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Universitets- och högskolerådet
Bedömning av utländsk utbildning – en del av validering?



möta individers, utbildningssektorns samt 
myndigheters och organisationers behov av:

• stöd i samband med val av utbildning eller 
inträde på arbetsmarknaden 

• utveckling genom internationellt samarbete.

• UHR är en sk främjandemyndighet, att jämföra 
med Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som 
granskar utbildningskvalitet och utövar juridisk 
tillsyn över universitet och högskolor. 

UHR:s verksamhetsidé är att



• 80-tal medarbetare, vilka talar ca 30 olika språk och
arbetar med 160 länders utbildningssystem

• Kundtjänst för sökande, arbetsgivare, vägledare mfl

• Stöd till arbetsgivare i rekrytering

• Flera digitala verktyg såsom Bedömningstjänsten

• Vi är ENIC-NARIC Sverige, med uppdrag att informera 
universitet och högskolor och andra intressenter om 
utländsk utbildning

• Sverige är anslutet till Lissabonkonventionen, där vi 
erkänner varandras utbildningar för vidare utbildning 
och/eller etablering på arbetsmarknaden

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning



• ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, 
värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och 
kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”. 
- Valideringsdelegationens slutrapport 2008

Formell utbildning är ett redan bedömt och erkänt lärande, 

UHR sätter den utländska utbildningen i en svensk kontext 

och gör en motsvarandebedömning. 

Utlåtandet kan, tillsammans med annat, ingå i en initial

kartläggning som bildar underlag till själva valideringen.

Är bedömning av utländsk utbildning en del av validering?

Validering

UHR bedömer
utbildning

Andra validerar
kompetens och
erfarenhet



UHR bedömer utländsk:
• akademisk utbildning
• eftergymnasial yrkesutbildning 
• gymnasial utbildning

Det innebär att vi erkänner utländsk utbildning som avslutats 
med examen eller motsvarande.

Och som är utfärdad av en ackrediterad utbildningsanordnare.

UHR bedömer vad utbildningen motsvarar i det svenska 
utbildningssystemet men utfärdar inte en examen.

UHR bedömer inte utbildningar som kräver någon form av 
legitimation för att få arbeta inom yrket, till exempel lärare, 
läkare, sjuksköterska.

Bedömning av utländsk utbildning



Webbansökan och e-utlåtande
• Av utlåtandet framgår det vilken svensk examen den 

utländska motsvarar.

• Syftet med utlåtandet är att underlätta anställning 
på arbetsmarknaden samt för planering av ev. 
framtida studier.

• Alla sökande får ytterligare information om 
bedömningen i ett följebrev samt som information 
om det svenska utbildningssystemet.

• Går alltid att kontakta UHR för verifiering.



Beskrivning av utländsk utbildning

• Saknas utbildningsdokument?
- Möjlighet att få en beskrivning av utländsk 

utbildning istället för utlåtande över utbildning.

• För vem finns möjligheten?
- Akademisk- och  eftergymnasial yrkesutbildning.

- Kan inte få tag på sina utbildningsdokument.

• Hur?
- Sök som vanligt ladda upp.

- www.uhr.se/bedomning/utandokument

http://www.uhr.se/bedomning/utandokument


• Generell jämförelse mellan utländsk och 
svensk examen – att skriva ut och ladda ner.

• Finns på både svenska och engelska. 

• Innehåller 65 länder och nära 900 utbildningar.

• Komplement till individuell 
bedömning/utlåtande.

• Underlättar arbetssökande för personer med 
utländsk utbildning samt för studenter som vill 
studera utomlands.

• www.uhr.se/bedomningstjanst

Bedömningstjänsten

http://www.uhr.se/bedomningstjanst


Inkomna ärenden 2013-2020
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Ärenden från Syrien 2013-2020
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Länder i topp 2020



• Reglerat yrke - i svensk lag definierat vad som krävs för att få 
arbeta inom yrket. 

• Behöriga myndigheter ansvarar, i Sverige 15 stycken, exv
Skolverket och Socialstyrelsen. 50 reglerade yrken, från 
taxiförare till läkare. 

• Yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG (YKD) främjar fri 
rörlighet och underlättar för den som vill arbeta i ett reglerat 
yrke i Europa. Sedan 2016 finns ett europeisk yrkeskort som bl
a bidrar till kortare handläggningstider.

• UHR är nationell samordnare för de behöriga myndigheterna, 
rådgivningscentrum till medborgare som vill använda sig av 
direktivet, samt utfärdar intyg över svensk utbildning för 
arbete utomlands. 

Reglerade yrken och yrkeskvalifikationsdirektivet



• Högskoleförordningen
−Behörighet
−Tillgodoräknande

• Förordning om kompletterande utbildning
−För de med utländsk akademisk examen

• Uppdragsutbildningar
−AF:s snabbspår 

• Regionala satsningar
−Exv Skåne, Östergötland, Västra Götaland och 

Västernorrland har tagit fram rapporter, initierat 
regionala utbildningar, utökat vägledande insatser 
och utvecklat valideringsinsatser mm.  

Förordningar – sätter ramar och skapar möjligheter



Tack!
www.uhr.se


