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Inledning av Generaldirektör Thomas Persson

Utvärdering av projekt Valideringslyft

• Ramböll presenterar sin utvärdering

• Tre regioner berättar om sina erfarenheter

Tillväxtverksansökan - analys av ansökan inklusive kartbild över valda fokusområden

• TVV presenterar

• Rundabordssamtal

Avslut dag ett

Program
1 December



Gustav Larsson
Manager, Ramböll

Presentation av utvärdering



Slututvärdering
Valideringslyft

December 2022



Om utvärderingen

5



Ramboll gör en löpande utvärdering av Valideringslyft

Slututvärderingen följer upp projektets resultat och avtryck
• Slututvärderingen syftar till att utvärdera och bedöma projektets resultat,

måluppfyllelse och förutsättningar för att nå långsiktig påverkan.
• Slututvärderingen är baserad på respondenternas upplevelse och bild av arbetssätt,

samverkan och implementering.
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Slututvärderingen bygger på kvalitativ och kvantitativ data
• Slututvärderingen bygger framför allt på kvalitativ datainsamling i form av intervjuer

med representanter från projektgrupp, styrgrupp, regionerna och regionala
valideringsaktörer.

• Totalt har vi intervjuat 17 personer, varav 5 är regioner.
• Vi har också genomfört en enkät som besvarats av 20 regioner.

1
Uppstartsfas

2
Halvtidsutvärdering

3
Slututvärdering



Relevans 
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Ett projekt med god relevans

Projektet har mött tydliga behov
• Validering i sig är avgörande för att klara kompetensförsörjningsutmaningen. Nya lag om validering i

komvux (1 jan) ökar också projektets relevans.
• Tidigare uppdrag inom regional kompetensförsörjning inkluderade validering – men var svårt för

regionerna att möta. Regionerna hade behov av stöd och struktur för att kunna arbeta effektivt med
frågan.

Projektets relevans skiljer sig åt mellan regionerna, men delar av det har varit relevant för
samtliga
• De som sedan tidigare kommit långt inom valideringsområdet hade ett mindre behov av

kunskapsuppbyggnad än de som började från en lägre nivå. Samtidigt var kvaliteten på
kunskapsuppbyggnaden sådan att alla nått en högre kunskap i vissa delar.

• Projektets samverkansaktiviteterhar varit relevantaför alla regioner.
• Projektets verktyg, och framförallt analysverktyget, har varierat mest vad gäller relevans. För några

regionerhar det varit mycket användbart, för andra mindre.

Citat
Region

Projektets relevans



Måluppfyllelse: 
Samverkan
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Valideringslyft har utgjort en efterfrågad och välbehövd arena för samverkan

• Trots regioners varierade utgångsläge inom valideringsfrågan anses projektet ha skapat en värdefullt
plattformför samverkan som har genererat ett utbyte.

• Projektets format och upplägg har skapat förutsättningar för kontakt och nätverk som beskrivs vara
användbart i regionernas framtidaarbete med validering.

Projektets samverkansformer har bidragit till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och goda
exempel

• Projektets format har möjliggjort möten och diskussioner mellan regioner och myndigheter för att
diskutera olika vinklar inom valideringsområdet.

• Det främsta mervärdet beskrivs vara ny kunskap, samt att ta del av andras erfarenheter av att arbeta med
validering.

• Erfarenhetsutbyte har kunnat generera konkreta exempel på validering som kan appliceras i olika delar av
landet.

• Det gemensamma lärandet upplevs legitimera regionernas roll inom validering.

Ökad samverkan är projektets främsta
resultat

Sam
verkan

Valideringslyft har varit en fantastisk plats. Jag har saknat en 
plattform där man möts och pratar validering.

Region

"



Regionerna ser ett fortsatt behov av en nationell plattform

• För att ta vara på det momentum som skapats genom projektet anser många personer att det finns ett fortsatt behov av
en plattform för att mötas och vidareutveckla den regionala samverkan.

• Nya projektet finansierat av Tillväxtverket ger en fortsatt möjlighet för regionerna att mötas och samverka, men även
fortsättningsvis finns det ett behov av en arenaoch strukturer.

• Regionerna upplever att projektets samverkan har bidragit till ett konstruktivt kunskapsutbyte men att det vid projektavslut
är dags att inledaett mer operativt arbete tillsammans.

Regionerna betonar vikten av en nationell ansvarsfördelning  

• En del regioner anser att roll- och ansvarsfördelningen inom valideringsfrågan inte har blivit tydligare för dem genom
projektet.

• Man efterfrågar en tydlighet och långsiktighet kring ansvar, samt en nationell stödfunktion som kan säkra enighet och
kvalitet i landet och på så sätt stötta regionerna i deras arbete.

• Samt ett fortsatt stöd till de regionalaaktörerna i arbetet med validering.

Projektets hållbarhet - Behov av samverkan 
framåt 

Sam
verkan



Måluppfyllelse: Kunskapsuppbyggnad
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Valideringslyft har svarat väl mot det kunskapsbehov som funnits hos regionerna

• Regionerna har genom projektet fått möjlighet att arbeta fokuserat och fördjupa sig i valideringsfrågan.
• Projektens aktiviteter har haft en pedagogisk struktur som har varit handgriplig och har anpassats längs 

vägen beroende på regionernas behov av stöd. 
• Projektets workshopserie bedöms ha varit av hög kvalitet. 
• Generös och flexibel coachning har varit givande för regionerna. 
• Den främsta kunskapsförflyttningen har skett inom mindre regioner som i låg utsträckning arbetet med 

frågan tidigare. 

Projektet har ökat kunskapen om validering 
genom relevanta aktiviteter

Sam
verkan överlag

Kunskapsuppbyggnad

Utan valideringslyftets analysverktyg och handlingsplanen däri hade vår region 
inte kunnat ta de beslut regionfullmäktige gjort om betydelsen av validering 

som ett verktyg för att nå målen i RUS:en. Ovanstående tillsammans är 
grunden och en förutsättning för den fortsättning vi planerar för inom ramen 

för kommande fortsättningsprojekt. 
Region

"



Projektets hållbarhet - Behov av 
kunskapsbygge framåt 

Sam
verkan överlag

Kunskapsuppbyggnad

5% 25% 10% 10% 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har kunskapen om hur validering kan 
bidra till det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet ökat för dig 
personligen?

Inget värde Litet värde Visst värde

Stort värde Mycket stort värde Vet inte

15% 45% 20% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har kunskapen om hur validering kan 
bidra till det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet ökat för din 
organisation?

Inget värde Litet värde Visst värde

Stort värde Mycket stort värde Vet inte

Valideringslyft har genererat kunskap hos deltagarna men den riskerar att vara personberoende

• Projektet har i stor utsträckning bidragit till kompetensutveckling hos regionala representanter, vilket har förbättrat deras
förutsättningaratt arbeta med validering i regionen.

• Hälften av deltagarna anser att projektet har givit dem stort värde för att bidra till det regionala
kompetensförsörjningsarbetet, medan endast 20 procent anser detsamma för organisationen.

• Stor mängd tid och resurser har dedikerats till en mindre grupp individer vilket skapar ett personberoende och en
sårbarhet hos den egna organisationen.

• Därförhar regionernaett stort ansvaratt spridakunskapen vidare till övriga medarbetare.



Måluppfyllelse: 
Projektets verktyg
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Projektets verktyg har delvis varit till hjälp för regionerna 

Deltagarna anser delvis att analysverktyget och handlingsplanen har fyllt en 
viktig funktion i deras arbete 
• Analysverktyget har kunnat bidra med en värdefull nulägesbild för regionernas 

utgångsläge i validering.
• Verktyget utgjorde ett konstruktivt underlag för att utveckla en handlingsplan för 

regionen, vilket sedan har legat som grund för projektplanen i ansökan till 
Tillväxtverket.

Verktyget har varit något svårt att använda men regionerna anser att de har fått 
det stöd och kunskap de behöver 
• Inledningsvis fanns en otydlighet hur och varför verktyget skulle användas, något 

som klargjordes vid handledning.  
• Det finns förbättringspotential kring dess användarvänlighet.

Analysverktyget har använts i varierad utsträckning 
• Flera av regionerna uppger att analysverktyget var något svårt att applicera på 

deras situation och behov.
• Regionernas utgångsläge har påverkat dess användning.   
• Andra deltagare beskriver att analysen har utgjort ett viktigt underlag i arbetet att 

förankra validering inom regionen och politiken. 
• 20 av 21 har tagit fram eller utvecklar målbild och handlingsplan.

Sam
verkan m

ed m
yndigheter

Kunskapsuppbyggnad överlag

30%

65%

5%

Har regionen tagit fram en målbild 
utifrån analysverktyget?

Ja, helt och hållet Under utveckling Nej

40%

55%

5%

Har regionen tagit fram en handlingsplan?

Ja, helt och hållet Under utveckling Nej

55%

45%

Har regionen utvecklat en projektplan?

Ja, helt och hållet Under utveckling Nej

Projektets verktyg 



Regionerna har varierade förutsättningar att implementera verktyg efter projektavslut 

• Projektets verktyg har varit bra för genomförandet och bidragit till en gemensam bild av regionernas roll och arbete med
validering,men få regionerpratarom hur de kan använda det framöver.

• Regionerna har fått mycket handledning och stöd under projekttiden, men kommer inte ha tillgång till det på längre sikt.
Frågan blir om verktyget kommer fortsättaanvändas utan detta stöd?

Det kvarstår arbete med att förankra målbilden för regionens roll inom validering, både internt och externt 

• Både målbild och handlingsplan är ofta mindre väl förankrat i regionerna. 

• Ett fortsatt arbete krävs innan projektets resultat når ut till intressenter.

Projektets hållbarhet - Behov av verktygen 
framåt 

Sam
verkan överlag

Hållbarhet kunskpasbygge
Projektets verktyg 



Slutsatser
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Det krävs ett nästa steg innan en regional stödstruktur är etablerad i alla regioner
• Viktiga steg har tagits, men det återstårmycket arbete.
• Vi ser få indikationer på att resultaten nått ut till de operativa aktörerna, förutom

informationsspridning.
• Flera regioner uttrycker att de nu är redo att öka det aktiva arbetet, något de inte

hade verktygen för innan projektet.
• Tillväxtverkets projekt är ett naturligt och nödvändigt steg på vägen.
• Men det efterfrågas en fortsattutpekad nationell samordningoch stöd.

Slutsatser

Projektet har genomförts väl och nått en god måluppfyllelse
• Samverkan – Projektets tydligaste resultat, särskilt mellan regionerna. Projektet har

bidragit till ökad samverkan genom att erbjuda en efterfrågad arena.
• Kunskap – Projektet har tydligt bidragit till kunskapsuppbyggnad i samtliga regioner.

Kunskapen är dock på personnivå och behöverspridas inom regionerna.
• Operativ arbete – Projektets verktyg har varit värdefullt för många regioner, men inte

passat väl för alla. Men har bidragit för alla i nästa steg.

Projektet har varit en del i en utvecklingskedja
• Regionerna har en viktig roll att fylla i valideringsarbetet, men var tidigare inte redo. 
• Flera regioner saknade kunskap, samverkansplattform och verktyg för att komma 

vidare i arbetet. 
• Projektet har svarat väl mot dessa behov. 
• Har tydligt bidragit till en förflyttning.

Slutsatser



GUSTAV LARSSON

GUSTAV.LARSSON@RAMBOLL.COM

JOSEFIN WIKING

JOSEFIN.WIKING@RAMBOLL.COM
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Inledning av Generaldirektör Thomas Persson

Utvärdering av projekt Valideringslyft

• Ramböll presenterar sin utvärdering

• Två regioner berättar om sina erfarenheter

Tillväxtverksansökan - analys av ansökan inklusive kartbild över valda fokusområden

• TVV presenterar

• Rundabordssamtal

Avslut dag ett

Program
1 December



Jörgen Benzler

Region Gotland

Valideringslyftet och Gotland



Komvux påbörjat validering. 

Ingen branschvalidering.

Låga kunskaper om validering.

Valideringslyftet och Gotland – Hur var det från början?



Validerat många inom vård- och omsorg.

Validerar inom Barn- och fritid.

Har en förstelärare som jobbar med validering.

Bygger upp ett Lärcentrum med bland annat YH och 
validering.

Valideringslyftet och Gotland – Vad har hänt med Komvux



RUS genomförandeprogram:

"Validering, samt utbildning på olika nivåer som efterfrågas 
av arbetsgivare, erbjuds genom olika flexibla former och av 
flera olika utbildningsanordnare"

"Validering är ett effektivt verktyg för att på kort tid stärka 
och/eller vidimera kompetens hos individer i utbildning eller i 
anställning. Kunskapen om validering och dess möjligheter 
är relativt låg och behöver stärkas hos beslutsfattare, 
tjänstepersoner, arbetsgivare och potentiella validanter."

Valideringslyftet och Gotland – Vad händer med REGU?
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Anna Wahlgren
Utvecklingsledare, Region Västmanland

Karin Lantz
Projektledare, Region Västmanland

Region Västmanland



Reflektioner ur ett regionalt perspektiv
Region Västmanland

• Backspegel – validering 
regionens roll 

• Valideringslyfts bidrag

• Nytt läge  - nya 
förutsättningar



• Projektet

• Mål och 4 fokusområden 

• Nyttan med samverkan 

Nuläge och vägen framåt
Region Västmanland
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• Ramböll presenterar sin utvärdering
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Tillväxtverksansökan - analys av ansökan inklusive kartbild över valda fokusområden
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Filip Ingelström Mahrs
Handläggare, Tillväxtverket

Svante Sandell
Utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan

Marcus Karlsson
Utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan



Nu är vi i gång!
Regionala strukturer

för validering

16 projekt har fått klart
för start! 

20 regioner

Men vad händer nu?



Aktiviteter 2023
Uppstartsmöten för varje projekt - januari

Erfarenhetsträff för regionalt 
kompetensförsörjningsarbete – 21 mars

Erfarenhetsträff för projekt i 
valideringsuppdraget – prel april (inget datum 
bestämt)

Delregionala dialogmöten tillsammans med 
myndighetssamverkan, prel april – maj i Malmö, 
Västerås och Östersund

Samtal pågår om digitala kunskapsseminarier, 
kortare webbinarier (frukost/lunch)

Menti.com 8174 5007
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Björn Dufva Hellsten
Expertkonsult Valideringslyft

Thomas Petersson
Expertkonsult Valideringslyft
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Inflygning Rundabordssamtal 1



Regionernas Fokusområden

KomVux YH Högskola Bransch Folkbildning
Kontext



KomVux YH Högskola Bransch Folkbildning

Föra in validering i 
strategiska diskussioner 
om kompetensförsörjning

Fungera som 
processledare och 
samtalsledare

Sammankalla och hålla 
ihop arbetet

Sprida och bistå med  
kunskap

Initiera och stötta 
relevanta 
utvecklingsinsatser 

FOKUSOMRÅDEN i 
rundabordssamtalen

Regionernas Fokusområden 

Kontext
Aktivitet

Förankra och inkludera 
validering i de regionala 

styrdokumenten 

Kommunikation, spridning 
och nätverk

Strategisk 
kompetensförsörjning

Branschvalidering

Validering inom KomVux



Instruktioner Rundabordssamtalen

Upplägg
1. Laget runt (max 3 min/pers); vad avser ni, inom valt 

fokusområde att göra med medlen från 
Tillväxtverket? (Berätta exempelvis om lösningar, 
utmaningar ni ser)

2. Ser ni några möjligheter till samarbete med varandra i 
någon fråga? 

3. Boka in en första träff för att diskutera samverkan.
Samtalsledare finns vid varje bord

10 Fokusbord 
• KomVux (4st)
• Branschvalidering (2st)
• Strategisk kompetensförsörjning (1st)
• Kommunikation, spridning, nätverk (2st)
• Förankra och inkludera validering i de 

regionala styrdokumenten (1st)

Syfte
Att regionerna:
• utbyter erfarenheter
• får tips och idéer
• blir stärkta i att vara på rätt väg
• hittar parter att samverka med  

Val och bokning av Fokusbord
• Endast regionrepresentanter ska delta i 

diskussionerna. Övriga deltagare får lyssna 
men inte delta.

• Max 5 regionrepresentanter per bord. 
Platserna bokas vid utgången under pausen.

• Deltagare från samma region ska om 
möjligt sitta vid olika bord!
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1. Laget runt
Vad avser ni, inom valt fokusområde, att göra med medlen från Tillväxtverket? 
Berätta exempelvis om lösningar, utmaningar ni ser. Max 3 min/person.

2. Ser ni några möjligheter till samarbete med varandra i någon 
fråga?

3. Boka in en första träff för att diskutera samverkan.

Rundabordssamtal
Regionerna
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Annika Jervgren
Projektledare, Nordiskt Valideringsforum

Jörgen Bergvall
Expertkonsult Valideringslyft

Björn Dufva Hellsten
Expertkonsult Valideringslyft

Thomas Petersson
Expertkonsult Valideringslyft
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Reflektioner
Annika Jervgren, Björn Dufva Hellsten, 
Jörgen Bergvall, Thomas Petersson



Reflektion Våren 2021

Kartläggningen 
Syfte: Se vilka stödstrukturer samt 
förutsättningar som fanns  
• Intervjuer via TEAMS och en enkät om 

information 
• Utmaningar och möjligheter
• Informationskanaler och kunskap
• Strategi och förankring
• Samverkan och samarbete med andra 

aktörer
• Nationellt stöd och samordning



Reflektion Våren 2021

Vad såg vi inledningsvis?
Förutsättningar att arbeta med 
validering
- generellt låg kunskap, liten praktisk 
erfarenhet samt liten samverkan med 
andra aktörer

Såg inte vad regionens roll ska vara

Strategisk påverkan
- 5 av 21 hade validering med i RUS
- Svag förankring i organisationerna



Reflektion  Vår - höst 2021

• Engagemang och intresse

• Såg hur grundkunskaperna  
avseende validering 
succesivt ramlade på plats



• Delaktighet, generositet, 
respekt, prestigelöshet och 
goda kunskaper

• Dialog på bra nivå i WS 

• Succesivt bättre dialog kring 
nuläge i Analysverktyget

Reflektion Inledningen av 2022 

Dialog



• Engagemang, generositet, respekt, 
prestigelöshet, mycket goda 
kunskaper, idéer, lösningar och ser 
helheter

• Regioner gjorde mycket bra 
presentationer i WS

• Regionernas samverkan och aktiviteter
• Dialog på kompetent nivå i WS och 

dialogsamtal kring handlingsplaner
• Engagerat deltagande i de 5 

delprojekten

Reflektion vår – höst 2022 

Dialog

Island



• 20 av 21 regioner lämnar in 
ansökningar!

• Alla har nuläge – målläge 
och aktivitetsplaner

Reflektion höst 2022 



Reflektion Då - Nu

Vad såg vi inledningsvis?
Förutsättningar att arbeta med 
validering
- Generellt små kunskaper, liten 
praktisk erfarenhet samt liten 
samverkan med andra aktörer

Såg inte vad regionens roll ska vara?

Strategisk påverkan
- 5 av 21 hade validering med i RUS
- Svag förankring i organisationen

Vad ser vi nu?
Förutsättningar att arbeta med 
validering
- Generellt goda kunskaper, en del 
praktisk erfarenhet samt en hel del 
samverkan med andra aktörer

Ser regionens roll! 
- I TVV ansökningarna finns 
målsättningar och handlingsplaner

Strategisk påverkan
- Betydligt fler har validering med i 

RUS och andra styrdokument
- Bättre förankring i organisationerna



Reflektion Ni är redo för ert eget VALIDERINGSLYFT 
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Allt hänger ihop

Svante Sandell och Pär Sellberg



Den röda tråden

Valideringslyft har lärt oss hur viktigt det är att det nationella, 
det regionala och det lokala arbetet hänger ihop

Precis som att validering taget ur sitt sammanhang inte ger 
önskad effekt, så måste det nationella och lokala knytas 
samman via den regionala nivån

Det decentraliserade systemet för validering ställer stora 
krav på samverkan, kapacitet och kompetens hos alla 
involverade aktörer



Dimensioneringsbetänkandet

Omställningsstudiestödet

Mikromeriter

Databas för kvalifikationer i SeQF

Valideringsförordning

Valideringsskyldighet

Digital infrastruktur för KLL

Europass Digital Credentials

Branschvalidering

YH-flex
Inledande kartläggning

Regionala branschråd
Lärcentra

Strategisk kompetensförsörjningYrkesvux
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Program
1 December



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

TACK FÖR IDAG!
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