bli en självständig disciplin med legitimitet både 
bland andra akademiska ämnen och i samhället (se Edebalk 1997 som återger 
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den kamp som socialt arbete fick föra för att bli erkänt som egen disciplin vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet7). 

När det gäller yrkesutbildningar på högskolenivå är dessa intimt förbundna 
med en profession som utövas efter avslutad utbildning. Professionen ärver 
samma inhägnadstendens sammanlindad i en taggig självbevarelsedrift som ute-
sluter andra professioner från egna områden för att kunna bibehålla kunskaps-
monopol, självstyre och auktoritet: 

En profession har eller strävar efter kunskaps- och yrkesmonopol (Brante 
2014:104). 

Enkelt uttryckt, om två ämnen som riskerar överlappa varandra där det skulle 
visa sig att socionomer har samma kompetens och målsättningar samt arbetar på 
likartat sätt genom att vända sig till samma grupper i samhället som psykologer 
då kan konsekvensen vara att en av dessa professioner avvecklas så småningom. 
En sätt att undvika detta scenario är ett upprättande av höga kognitiva murar 
runt varje ämne och profession. Men dessa murar gagnar inte produktionen av 
vetenskaplig kunskap som tenderar att bli allt mer fragmentiserad. Som motåt-
gärd förespråkas och på olika sätt premieras, både inom den akademiska världen 
och bland forskningsfinansiärer, tvärvetenskaplighet genom att uppmuntra fors-
kare med olika ämnestillhörighet att samarbeta över traditionella ämnesgränser. 

Från denna korta utvikning om principer som legitimerar enskilda ämnen och 
professioner utkristalliseras risker med validering. Valideringskriterierna är äm-
nesinriktade och avspeglar sammantaget den ämnesspecifika kompetens som den 
enskilde ska besitta för att erhålla en examen. Distinkta valideringskriterier och 
den förespråkade (och i denna studie med koppling till socionomexamen exemp-
lifierade) sammanfattningen av enskilda intervjuer med ämnesrepresentanter, 
vars syfte är att vägledda valideringsutförare i arbetet med att följa valideringskri-
terier, vittnar om ambitionen att ringa in kärnan i och identiteten för respektive 
ämne. Å ena sidan blir det tydligare för valideringsutförare och lättare att särskilja 
ämnen emellan. Fördelen är att det blir enklare för samtliga som representerar 

                                                            
7 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utgör en av de största forskningsfinansiä-
rerna i Sverige. Men uppgiften att socialt arbete är en egen disciplin avspeglas inte i myndighetens 
ansökningshanteringssystem (Prisma) där socialt arbete fortfarande betraktas (år 2019) som en av-
delning (kod i systemet 50402) till sociologi (kod i systemet 504), trots att socialt arbete är en 
självständig disciplin sedan flera decennier. 
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ämnet (forskare, utbildande personal, studenter, praktiker/kliniker) att tala om 
vad det egna ämnet handlar om; dessutom förstärks ämnets legitimitet genom att 
peka på kärnan och identiteten och därmed kunna ringa in det unika med disci-
plinen och i förlängning den egna professionen. Å andra sidan träder risken fram 
att reproducera och även förstärka kognitiva murar mellan ämnen. Ju tydligare 
valideringskriterierna är desto skarpare gränser och högre murar mellan ämnen. 

Om ambitionen att identifiera generiska kompetenser blir aktuell även bland 
högskoleutbildade för att underlätta branschbyte på arbetsmarknaden, då blir va-
lideringskriterierna ett tveeggat verktyg. Tydliga valideringskriterier kopplade till 
varje enskilt ämne kommer att gynna processen att identifiera ämnesspecifika 
kunskaper, färdigheter och kompetenser/förmågor. Men på samma gång, tydliga 
valideringskriterier riskerar att skapa trösklar av oöverstiglig karaktär genom att 
inte visa flexibilitet och generositet i bedömningar ifall den enskilde inte visar 
exakt den ämneskompetens som valideringskriterierna fordrar, vilket i sig riskerar 
försvåra ambitionen att identifiera generiska kompetenser. 

5.2.3 Risk att validering av reell kompetens omvandlas till mer av samma 
arbetssätt som innan 

I denna studie har vi flera gånger nämnt att validering av reell kompetens utgör 
ett paradigmskifte inom den svenska högskolan, en organisation som har erfaren-
het framförallt av bedömningar med fokus på resultat av formellt lärande tillstyrkt 
genom examina. Erkännande av individens samlade kompetens oberoende av hur 
den har förvärvats inbegriper även informellt och icke-formellt lärande vilket är 
banbrytande inom högskolan. Vi har redan diskuterat behovet av en ändrad för-
fattning för att erbjuda erforderliga förutsättningar och därmed möjliggöra be-
dömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (se 
ovan avsnitt 5.1.1). I det följande berörs en annan aspekt med detta paradigm-
skifte inom den svenska högskolan. 

Vår studie utgör en del av Pilotverksamheten för bedömning av reell kompe-
tens (REKO) under ledning av UHR och med finansiering från regeringen. Inom 
REKO har ordnats flera workshops där representanter för olika lärosäten har in-
formerat varandra om egna projekt och resultat inom ramen för egna studier. 
Under dessa tillfällen blev det uppenbart hur många deltagare inom REKO som 
fortfarande inte riktigt förstår konceptet om att validera reell kompetens, mycket 
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handlar om att hitta rätt valideringsverktyg för att (fortsätta) bedöma resultatet 
av formellt lärande. Med andra ord, bli bättre på att jobba på samma sätt som 
innan, trots Valideringsdelegationens och ledningen för REKO:s ansträngningar 
att förtydliga vad som menas med validering av reell kompetens. Det ska tilläggas 
att representanterna för olika lärosäten inom REKO kan bedömas besitta spets-
kompetens gällande validering inom högskolan. 

Det ska ytterligare framföras att under vårt arbete med valideringsmodellen 
har vi varit i kontakt med ledningen för flera institutioner (förutom socialt arbete 
med representanter för psykologi, sociologi och statsvetenskap) på olika lärosäten 
i landet varav flera varken känner till eller visar intresse för validering av reell 
kompetens. Vi har i flera sammanhang mötts av ställningstagandet att ”vi inte 
behöver arbeta med detta” eller att ”validering av informellt läranderesultat inte 
är något för oss inom universitetet”.  

REKO har avslutats och Valideringsdelegationens arbete avslutas senast den 
30 december 2019 (Dir. 2015:120). Det finns en påtaglig risk att lärosäten och 
medarbetare på lokal nivå kommer att fortsätta arbeta på samma sätt som innan 
genom att inte fästa avseende vid det specifika med att validera reell kompetens. 
Risken förstärks genom faktum att det från 2020 inte längre finns en aktör som 
aktivt kommer att följa och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom vali-
dering på olika nivåer samt slå vakt om de nya och särskilt viktiga aspekterna med 
valideringskonceptet. 

5.2.4 Risk att tillgodoräknande hindrar etablering samt skapar ett B-lag 
inom professionen 

Validering har direkt nytta för arbetsgivare genom att mildra den heterogena 
matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Till yttermera visso, validering 
kan avhjälpa kompetensförsörjningsbehovet genom att synliggöra och erkänna 
den enskildes samlade kompetens samt möjliggöra en effektiv kompetensutveckl-
ing genom att identifiera behovet av kompletterande utbildning. Men det finns 
samtidigt risker med validering med fokus på tillgodoräknande som baseras på 
individens reella kompetens. 

Tillgodoräknande av meriter som inte baseras på formella läranderesultat är 
ett nytt koncept för arbetsgivare i Sverige, på samma sätt som validering av reell 
kompetens utgör ett paradigmskifte inom högskolan. Ifall individens samlade 
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kompetens täcker en majoritet av eller samtliga valideringskriterier som berättigar 
till en examen på högskolenivå finns det risk för tvivel hos arbetsgivare. Arbetsgi-
vare kan ställa sig undrande och ifrågasätta om den validerade är professionellt 
lika skicklig som en högskoleexaminerad vars kompetens bygger på formellt lä-
rande. Resultatet kan bli att arbetsgivare blir återhållsamma vid rekrytering. Vi 
ser tydliga signaler som underbygger denna risk redan idag när arbetsgivare kon-
taktar vårt eget lärosäte angående utlåtande från UHR om utländsk utbildning; 
genom de kontakter vi har haft inom REKO har vi förstått att även andra lärosä-
ten och medarbetare på UHR har fått liknande samtal och signaler från arbetsgi-
vare. Genom de frågor som ställs samt undringar som lyfts fram får vi intrycket 
av att arbetsgivare inte riktigt litar på ett sådant utlåtande utan hellre vill se att 
arbetssökanden har en socionomexamen baserad på formell utbildning i Sverige. 
På så sätt blir validering med fokus på tillgodoräknande som högskoleutbildning 
ett instrument för att identifiera arbetssökande med examen från högskola base-
rad på reell kompetens som i sin tur riskerar hindra istället för att underlätta eta-
blering på arbetsmarknad. Vid stark kompetensbrist skulle arbetsgivarnas benä-
genhet att anställa validerade möjligtvis öka men risken skulle vara att dessa bildar 
ett B-lag inom den egna professionen med negativa konsekvenser såsom att inte 
få samma chans till progression och karriärväg samt löneutveckling som kollegor 
med examen förvärvad genom formellt lärande inom högskolan. 

Dessa risker kan förekommas genom en enhetlig och rättssäker validerings-
struktur som garanterar att den validerade är kompetensmässigt fullt jämförbar 
med en examinerad inom högskolan vars kompentens bygger på formellt lärande. 
Detta förutsätter att valideringsstrukturen och erkännande av läranderesultat 
oberoende av hur detta har förvärvats accepteras även bland arbetsgivare och den 
fackförening som representerar professionen. Acceptansen från arbetsgivarsidan 
för oss över till den sista risken som vi berör i denna studie. 

5.2.5 Risk att validering bibehåller glapp mellan högskola och arbetsliv 
samt risk att bedöma reell kompetens i förhållande till formella lärande-
resultat 

Universitet och högskola utbildar utifrån vetenskapliga principer och gällande 
regelverk. Om den kompetens som den formella utbildningen inom högskolan 
leder till matchar den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden är en annan 
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fråga. Den akademiska världen gör av tradition inte avkall på vetenskapliga prin-
ciper, oavsett önskemål från arbetslivet. Läroböcker och läromedlen förmedlar 
upplysning såväl som bidrar till att studenten lär sig att själv producera kunskaper 
utifrån vetenskapliga principer med rötter som föregår kristendomens tillblivelse 
med nästan ett halvt millennium. 

Det skulle inte gagna arbetsmarknaden om utbildningarna på högskolenivå 
skulle göra avsteg från vetenskapliga principer. Spetskompetensen inom profess-
ioner brukar förvärvas inom ramen för en högskoleutbildning. Det behöver inte 
per definition finnas ett glapp mellan vetenskapliga principer och efterfrågad 
kompetens i arbetslivet. Samtidigt finns det ofta en diskussion om att högskole-
utbildningar befinner sig innehållsmässigt alldeles för långt ifrån (många gånger 
används ordet ”verklighet”) arbetslivets behov av kompetens. En del av denna 
diskussion kan hänvisas till faktumet att arbetslivet och utbildning på tertiär nivå 
utgår från skilda logiker. Exempelvis, arbetslivet har en mer föränderlig karaktär 
(såsom genomgripande omvandlingar som frammanar en uppdaterad yrkesskick-
lighet) än samma vetenskapliga principer som noggrant förvaltas och reproduce-
ras av varje generation forskare och medarbetare verksamma inom högskoleut-
bildningen. Arbetslivet är dessutom mer inriktat på yrkesfärdigheter och tillämp-
bara såväl som nischinriktade och kontextbundna kunskaper till skillnad från 
högskoleutbildningar som uppvärderar abstrakt-teoretisk kunskap av generisk ka-
raktär8. 

Vi hänvisar läsaren till Tabell 1 i denna studie (rubrik 4.1) där Högskoleför-
ordningens (1993:100) examensmål för socionom placeras i tre kvalifikationer 
enligt SeQF: kunskaper, färdigheter och kompetenser/förmågor. Det kan konsta-
teras att den kvalifikation som Högskoleförordningen ägnar minst uppmärksam-
het åt är färdigheter vilket i sig kan bereda ett glapp mellan det som förvärvas 
under utbildningens gång och förväntningar på tillämpbar kunskap som arbets-

                                                            
8 Å andra sidan, Aristoteles, den praktiska filosofins fader och en av de vishetsälskare som lade 
grunden för vetenskapliga principer, strävade för mer än två millennium sedan efter att koppla en 
idévärld och teoretiska resonemang samman med teknisk-praktisk kunskap. I boken ”Den 
nikomachiska etiken” (Aristoteles 1993) görs en distinktion mellan olika former av kunskap och 
pekas just på praktisk klokhet (fronesis) som blir en överordnad dygd för att den gör det abstrakta 
tillämpbart i vardagslivet (för en kritisk diskussion om indelningen och rangordningen mellan teori 
och praktik se Carlgren 2015; Molander 1996; Schön 1983). 
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givarsidan förmodas ha på nyutbildade. Detta kan förvisso problematiseras. Kva-
lifikationen färdighet omfattar två examensmål: (i) fullgöra ett självständigt ar-
bete (examensarbete) och (ii) visa sådan färdighet som krävs för att utveckla och 
genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med människor 
som berörs. Men även om kvalifikationen färdigheter omfattar endast två exa-
mensmål kan den kvalitativt sätt sammanfatta mycket av det som görs på socio-
nomprogrammet; exempelvis det sistnämna examensmålet fångar stora delar av 
utbildningen (refereras till aspekten om att genomföra socialt arbete på olika ni-
våer) som dessutom förutsätter kunskaper och förmågor. Sedan kan det ifrågasät-
tas om det finns en skarp gräns mellan de tre kvalifikationerna, nämligen en del 
kompetenser/förmågor kan tolkas vara färdigheter (se exempelvis kravet på att 
visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem) men 
en sådan analys faller utanför syftet med denna studie. 

Förhållandet att färdigheter får minst utrymme i Högskoleförordningen för-
blir tydligt och avspeglar i själva verket traditionen inom högskolan där färdig-
heter ofta får en underordnad roll i förhållande till andra kvalifikationer som ten-
derar förutsätta abstrakt-teoretisk kunskap; detta blir uppenbart även gällande 
socionomexamen som är en yrkesutbildning. Här träder risken med valideringen 
in. 

Validering görs i förhållande till Högskoleförordningen vilket innebär att den 
enskildes reella kompetens får matcha valideringskriterier för socionomexamen 
som har färdigheter som den minsta kvalifikationskomponenten, precis den kva-
lifikation som arbetsgivare sannolikt visar mest intresse för; därmed delvis förkla-
ringen till återkommande diskussioner som finns mellan socionomutbildningar 
och arbetsgivare (bland annat genom SKL) där det påpekas att lärosätena inte 
levererar efterfrågad kompetens som nyutbildade kan nyttja som nyanställda. 
Den valideringsmodell och de valideringskriterier som vi presenterar i denna stu-
die kan inte göra något åt detta eftersom allt är utvecklat utifrån Högskoleförord-
ningen; i så fall ska förordningen ändras och därefter kriterierna kalibreras om. 
Om det finns ett glapp mellan utbildning och efterfrågad kompetens på arbets-
marknaden så finns det en uppenbar risk att valideringen kommer att upprätt-
hålla det. 

En ytterligare risk handlar om självkritik. Den enskildes samlade kompetens 
valideras genom valideringskriterier för socionomexamen som i sig och till stora 
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delar ger uttryck för skolbänkstudier och formellt lärande. Det finns en risk att 
en del av den enskildes reella kompetens lämnas därhän och ogiltigförklaras om 
den inte överensstämmer med formella läranderesultat vilket punkterar ambit-
ionen att erkänna individens samlade kompetens. Här funderar vi på svaret på 
följande fråga som avspeglar samma risk om att sålla bort de resultat som inte 
förvärvas genom högskoleutbildning och relateras till formellt lärande: hur många 
högskoleutbildade socionomer skulle efter minst 10 års arbetslivserfarenhet klara 
av samtliga valideringskriterier för socionomexamen? (samma fråga skulle kunna 
ställas för andra yrkesprofessioner såsom psykologer och läkare) Det innebär att 
konceptet om validering på högskolenivå har en inbyggd självmotsägande mek-
anism: den filtrerar bort kompetens som inte kan relateras till skolbänkstudier 
och formella läranderesultat. 

5.3 Potential med en generisk valideringsmodell samt va-
lideringskriterier för socionomexamen 

Under denna sista rubrik lyfter vi fram konceptets potential genom att koncen-
trera oss på aspekter som inte har diskuterats eller sällan berörts i tidigare forsk-
ning och utredningar om validering. 

5.3.1 Valideringskriteriernas potential i det egna lärosätets  
kvalitetsarbete  

När vi har utvecklat den generiska valideringsmodellen och valideringskriterier 
har vi inte haft i åtanke något annat användningsområde än just validering med 
fokus på bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleut-
bildning. Men under arbetets gång har vi uppmärksammat att valideringskriteri-
erna för socionomexamen har potential att användas i andra sammanhang. Vali-
deringskriterierna ska vara av en generisk karaktär vilket innebär att de är utarbe-
tade i samarbete med referensgruppen som företräder flera lärosäten. Under om-
arbetnings- och förankringsarbetet med referensgruppen (som i vårt fall omfattar 
representanter från 5 lärosäten) har det framkommit att valideringskriterierna 
även kan användas i det egna lärosätets kvalitetsarbete. Syftet blir att stämma av 
den egna utbildningen i förhållande till de generiska valideringskriterierna för 
socionomexamen och därigenom urskilja kopplingen till det som ska göras inom 
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utbildningen enligt Högskoleförordningen. Både vid Institutionen för socialt ar-
bete, Göteborgs universitet och Socialhögskolan, Lunds universitet används vali-
deringskriterierna redan i en genomlysning av den egna utbildningen för att iden-
tifiera de delar i den egna utbildningen som behöver förstärkas. 

Som vi nämnt tidigare (i avsnitt 5.2.3) har vi presenterat studiens resultat även 
för representanter för andra ämnen (se Bilaga 7 - Presentation av valideringsmo-
dell och valideringskriterier för representanter för psykologi, statsvetenskap och 
sociologi i Göteborg, Stockholm och Lund). På dessa möten har deltagare kom-
menterat att en utveckling av generiska valideringskriterier har potential att an-
vändas i andra syften också. Varken statsvetenskap eller sociologi ger yrkesutbild-
ningar men gemensamma ämnesspecifika valideringskriterier skulle kunna gynna 
ämnet. Mötesdeltagare nämnde att sådana valideringskriterier kan klargöra inne-
hållet i utbildningen på varje lärosäte vilket i nästa steg skulle ge en helhetsbild 
på vad som görs inom ämnet i Sverige. Gemensamma ämnesspecifika validerings-
kriterier skulle dessutom kunna underlätta kommunikationen mellan de lärosä-
ten där ämnet är etablerat genom att identifiera samarbetsmöjligheter kring ge-
mensamma moment inom utbildningen samt uppdaga behovet av utveckling 
inom ämnet, ifall det konstateras att något måste tillföras eller förbättras. Även 
studenterna skulle ha lättare att få en inblick i det som erbjuds inom ramen för 
utbildningar på lärosäten runt om i landet och därmed välja det lärosäte som 
passar de egna önskemålen. 

Denna potentiella användning av generiska valideringskriterier har öppnat 
upp för egna reflektioner kring ytterligare användningsmöjligheter för konceptet 
som vi kortfattad berör i kommande avsnitt. 

5.3.2 Valideringskriteriernas potential vid utvärdering och  
översyn av ämnet 

Ämnets generiska valideringskriterier ger en tydlig bild av utbildningen. Den fö-
respråkade sammanfattningen av intervjuer med ämnesrepresentanter, som väg-
leder tolkningen av valideringskriterierna, synliggör ämnets identitet på ett kort 
och koncist sätt även för utomstående. Både forskare med annan disciplinär hem-
vist såväl som andra aktörer intresserade av att samverka med den akademiska 
världen och myndigheter som har i uppdrag att granska högskolan kan använda 
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sig av ämnets egna generiska valideringskriterier vid uppföljningar och utvärde-
ringar av utbildningsdelen i respektive ämne. 

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har regeringens uppdrag att granska läro-
sätena på olika områden, bland annat för att kontrollera om utbildningarna på 
högskolenivå uppfyller de krav som fastställs i lag och förordning (SFS 
2012:810). Valideringskriterierna, som bygger på bestämmelserna i Högskoleför-
ordningen (1993:100), har potential att utgöra ett verktyg för att utvärdera hög-
skoleutbildningen på lokal nivå. Genom ämnesspecifika valideringskriterier kan 
exempelvis belysas om, och i så fall på vilket sätt, det berörda lärosätets utbildning 
följer förordningen. Genom samma verktyg blir det möjligt att förbättra kvalitets-
säkringen av utvärderade utbildningar genom att konkret påtala vad som ska gö-
ras för att förbättra utbildningen; därmed kan uppföljningen om krävda kom-
pletteringar följas upp på ett enkelt och effektivt sätt. 

Liknande översynsarbete kan göras på lokal nivå inom det egna lärosätet. Fa-
kulteten kan till exempel pröva om utbildning kopplad till dess ämnesvisa in-
stitutioner håller sig till stipulerade krav i lag och förordning; i föregående avsnitt 
nämnde vi hur institutioner själva har initierat ett sådant översynsarbete med 
hjälp av generiska valideringskriterier. 

Sammanfattningen av intervjuer med ämnesrepresentanter, som varje ämne 
bör göra och som omfattar reflektioner om disciplinen, har potential att hjälpa 
även forskningsfinansiärer till att få en mer distinkt uppfattning om vad varje 
ämne kan erbjuda i form av kompetens och kunskapsproduktion. Detta skulle 
bland annat kunna förtydliga utlysningar av medel genom att veta vilka ämnen 
som blir ändamålsenliga att vända sig till såväl som, om möjligt, ännu skarpare 
kunna granska om avslutade forskningsprojekt baserade på tvärvetenskaplighet 
har (och i så fall på vilket sätt) de facto möjliggjort samverkan mellan företrädare 
för berörda ämnen. 

5.3.3 Valideringskriteriernas potential att verifiera utländska formella 
meriter 

Ämnesspecifika generiska valideringskriterier har onekligen en användningspot-
ential även för andra än enskilda som vill få sin reella kompetens bedömd för 
tillgodoräknande av högskoleutbildning. 
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När det gäller intyg för formella läranderesultat gör UHR bedömningar av 
utländska meriter och utför därmed äkthetskontroller av utbildningsbevis. Enligt 
UHR (2018b) finns det tre typer av förfalskningar när det gäller formella meriter: 
bluffuniversitet, förfalskning av examina och individers egna förfalskningar av 
examina. Förfalskningar av utbildningshandlingar är ett allt oftare förekom-
mande fenomen under de senare åren; 60 procent av arbetsgivarna vittnar om 
erfarenheter av jobbkandidater som far med osanna uppgifter och åberopar för-
falskade examen (ibid.). Ämnesspecifika generiska valideringskriterier skulle 
kunna användas för att kontrollera den enskildes ämneskompetens vid misstanke 
om förfalskat utbildningsbevis. 

Valideringskriterierna kan bli lika användbara i de fall den enskilde uppvisar 
formella meriter från erkända lärosäten som vanligtvis inte ifrågasätts av svenska 
myndigheter såsom av UHR. Det kan nämnas att under studiens gång, har det 
framkommit att även formella meriter från erkända lärosäten inte alltid är pålit-
liga. För några månader sedan uppmärksammade Sveriges television (SVT 2018), 
i ett granskande reportage, ett antal sjuksköterskor som har fått svensk legitimat-
ion genom äkta examensbevis från lärosäten i Rumänien och Polen. I reportaget 
visas hur dessa sjuksköterskor under tiden som de enligt lärosätet studerat, sam-
tidigt arbetat i Sverige och alltså faktiskt inte kunnat delta i undervisningen på 
plats i Rumänien. Ämnesspecifika generiska valideringskriterier utgör ett konkret 
bedömningsinstrument som kan användas på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt 
för att verifiera den enskildes ämneskompetens även vid åberopande av äkta exa-
mensbevis från utländska erkända lärosäten. 

5.3.4 Valideringskriteriernas potential att förstärka demokratin genom 
ökad jämlikhet 

Validera den enskildes reella kompetens kan bedömas vara ett förträffligt koncept 
för att ta itu med matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Därutöver kan 
konceptet underlätta och effektivisera etableringen på arbetsmarknaden för såväl 
nyanlända som för arbetssökande med utländsk meritering. Det kan nämnas flera 
positiva aspekter med konceptet såsom att det utgör ett viktigt verktyg för det 
livslånga lärandet som dessutom uppvärderar och möjliggör ett erkännande av 
icke-formellt och informellt lärande, ökad rörlighet för arbetskraft mellan olika 
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yrken (genom att identifiera generiska kompetenser och ringa in behovet av even-
tuella kompletteringar för bransch- och yrkesbyte) och därmed möta behovet av 
arbetskraftsförsörjning på både den inhemska och den internationella arbets-
marknaden. Listan med positiva aspekter är lång och det återstår att upptäcka 
ytterligare fördelar för de som kommer att arbeta med konceptet. 

Valideringskonceptet är förenat med både individ- och samhällsnytta även om 
det finns en starkare betoning på den sistnämnda dimensionen för att optimera 
etablering på och rörlighet inom arbetsmarknaden. Men det som är bra för ar-
betsmarknaden borde gagna individen också i ett välfärdssamhälle. Emellertid, 
en försummad aspekt, som valideringskonceptet med dess valideringsmodell och 
tillhörande ämnesspecifika valideringskriterier har potential att åstadkomma, är 
ökad jämlikhet och därmed förbättrad demokrati genom att motverka klasskill-
nader med förankring i socioekonomisk bakgrund. Det finns mycket forskning 
som visar hur egna studieresultat och val av yrkesbana påverkas av den socioeko-
nomiska bakgrunden (exempelvis av föräldrarnas utbildningsnivå) samt hur ut-
bildningsystemet på samtliga nivåer reproducerar klasskillnader (så pass omfat-
tande forskning att det handlar om tiotals källor kopplade till varje av dessa 
nämnda teman med fokus på förhållandena i den svenska välfärdsstaten). 

Den svenska välfärdsstaten kategoriseras bland socialpolitiska forskare ofta 
som prototypen för den socialdemokratiska välfärdsregimen grundad på univers-
alism, ett omfattande socialt medborgarskap med solidaritet som drivkraft och en 
ambition att säkerställa ett grundläggande skyddsnät för samtliga samt jämlikhet 
i status oavsett klasstillhörighet och ekonomisk förmåga (se exempelvis Esping-
Andersen 1990). Trots dessa ambitioner har Sverige sedan 1980-talet, förstärkt 
av den ekonomiska krisen från 1990-talet och i kombination med ideologiska 
omsvängningar som förespråkar valfrihet och en omskolning av medborgaren till 
entreprenör, utvecklats mot den motsatta polen av en socialdemokratisk välfärds-
regim. Den svenska välfärdsstaten går mot ett alltmer klasspräglat samhälle ge-
nomsyrat av socioekonomisk ojämlikhet, segregation och vardagsrasism (för en 
av de mest aktuella analyser på detta tema se exempelvis Therborn 2018 som visar 
hur Sverige har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle). Två professorer i so-
cialt arbete konstaterar att: 
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Sedan 1980-talet har läget blivit alltmer problematiskt och det tycks även som om 
situationen har normaliserats, att det ses som naturligt att människor sover på ga-
tan och i trappuppgångar, ber om pengar utanför konsumbutiken, att arbetsvill-
koren urholkas, att en allt större andel elever från grundskolan saknar fullständiga 
betyg och att medellivslängden skiljer sig markant mellan olika bostadsområden 
och delar av landet. 
Landet faller bildligt talat isär (Dahlstedt & Lalander 2018:21-22). 

Ett genomtänkt utbildningssystem anses kunna utjämna klyftor i samhället ge-
nom att kompensera för missförhållanden och ojämlika villkor mellan barn i skol-
ålder. Den ideologiska grundvalen för den svenska utbildningspolitiken har sedan 
1940-talet varit att forma en utbildning som erbjuder samtliga barn, oavsett social 
bakgrund, samma möjligheter till utveckling i livet. Klass- och könssegregeringen 
skulle hindras (Olofsson & Panican 2017). Dessa ideologiska ambitioner har 
dock inte lämnat tydliga spår i den svenska skolan som historiskt sett dras med 
ett klass- och könsuppdelat skolsystem (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & 
Hägerström 2002). Det svenska utbildningssystemet har inte lyckats bryta mot 
dessa negativa aspekter, tvärtom. Till exempel har varken rekryteringen till gym-
nasiala program breddats eller jämställdheten förbättrats (Hjelmér 2012). Den 
sociala snedrekryteringen ger sig till känna i det gymnasiala utbildningsystemet 
på ett tydligt sätt: elever med arbetarklassbakgrund vänder sig ofta till yrkespro-
gram medan elever som tillhör medelklassen brukar välja att studera på teoretiska 
program (Nylund et al. 2018; Nylund 2013). Yrkesutbildningen är dessutom 
starkt könsdifferentierad trots utbildningspolitiska ansträngningar för att mot-
verka detta (Ledman, Rosvall & Nylund 2018; Nylund, Rosvall & Ledman 
2017; Ledman 2015). Utbildnings- och yrkesval är därutöver starkt kopplade till 
könssegregeringen på arbetsmarknaden (SOU 2014:81). 

Skillnaden i studieresultat mellan elever som läser på teoretiska program och 
yrkeselever fortsätter vara påtaglig gällande både avslutad skolgång med gymna-
sieexamen och andel med högskolebehörighet där de förra utmärker sig på ett 
positivt sätt (Panican & Paul 2019). Detta för oss till huvudpoängen med reso-
nemangen i detta avsnitt, nämligen att alla inte får samma möjlighet till vidare-
utbildning på högskolenivå och i nästa steg likvärdig etablering på arbetsmark-
naden och utveckling i arbetslivet, trots de ambitioner som ligger till grund för 
den svenska välfärdsstaten. Här blir det aktuellt att påvisa valideringskonceptets 
potential att öka jämlikheten och därmed förstärka demokratin, i meningen lika 



95 

etableringsmöjligheter och utveckling utifrån den samlade kompetens individen 
besitter. Valideringen kan till viss del överskyla klasskillnader eftersom konceptet 
fångar hela den enskildes reella kompetens, oavsett när, var och hur den har för-
värvats. Det innebär att ungdomar och vuxna från studieovana miljöer eller som 
på grund av andra skäl inte har haft möjlighet att hävda sig inom utbildningssy-
stemet, men som har införskaffat sig kunskaper, färdigheter och kompetenser ge-
nom yrkeserfarenhet i arbetslivet, får, genom validering, en möjlighet att låta den 
egna samlade kompetensen bli bedömd vilket kan visa sig motsvara delar av eller 
samtliga krav som ställs för att erhålla en examen från högskolan. Validering har, 
på så sätt, potential att korrigera orättvisor föranledda av den egna sociala bak-
grunden i ett klasspräglat samhälle med ett utbildningssystem som inte förmår 
leverera det påtänkta målet om att samtliga ska ges samma möjligheter till ut-
veckling i livet. 
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Bilaga 2 – kvalifikationer och nivåer enligt SeQF 

Källa: SFS 2015:545, https://www.seqf.se/Documents/150545.PDF 

 Kunskaper 
(erfarenhetsbaserade el-
ler teoretiska) 

Färdigheter 
(att utföra uppgifter och lösa 
problem) 

Kompetenser 
(förmåga att ta ansvar, vär-
dera, agera självständigt och 
samarbeta) 

Nivå 1 Kan visa: Grundläg-
gande allmänna kun-
skaper inom ett arbets- 
eller studieområde, för-
ståelse för det väsentliga 
i enkla instruktioner och 
beskrivningar inom ett 
arbets- eller studieom-
råde. 

Kan: Utföra rutinmässiga upp-
gifter inom ett arbets- eller stu-
dieområde, följa enkla instrukt-
ioner och beskrivningar inom 
ett arbets- eller studieområde. 

Kan: Under ledning utföra 
enkla uppgifter och samar-
beta med andra. 

Nivå 2 Kan visa: Breddade 
kunskaper inom ett ar-
bets- eller studieområde, 
kunskaper om hur fakta 
kan samlas, samman-
ställas och redovisas. 

Kan: Tillämpa angivna regler, 
metoder och verktygför att ut-
föra tilldelade uppgifter, följa 
instruktioner och beskrivningar 
inom ett arbets- eller studieom-
råde, söka och bearbeta fakta 
inom flera arbets- eller studie-
områden. 

Kan: Utföra arbete eller stu-
dier med viss självständighet 
och ta ansvar för enklare 
uppgifter, samarbeta under-
ledning och medverka till ge-
mensamma resultat, värdera 
hur de egna uppgifterna ut-
förts. 

Nivå 3 Kan visa: Kunskaper 
som krävs för att utföra 
uppgifter inom ett ar-
bets- eller studieområde, 
kunskap om olika ar-
betssätt för att samla, 
systematisera och redo-
visa information. 

Kan: Välja och använda inform-
ation med hjälp av anvisade 
metoder, verktyg och material, 
utföra uppgifter såväl på egen 
hand som i grupp inom givna 
tidsramar, på egen hand söka 
och bearbeta information, 
kommunicera erfarenheter och 
kunskaper på det egna språket. 

Kan: Ta ansvar för sitt lä-
rande och för att tilldelade 
uppgifter slutförs, värdera 
egna och gemensamma re-
sultat, värdera information 
från olika källor. 

Nivå 4 Kan visa: Fördjupade 
kunskaper inom ett ar-
bets- eller studieområde, 
kunskaper om modeller 
och metoder inom ett 
arbets- eller studieom-
råde. 

Kan: Välja och använda rele-
vanta begrepp, teorier, mo-
deller, material, verktyg och 
metoder inom ett arbets- eller 
studieområde, följa instrukt-
ioner och utföra definierade 
praktiska och teoretiska uppgif-
ter inom givna tidsramar, kom-
municera på minst ett främ-
mande språk inom aktuellt ar-
bets- eller studieområde. 

Kan: Ta initiativ, reflektera, 
organisera och genomföra 
arbete och studier självstän-
digt, självständigt behandla 
innehåll i ett arbets- eller stu-
dieområde som kan leda till 
vidarelärande och profession-
ell utveckling, kritiskt värdera 
och förhålla sig självständig-
till valet av källor, värdera 
och dra slutsatserav egna 
och gemensamma resultat, 
ta ansvar i samarbete med 
andra och i begränsad ut-
sträckning leda och utvär-
dera andras arbete. 
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Nivå 5 Kan visa: Specialiserade 
kunskaper inom ett ar-
bets- eller studieområde, 
kunskaper om och över-
blick över områden 
gränsande till detegna 
arbets- eller studieområ-
det, kunskaper om ar-
betsprocesser och kvali-
tetskriterier inom ett ar-
bets- eller studieområde. 

Kan: Planera, utföra samt iden-
tifiera resurser för att utföra 
specialiserade arbetsuppgifter, 
lösa sammansatta problem 
inom ett arbets- eller studieom-
råde, kommunicera åtaganden 
och lösningar inom ett arbets- 
eller studieområde på minst ett 
främmande språk. 

Kan: Självständigt behandla 
innehåll i ett arbets- eller stu-
dieområde som leder till vid-
arelärande och professionell 
utveckling, övervaka arbets- 
eller studieverksamhet samt 
slutföra förelagda projekt. 

Nivå 6 Kan visa: Avancerade 
kunskaper inom ett ar-
bets- eller studieområde, 
insikt i områdets etable-
rade metoder för kun-
skapsutveckling, djup 
kunskap inom någon del 
av området samt orien-
tering i områdets aktu-
ella forsknings- och ut-
vecklingsfrågor. 

Kan: Identifiera, formulera, 
analysera och lösa problem 
samt utföra komplexa uppgif-
ter, kommunicera åtaganden 
och lösningar inom arbets- eller 
studieområdet i såväl nationella 
som internationella samman-
hang. 

Kan: Värdera information 
och metoder inom arbets- el-
ler studieområdet med hän-
syn till relevanta sociala, 
etiska och vetenskapliga 
aspekter, tillämpa speciali-
serad kunskap för utveckling 
inom arbets- eller studieom-
rådet, ta ansvar för ledning 
av individers och gruppers 
utveckling i arbetet. 

Nivå 7 Kan visa: Mycket avan-
cerad kunskap inom ett 
arbets- eller studieom-
råde, djup kunskap 
inom områdets forsk-
nings- och utvecklings-
metoder, fördjupad in-
sikt i områdets aktuella 
forsknings-eller utveckl-
ingsfrågor. 

Kan: Delta i forsknings- eller 
utvecklingsarbete, identifiera 
och formulera frågeställningar, 
analysera, värdera och lösa 
avancerade och komplexa upp-
gifter, kommunicera forskning-
ens eller områdets kunskapsbas 
och slutsatser i såväl nationella 
som internationella samman-
hang. 

Kan: Värdera ett arbets- eller 
studieområdes information, 
fakta och metoder med hän-
syn till relevanta aspekter, 
identifiera behov av ytterli-
gare kunskap, värdera ett 
områdes möjligheter och be-
gränsningar, ta ansvar för 
och leda ett eget arbets- eller 
studieområde, ta ansvar för 
resultatet av eget forsknings- 
eller utvecklingsarbete. 

Nivå 8 Kan visa: Den mest 
avancerade och syste-
matiska kunskapen 
inom ett arbets-, studie- 
och forskningsområde, 
aktuell specialistkunskap 
inom ett väl avgränsat 
delområde och överblick 
överangränsande områ-
den, behärskande av 
metoderför kunskapsut-
veckling i allmänhet och 
det specifika arbets-, 
studie- eller forsknings-
områdets metoder i syn-
nerhet. 

Kan: Analysera, syntetisera och 
kritiskt granska och bedöma 
komplexa företeelser, fråge-
ställningar och situationer, pla-
nera och genomföra utveckl-
ings- eller forskningsarbete och 
andra kvalificerade uppgifter, 
kommunicera resultat av ut-
veckling och forskning i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang. 

Kan: Utvärdera arbets- eller 
studieområdets forsknings- 
eller utvecklingsarbete, skapa 
och välja egna forsknings-, 
innovations- eller utveckl-
ingsuppgifter, värdera det 
kvalificerade utvecklingsar-
betets eller vetenskapens 
möjligheter och begräns-
ningar, ta ansvar för hur re-
sultat av utveckling eller 
forskning används, ta ansvar 
för eller leda professions- och 
verksamhetsutveckling. 
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Bilaga 3 – referensgruppen (datum för möten och deltagare) 

Första referensgruppsmötet 
2017-11-22 Malmö Högskola (Universitet sedan 1 januari 2018), Institut-
ionen för socialt arbete: Maria Hjortsjö (prefekt) och Carina Grujic (studievägle-
dare) 
2017-11-23 Umeå Universitet, Institutionen för socialt arbete: Marie-Louise 
Snellman (studierektor), Gudrun Hedberg (universitetsadjunkt) och Ann-
Christin Olsson (universitetsadjunkt) 
2017-11-29 Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete: Katarina 
Piuva (studierektor) och Sara Erlandsson (biträdande studierektor) 
2017-12-11 Lunds universitet, Socialhögskolan: Maria Bangura Arvidsson 
(studierektor för socionomprogrammet), Leili Laanemets (studierektor på avan-
cerad nivå) och Ulrika Reichert (internationell koordinator) 
2017-12-14 Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete: Ylva Don-
ning(studierektor) 
 
Andra referensgruppsmötet 
2018-03-06 Malmö Universitet, Institutionen för socialt arbete: Maria Hjort-
sjö (prefekt) 
2018-03-21 Lunds universitet, Socialhögskolan: Maria Bangura Arvidsson 
(studierektor för socionomprogrammet) och Leili Laanemets (studierektor på 
avancerad nivå)  
2018-04-05 Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete: Ylva Don-
ning (studierektor) 
2018-04-06 Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete: Katarina 
Piuva (studierektor), Marie Sallnäs (professor) och Annika Jemteborn (studieväg-
ledare) 
2018-04-12 Umeå Universitet, Institutionen för socialt arbete: Marie-Louise 
Snellman (studierektor), Gudrun Hedberg (universitetsadjunkt) och Ann-
Christin Olsson (universitetsadjunkt) 
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Bilaga 4 – Intervjuguide inför intervjuer med ämnesföreträdare 

Vad är professionellt socialt arbete i Sverige?  
• Vad är professionellt socialt arbete i Sverige?  
• Finns det något specifik med socialt arbete i Sverige i förhållande till socialt 

arbete i andra länder?  
• Vad kännetecknar socialt arbete i förhållande till andra samhällsvetenskap-

liga discipliner? 
• Behövs socialt arbete i den svenska välfärdsstaten?  
• Varför behövs en akademisk utbildning i socialt arbete? 
• På vilket sätt fångar socionomutbildningar de kompetenser som krävs för 

att bedriva socialt arbete? 
• Finns det kunskaper, färdigheter och förmågor som socionomutbild-

ningen inte erbjuder i förhållande till vad som krävs för att bedriva ett 
professionellt socialt arbete?  

• Vilken är kopplingen mellan professionellt socialt arbete och socionomyr-
ket? 

• Hur kommer du att beskriva socialt arbete om 10 år? 
• Finns det en gemensam syn bland ämnesföreträdare om vad socialt arbete 

är som akademiskt ämne? 
Vilka kompetenser (kunskaper, färdigheter, kompetenser/förmågor) ska en 
socionom besitta för att bedriva professionellt socialt arbete i Sverige? 

• På vilket sätt skiljer sig en sociolog och en psykolog från en socionom? 
• Vad kan socionomen som ingen annan med högskoleutbildning kan? 
• Hur skulle du beskriva kärnan i socionomyrket? 
• Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor formar socionomidentiteten? 
• Vilka är de mest grundläggande kompetenserna för en socionom? 
• Vilka aspekter är problematiska med socionomyrket? 
• Vilken nytta bringar socionomen fram i den svenska välfärdsstaten? 
• Vad skulle hända ifall socionomutbildningen inte längre blir ett självstän-

digt ämne? 
• Vilka områden bör en socionom vara verksam på? 
• Finns det önskemål/diskussioner bland ämnesföreträdare om att ändra 

Högskoleförordningen och därmed socionomutbildningen? I så fall, vilka 
är dessa önskemål?  
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• Finns det generiska kompetenser i samhällsvetenskapliga discipliner? 
• Hur förhåller du dig till rörlighet mellan samhällsvetenskapliga discipliner? 
• Finns det en gemensam syn bland nyckelaktörer på socionomutbild-

ningen? (representanter för högskoleutbildning, arbetsgivare, SKL, fack-
föreningsförbund)  

• Avslutningsvis, finns det något annat som du vill berätta som du tycker är 
viktigt gällande socialt arbete och de kompetenser som en socionom ska 
besitta?  
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Bilaga 5 – respondenter, ämnesföreträdare för socialt arbete  

Blom, Björn - Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, intervju den 12 
mars 2018 

Dellgran, Peter - Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, intervju 
den 7 februari 2018 

Höjer, Ingrid - Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, intervju 
den 17 januari 2018 

Höjer, Staffan - Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, intervju 
den 17 januari 2018 

Johansson, Staffan - Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, in-
tervju den 7 februari 2018 

Jönson, Håkan - Socialhögskolan, Lunds universitet, intervju den 19 december 
2017 

Lalander, Philip - Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, intervju 
den 14 maj 2018 

Meeuwisse, Anna - Socialhögskolan, Lunds universitet, intervju den 19 decem-
ber 2017 

Nygren, Lennart - Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, intervju 
den 16 januari 2018 

Lundström, Tommy - Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 
intervju den 12 februari 2018  

Plantin, Lars - Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, intervju den 
7 maj 2018 

Salonen, Tapio - Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet, intervju 
den 7 maj 2018 

Sallnäs, Marie - Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, intervju 
den 12 februari 2018  

Svensson, Kerstin - Socialhögskolan, Lunds universitet, intervju den 11 decem-
ber 2017 

Szebehely, Marta - Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, in-
tervju den 12 februari 2018 
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Bilaga 6 – Intervjuer med forskare och kursföreståndare vid Socialhögs-
kolan, Lunds universitet 

Intervju med Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. 
Intervju om vetenskapsteori 2017-11-10. 
 
Intervju med Tina Mattsson, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. In-
tervju om empatisk förmåga och våld i nära relationer 2017-11-13. Intervjun har 
kompletterats med mejlkorrespondens kring samma begrepp.  
 
Intervju med Helene Lahti Edmark, universitetslektor vid Socialhögskolan, 
Lunds universitet. Intervju om professionellt bemötande, betydelsen av att sam-
arbeta och interagera med andra yrkesgrupper samt arbetsledning och organisa-
toriska villkor 2017-11-14. 
 
Intervju med Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. In-
tervju om utvärdering 2017-11-16. 
 
Intervju med Cecilia Heule, universitetsadjunkt och kursföreståndare för Socialt 
arbete som mobilisering och entreprenörskap) vid Socialhögskolan, Lunds uni-
versitet. Intervju om brukarmedverkan 2017-11-17. 
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Bilaga 7 - Presentation av valideringsmodell och valideringskriterier för 
representanter för psykologi, statsvetenskap och sociologi i Göteborg, 
Stockholm och Lund 

2018-05-17 Göteborgs universitet: 
Kerstin W. Falkman (viceprefekt) och Chrissie Evling (studievägledare) 
Institutionen för psykologi 
Ann-Marie Ekengren (professor och proprefekt) - Institutionen för statsveten-
skap 
Kristina Ahlström (studievägledare) – Förvaltningshögskolan 
Viktoria Holm (studievägledare) och Oskar Engdahl (viceprefekt) – Institutionen 
för sociologi och arbetsvetenskap 
 
2018-05-18 Stockholms universitet: 
Gunnel Jacobsson (studierektor) - Psykologiska institutionen  
Ola Svenonius (biträdande studierektor på grundnivå) – Statsvetenskapliga 
institutionen 
Peter Åkerbäck (studierektor för grund och avancerad nivå) och Anna-Carin 
Haag (biträdande studierektor) - Sociologiska institutionen 
Johanna Boynton (utredare) - Sektionen för utbildningsdokumentation/ 
Studentavdelningen 
 
2018-05-28 Lunds universitet: 
Henrik Levinsson (studierektor) och Kristian Almqvist (studievägledare) – Psy-
kologiska institutionen 
Jakob Gustavsson (studierektor) - Statsvetenskapliga institutionen  
Jan-Olof Nilsson (studierektor på grundnivå) - Sociologiska institutionen  
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Validering av reell kompetens utgör ett koncept under utveckling inom den svenska hög-
skolan. Ambitionen är att framställa ett valideringssystem som garanterar rättssäkerhet, 
likvärdighet och kvalitet. Den reella kompetensen avspeglar den faktiska kompetens som 
individen besitter oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens 
blir följaktligen ett övergripande begrepp och ett resultat av formellt-, icke-formellt- och 
informellt lärande. 

Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen 
för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av  
Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas:
 
• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknan-

de som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både summativ och formativ 
karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som 
önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter 
och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.

• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas 
på samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige för att därmed skapa en enhetlig 
och varaktig valideringsstruktur på högskolenivå för socialt arbete som akademiskt 
självständigt ämne.

Forskningsrapporten omfattar även resonemang om förutsättningar för att tillämpa den 
generiska valideringsmodellen och valideringskriterierna på ett sammanhållet sätt. Därut-
över övervägs möjliga risker med konceptet att validera reell kompetens samt konceptets 
potential genom att ringa in positiva aspekter och användningsmöjligheter som inte 
diskuteras eller sällan berörs i tidigare forskning och utredningar om validering.

Alexandru Panican är docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Alexandru har ett 
brett forskningsintresse, däribland medborgarskap med fokus på sociala rättigheter, 
validering, ungdomsarbetslöshet och övergången från skola till arbetsliv, arbetsmark-
nadspolitik och fattigdomsbekämpning. 

Susanna Björklund är utbildningssamordnare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. 
Susanna har en filosofie magisterexamen i Samhällsgeografi och har 15 års erfarenhet 
av kvalificerat administrativt arbete inom högskolan, däribland handläggning av till- 
godoräknandeärenden.   
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