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Validering handlar om att värdera och sortera individers och gruppers kunskap och kompetens och 

betraktas ofta som ett trendigt och tilltalande redskap för att öka jämställdheten i samhället. Men 

validering kan även riskera att förstärka den rådande könsordningen eftersom kön görs i 

valideringsprocesens olika aktiviteter och projekt.      

 

Idag betonas utvecklingen mot ett kunskapssamhälle och ”validering” och har fått allt större 

uppmärksamhet i den europeiska utbildnings- och arbetslivsdebatten under senaste decenniet. 

Validering i dessa sammanhang handlar om att identifiera, bedöma och erkänna människors 

kompetens, ofta för att individen ska ”få papper” på vad hon kan. Med andra ord: det handlar om att 

synliggöra kompetens i organisationer och på arbetsplatser och omvandla reell kompetens till 

formell kompetens (Andersson 2003). Tanken är att detta ska gynna individen genom att ”beviset” 

på hennes kompetens ger henne ökad tillgång till utbildning och anställning. Tanken är även att 

samhället och arbetsgivarna ska gynnas genom att utbildningssystemet effektiviseras och anpassas 

mer efter arbetslivets krav. Regeringen (Ds 2003:23) understryker att validering uteslutande bör 

avse den process som inriktar sig på att identifiera och beskriva de kunskaper och den kompetens 

som den enskilde redan har. Validering som begrepp introducerades i Sverige 1996 i samband med 

”Kunskapslyftet”, ett nationellt utbildningsprogram för lågutbildade vuxna som genomfördes för att 

höja den generella utbildningsnivån i landet. Det har varit mycket utredningar och prat om detta och 

validering kan därför ses som en stark normativ diskurs. De senaste åren har en mängd konkreta 

projekt startats av statliga myndigheter, organisationer, kommunala och privata arbetsgivare och 

utbildningsanordnare där värdering och formalisering av individers tysta kompetens är central. De 

försök med validering som har genomförts har huvudsakligen varit relaterat till utbildningar på 

gymnasial nivå inom omvårdnadssektorn och kvinnor är i majoritet av dem som genomgått 

validering (Andersson 2001).  
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Validering handlar om möjligheten att värdera lärande till exempel genom att ge betyg, ge 

behörighet eller för att göra tillgodoräknanden inom en utbildning, oberoende av var och hur 

personens lärande skett (Andersson 2006). Den rådande svenska modellen av validering kan därför 

beskrivas som ”skolbaserad” (Lundgren & Abrahamsson 2005, Björnåvold 2000). Forskningen om 

validering är begränsad men vissa av de aspekter som problematiserats i de studier som gjorts är 

exempelvis hur den kan separeras från eller integreras med utbildning. När det gäller validering av 

yrkeskompetens finns skillnader mellan validering som relateras främst till vuxenutbildningen 

respektive till branschernas krav. En annan fråga är om valideringen ska utgå från individens behov 

eller från arbetsmarknadens behov inom ”bristyrken” (Andersson 2006).  

 

Satsningar på att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden har gjorts men det har varit svårt 

att förändra könsstrukturen (Fyrst 1999). Istället har arbetsmarknadspolitiken mer inriktats på 

kompetenshöjande insatser. Huvudfrågan blir då inte hur könssegregeringen ska kunna brytas utan 

blir istället hur gränsen ska kunna brytas mellan arbetslöshet och arbete, mellan att ha en svag 

ställning på arbetsmarknaden och trygga arbetsförhållanden, mellan risken att slås ut och att 

utvecklas i sitt arbete. Validering betraktas ofta som ett redskap för ökad jämställdhet genom att 

”alla” på lika villkor kan få betyg på vad de kan. Men ”fria val” sker ”under rådande 

omständigheter” som kan vara allt från aktuell familjesituation, arbetsmarknadsläge och 

privatekonomi till att tillhöra fel rekryterings (köns)kategori. I förhållande till nya ekonomiska och 

politiska klyftor formuleras frågorna om och jämställdhet mellan kvinnor och män riskerar att 

överskuggas av andra frågor som samhället ser som mer angelägna. Validering kan alltså vara 

problematisk eftersom valideringsprocessen innebär att värdera mäns och kvinnors kunskap och 

kompetens. Till exempel är yngre mer ”könskonservativa” än äldre och beroende på vilken politik 

som förs så får sådana omständigheter större eller mindre genomslag på yrkesvalet (Löfström 

2004).  

  

Syftet med papret är att undersöka hur validering stöttar kvinnor och män på den könssegregerade 

arbetsmarknaden och i den könssegregerade utbildningen.  

 

Jag är intresserad av att undersöka hur olika sätt att se på genuspolitik kommer till uttryck i 

validering. Jag utgår från  Teresa Rees (2001) beskrivning av tre vanliga förhållningssätt när det 

gäller jämställdhetsarbete i EU för att visa hur de olika förståelserna av genus ingår i 

valideringsprocessen; likabehandling, positiv särbehandling och mainstreaming. Likabehandling 

betonar lika rättigheter och fokuserar individer och ”rättigheter” inom den liberala feministiska 
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traditionen. Positiv särbehandling har haft som avsikt att förbättra kvinnors färdigheter och 

anställningsbarhet genom projekt för särskilda grupper som stått utanför arbetsmarknaden. 

Mainstreaming handlar om lagstiftning och politik såväl som strukturella förändringar för att göra 

samhället mer öppet för både kvinnor och män när det gäller de bredare institutionella aspekterna. I 

mitt paper vill jag undersöka hur de tre formerna av genuspolitik ingår i svenska valideringsprojekt 

och göra en preliminär analys av validering som en kollektiv och könsskapande process.  

 

 

Valideringsprojekt och forskning i Equal   

 

Min empiriska bas består av de två projekten Hållbar kompetensutvecklingsmodell och 

Equalprojektet NTG-lär. Projektet Hållbar kompetensutvecklingsmodell var format av Svenska 

Kommunalarbetareförbundet och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och syftade till att 

pröva nya modeller för kompetensutveckling samt att synliggöra och validera anställdas kompetens. 

Jag deltog som processutvärderare och intervjuade 70 chefer, anställda och politiker samt gjorde 

deltagande observationer i samband med arbetsplatsbesök, möten, konferenser och seminarier i 

kommuner, landsting och privata företag. Equalprojektet NTG-lär består av sexton 

utvecklingspartnerskap med ett antal delprojekt som syftar till att minska diskriminering och 

utanförskap i arbetslivet. Equal är ett följeforskningsprojekt där jag studerat validering både i 

offentlig sektor och inom området industri och teknik. Jag gjorde sammanlagt 57 intervjuer i en 

kartläggningsstudie om validering och fördjupade mina studier i tre utvecklingspartnerskap 

(projektkommuner och företag) där jag också gjorde deltagande observationer. Min övergripande 

ambition har varit att studera valideringsprocessen men eftersom materialet är omfattande med en 

stor organisation och många delprojekt har jag baserat min preliminära analys av Equal som jag gör 

i papret på intervjuer. I mitt paper utgår jag från forskningsmaterial i Equalprojektet som består av 

intervjuer om validering med sexton projektkoordinatorer samt elva uppföljningsintervjuer med 

personer som arbetar med validering. De uppföljande intervjuerna gjorde jag när 

projektkoodinatorerna hänvisade mig vidare till lärare, studievägledare och projektledare som 

särskilt arbetade med validering.  

 

När det gäller materialet till mitt paper har jag alltså  inte följt processen genom att själv delta utan 

har istället tagit del av aktörernas berättelser om processen. Och genom att jag tolkar deras 

upplevelse av processen kan jag inte identifiera eventuella diskrepanser mellan deras utsagor och 

sociala praktiker. Men jag utgår från att vad intervjupersonerna ger uttryck för också har betydelse 
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för praktiken. I enlighet med teorier om kön som social process (t.ex. Smith 1987, Acker 1992) är 

min uppfattning att människor konstruerar den sociala världen genom praktiker och diskurser som 

påverkar konstruktionsprocessen. Vår kunskap om samhället förmedlas till stor del genom texter av 

olika slag och kunskap kan undersökas som en pågående samordnande praktik av människor (Smith 

1990). Människor interagerar och använder olika typer av förhållningssätt eller argument för att 

åstadkomma olika saker. De företrädare för olika organisationer som jag intervjuat har som en 

central uppgift att organisera för validering för att tillvarata människors erfarenheter på olika sätt. 

De, liksom jag som forskare, är en del av de ”styrande relationerna”, dvs en komplex och massiv 

samordning av människors arbete och erfarenheter i organiserade praktiker som innefattar staten, 

management, lagar, affärsliv, professionella organisationer och utbildningsinstitutioner samt 

diskurser i text som förbinder en mångfald maktcentra (Smith 1987). Jag har sammanställt 

intervjuerna i teman som ger en beskrivning av hur validering görs som ”skoldriven” mot betyg, 

som ”samhällsdriven” mot arbete och som ”arbetsgivardriven” i arbete för att analysera 

valideringsprocessen ur ett genusperspektiv på den könsuppdelade arbetsmarknaden.  

 

När det gäller mitt avhandlingsarbete har jag hittills samlat material i utvecklingsprojekt och i mitt 

paper utgår jag från teorier om validering kopplade till den konkreta könsuppdelade 

arbetsmarknaden. I mitt avhandlingsarbete planerar jag att även använda andra teorier för att förstå 

sociala och kulturella processer och människors specifika förhållanden (till exempel Adkins 2004; 

Skeggs 1997; Raevaara 2005; Sennett 2006; Lury 1996; Acker 1989; Korvajärvi 2002; Smith 1990, 

2005, Braidotti 2006; Haraway 2004).        

 

 

Validering på den könsuppdelade arbetsmarknaden 

 

Staten har en central roll i strategin för hur validering utformas nationellt och inom EU (Colardyn 

1997). Olika åtgärder kan stimulera kompetensutveckling genom att garantera kvaliteten i 

validering av kunskap och kompetens; fastställa nationella ram- och regelverk särskilt genom att 

ställa upp nationella kvalitetsnormer för att definiera olika yrkesstandards; samt genom att 

organisera för bättre samordning för att möjliggöra för människor att tydliggöra sina erfarenheter 

och tidigare uppnådda ”resultat” av både utbildningsmässig, praktisk, kulturell och social natur. 

Bedömning och erkännande av kunskap och kompetens blir allt viktigare och 

utvecklingstendenserna ställer krav på ett förtydligande av politiken när det gäller validering. 

Kriterierna för de olika politiska åtgärderna handlar om att valideringsresultaten ska vara 
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överförbara, synliga och flyttbara. Överförbarhet handlar om vilken betydelse olika färdigheter och 

kompetenser tillmäts i det formella utbildningssystemet (i övergångar mellan teoretiska och 

yrkesförberedande utbildningar, mellan gymnasienivå och högskolenivå samt möjligheterna att få 

tillträde till speciella utbildningsprogram). Synlighet handlar om vilket socialt värde validering 

erhåller och hur den kan bli mer allmänt accepterad genom att till exempel arbetsmarknadens parter 

involveras i utformningen av kursplaner och valideringspolitik. Flyttbarhet handlar om att det 

ekonomiska värdet av kunskap och kompetens är beroende av möjligheter för individer att bära dem 

med sig till olika arbetsgivare och få dem tillgodoräknade vid anställning, befordran och 

lönesättning. 

 

Under nittiotalet har kvinnor uppvisat både dokumenterat högre benägenhet att studera och högre 

genomsnittsbetyg än män vilket bidragit till att deras ställning vid högskolan stärkts och till att allt 

fler väljer andra utbildnings- och yrkesvägar än de traditionella (Löfström 2004). Att 

könssegregeringen på arbetsmarknaden minskat beror därför främst på en ökad kvinnoandel inom 

många mansdominerade yrken som kräver högre utbildning. Inom ”mansyrken” och ”kvinnoyrken” 

som kräver kortare utbildningar är könsmönstret däremot nästan oförändrat. De olika satsningar för 

att öka flickors och kvinnors teknikintresse tenderar att ha haft långsiktigt positiva effekteter men 

till skillnad från flickorna/kvinnorna är pojkarnas/männens ointresse för alla typer av 

”kvinnoyrken” stort, oavsett utbildningsnivå. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden har minskat 

något under nittiotalet genom att kvinnor breddat sina yrkesval. Men männens inbrytningar på 

kvinnodominerade områden har däremot varit färre. Fortsatta satsningar på att öka och bredda 

flickors ”teknikintresse” utan att samtidigt organisera för pojkars ”socialintresse” kan därför snarare 

förstärka traditionella könsmönster än att förändra dem (Löfström).  

 

I följande avsnitt presenterar jag min empiri under tre olika teman. I de olika projekten inriktas 

”skolverksamheterna” mot betyg, i ”samhällsverksamheterna” riktar sig valideringen mot arbete 

och ”arbetsgivarverksamheterna” organiserar för validering i arbete.  

 

 

Skoldriven validering – mot betyg 

 

”Skoldriven validering” handlar om att kopplingen mellan skola och arbetsliv har blivit alltmer 

central för att ”fylla på” med ”rätt kunskap” när individen inte kan för att öka sina chanser att 

komma in på arbetsmarknaden. Och samtidigt som det livslånga lärandet betonas så har det blivit 
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allt viktigare att ha rätt kunskap ”från början” och att ha ”med sig” betyg eller intyg på sina 

kunskaper för att kunna söka vidare till högre utbildning. Fyra projektkoordinatorer samordnar 

projekt i den formella skolverksamheten som riktar sig mot ungdomar i gymnasieskolan (främst 

Individuella programmet, där flest pojkar återfinns). I ett av partnerskapen jobbar en projektledare 

tillsammans med projektkoordinator med inriktning mot högskola (främst för invandrare och 

arbetslösa). Också ungdomar 16-24 år som av olika anledningar lämnat den kommunala 

utbildningens grundskola eller gymnasieskola, elever i grundskola, pensionärer och en grupp 

professionella ingår som målgrupp i partnerskapen. När det gäller könsfördelningen omfattar 

projekten fler pojkar och män än flickor och kvinnor.  

 

Karin har tidigare erfarenheter av läraryrket och arbetar nu som egen företagare och 

projektkoordinator i ett partnerskap som startat fritidsverksamhet för barn från sex år (främst 

flickor) för att fler flickor (50 procent) ska utbilda sig inom teknikområdet. När jag ber henne 

beskriva vad validering innebär för henne svarar hon:  

 
”Eftersom vi rör oss på ett område där vi eftersträvar att stimulera nyfikenhet, kreativitet och företagsamhet är det svårt 

att veta hur man validerar... Inledningsvis hade vi en diskussion om man ska validera. Om det räcker att de är i våran 

verksamhet och sedan väljer teknisk utbildning på gymnasiet. Man kan mäta men man kan inte mäta den enskilde 

deltagarens kunskaper. Det ska inte vara någon skola utan det handlar om att kunna komma på saker som underlättar i 

den egna vardagen. Det bygger på de erfarenheter de har inom sig... Man måste uppvärdera den praktiska förmågan och 

till exempel mäta hur många flickor som väljer att gå teknikutbildning och jobbar på tekniska arbetsplatser. Skolan 

borde hitta ett valideringssystem och strukturer. Men inte på individnivå. Utan på kort och lång sikt göra enkäter om hur 

lärarnas undervisning är och mäta attityder med enkäter. Man kan inte mäta teknisk kompetens genom att ge dem betyg. 

Men att beskriva hur man gör, att berätta för de andra hur jag gör är utvecklande.”   

 

I Karins projekt handlar valideringen om att visa sin individuella kunskap genom att studenterna 

berättar om sina erfarenheter. Vad som skiljer hennes projekt som vänder sig till flickor från de 

andra projekten i partnerskapet (som främst vänder sig till pojkar) är att det inte är inriktat mot att 

ge den individuella flickan betyg eller andra former av dokument som bekräftar hennes praktiska 

och/eller teoretiska kunskaper. I det teknikprojekt som är riktat mot pojkar ses däremot teknik och 

att meka som ett pedagogiskt verktyg för att nå det verkliga målet som är att få betyg. Huvudsyftet 

är där att ge pojkar tid (ett år) för att läsa upp slutbetyg i de kärnämnen de saknar och ”teknik” är 

medlet för att nå målet.  

 

Karin och de andra tre projektkoordinatorerna berättar att de inte i första hand gör validering i sina 
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partnerskap. Men i ett partnerskap har det funnits resonemang kring validering. Där har det handlat 

om att förändra strukturen för att få ett öppet universitet för alla (till exempel anställda i offentlig 

förvaltning som har lite kompetensutveckling i sina arbeten samt ungdomar som kommer från icke 

studiemiljöer och arbetarklass). Karolin kommer från ett småföretag från ”utbildningssidan” och 

berättar att hon jobbat tillsammans med projektkoordinator genom att ha det informella ansvaret i 

partnerskapet. Karolin menar att det ställs olika krav beroende på vad validering ska vara bra för. 

De kan vara bredare när det gäller att hitta så bra arbetsmarknad som möjligt för en arbetslös för att 

få många ingångar och de kan vara smalare när det handlar om delar som ska kompletteras inne i en 

persons yrke. När jag ber henne beskriva valideringsprocessen svarar hon att validering kan handla 

om intervjuer, skriftliga test och avtal med branschorganisationer som hjälper till med test på 

arbetsplatserna. Karolin berättar: 

 
”Inom Svenskt Näringsliv gäller en helt annan sak, att komma ut och jobba och få ett intyg så dom vet att man kan 

jobba. Det är viktigt att få en referens på arbetsmarknaden. Vid validering får man inte referenser utan istället visar man 

på olika moment. Men det blir ganska dyrt att testa på arbetsplatsen. Betalar arbetsgivaren för att de gör testen? 

Validering måste syfta till att hjälpa individen och inte bli ett myndighetsverktyg för att säga att individen inte kan. Att 

det inte används emot folk utan det ska vara ett stöd. Men sen ska utbildning anordnas också och universitet måste börja 

lägga upp sina kurser i moduler. Så att läkare, tekniker och andra kan ta de kurserna. Att anpassa till behoven.” 

 

Ovanstående resonemang belyser att validering idag blivit en ekonomiskt viktig strategi för att 

identifiera och dokumentera vad en individ kan i samband med olika former av tester. I Equal är de 

olika ”Skolverksamheterna” främst inriktade mot dokumentation i form av betyg, intyg och diplom 

när det gäller aktiviteter där pojkar befinner sig. Den form av dokument som utfärdas i den aktivitet 

där flest flickor befinner sig som erhåller ”papper” är körkort. I övriga aktiviteter där flest flickor, 

kvinnor samt personer i åldersgruppen 50+ befinner sig är arbetet inte inriktat mot att validera och 

ingen form av ”papper” utfärdas.  

 

 

Samhällsdriven validering – mot arbete 

 

”Samhällsdriven validering” handlar om att skapa (långsiktiga) sociala relationer och kontaktnät 

mellan utbildningsanordnare och företrädare för arbetslivet för att hitta nya former för att bedöma 

kompetens utifrån tanken om individers fria val. Sju projektkoordinatorer samordnar projekt genom 

olika former av studier och program och i tre av partnerskapen arbetar en delprojektkoordinator och 

två projektledare särskilt med validering. Verksamheterna riktar sig främst mot ungdomar i åldrarna 
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18-25 år med ofullständiga gymnasiebetyg och könsfördelningen är relativt jämn när det gäller det 

totala antalet kvinnor och män i de olika projekten. Aktiviteterna i de olika projekten har en mer  

tydlig könsuppdelning och de olika grupper av människor som ingår är ungdomar, omhändertagna 

enligt Lagen om Vård av Unga, ”dropouts” men också funktionshindrade, invandrare, 

arbetssökande, förtidspensionerade, nyföretagare och anställda som vill byta karriär deltar i olika 

projekt. Könsfördelningen är jämn när det gäller totala antalet deltagare i projekten men det finns en 

tydlig uppdelning av pojkar och flickor, män och kvinnor inom olika inriktningar i arbete och 

studier.  

 

Anders driver ett utbildningsföretag och har varit koordinator i ett av partnerskapen. Han berättar att 

projektet startades dels utifrån en ilska och frustration över att den utbildningsverksamhet som 

bedrevs inom ett ”Program” nära kopplat till företagets verksamhet inte var ”kommunicerbar” och 

dels för att han upplevde ett behov av att lyfta upp det lärande som skedde i verksamheten och göra 

samma sak för formella organisationer. Valideringen handlar om att deltagare i ”Programmet” ska 

få sina redan erhållna men inte erkända kompetenser synliggjorda och erkända. Det handlar också 

om att bygga upp en valideringsmodell i relation med andra organisationer för att utforma kriterier 

för värdering och bedömning av individer med utgångspunkt i lokalsamhällets behov av arbetskraft. 

Projektet  omfattar ungefär 250 personer med ett något högre antal killar än tjejer och den primära 

målgruppen är egentligen ”alla”.  

 

Linda är projektledare i ett partnerskap med äldre deltagare (50+). Projektet har totalt omfattat ca 

trettio personer. I pilotgruppen ingick arbetslösa, sex kvinnor och tre män varav en man och en 

kvinna med annan etnisk bakgrund än svensk. Projektet handlar om att identifiera och ta tillvara den 

livserfarenhet och kompetens som människor samlat på sig genom livet och att medvetandegöra 

omgivningen om att de är en resurs. En viktig del är också att medvetandegöra målgruppen själv om 

att de har kompetensen och därmed stimulera människor att stanna kvar så länge som möjligt på 

arbetsmarknaden. Genom att göra en ”Livskompetensanalys” får den person som genomgått 

analysen en förteckning över vad de kommit fram till som blir den personens egna dokument att 

bära med sig. Valideringen handlar om att identifiera kunskaper och färdigheter som personer 

inhämtat på andra arenor än traditionell skola samt att bekräfta och verifiera den kompetensen. 

Linda berättar om valideringen som sker i form av dokumentation i meritportfölj: 

 
”Meritportföljen är utarbetad av 'Valideringscentrum' och det finns avtal med Länsarbetsnämnden och AF. Vi har 

använt ett färdigt koncept och även utförarna är anlitade av Validerinscentrum. Det går ut på att deltagarna gör en 
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meritportfölj genom att skriva. Underlaget är 'EU-passet' som är en blankett som EU vill att man ska skriva sin 

arbetsansökan på. Den används som en stomme för att titta tillbaka på tidigare jobb. Deltagarna skriver ansökan som är 

riktad mot ett företag och beskriver var man arbetet, på vilket sätt och varför. Då får man fram de generella 

kompetenserna som Valideringsdelegationen tagit fram kriterier för. De kan även söka jobb på Internet och 

Platsbanken. En stor del av meritportföljen handlar om coaching och att ge stöd åt deltagare att bygga upp 

självförtroende och motivation. Praktiskt handlar det även om hur en anställningsintervju går till. Det är väldigt inriktat 

på att komma ut på arbetsmarknaden och att komma ut och söka jobb.” 

 

En annan metod i projektet är i form av att kartlägga, dels att dokumentera arbetslivserfarenheter 

och utbildning, fast inte lika utförligt som meritportfölj. Dels handlar det om att undersöka olika 

kompetens (drivkraft och initiativrikedom), vad personen skulle vilja göra och vad personen ”duger 

till” (har med sig och är bra eller dålig på). Båda metoderna handlar om att få fram de formella 

kompetenserna men också de informella som deltagarna fått genom att leva, i olika föreningar och 

hobbies. Linda berättar att de använt sig av ett material för meritportfölj och karriärplanering i 

Livskompetensanalysen:  

 
”I Meritportföljen har vi använt dator och en coach hjälper deltagarna. Vi har också haft individuella samtal och 

gruppaktiviteter. Karriärplanering bygger helt på individuella samtal. Och 'hemläxor' kommer sedan till i det 

individuella samtalet. Det finns en bok och ett papper där man fyller på 'hela ens liv'. Tre A4-papper som deltagarna 

gjort i samtalen ger sedan en bild av vad de gjort – en sån person är jag. Den dokumentationen är slutprodukten för 

individen.” 

 

Linda säger att valideringen handlar om att ”ta reda på vad de har och ge dem vad de inte har”. Hon 

berättar att Livskompetensprojektet finns i gränslandet skola – arbete och att det kan leda till 

validering och utbildning i nästa steg. Då handlar det om att validera deras kunskap och kompetens 

när det gäller ett yrke. För att det ska leda till ett intyg/betyg. 

 

Ovanstående resonemang belyser att de olika verksamheterna handlar om att organisera för att ge 

individer möjligheter att skaffa bevis på sina kunskaper för att komma in på arbetsmarknaden. 

Validering är en viktig strategi för att skapa relationer mellan utbildning och bransch som grund för 

olika bedömningar. ”Samhällsverksamheterna” riktar sig till människor som på olika sätt står 

utanför arbetsmarknaden. De verksamheter som inriktar sig mot att utveckla ”alternativa” former av 

studier har en relativt jämn könsblandning (eller fler pojkar och män än flickor och kvinnor) inom 

de olika aktiviteterna och är inriktade mot dokumentation i olika former av intyg och betyg. Den 

form av dokument som utfärdas i ett projekt för åldersgruppen 50+ där fler kvinnor än män ingår är 

”meritportfölj”. Körkort utfärdas i ett projekt för invandrare där fler unga män än unga kvinnor 
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ingår. I något projekt görs vissa utbildningsinsatser vid Komvux och universitet men i de övriga 

projekten där fler unga kvinnor än unga män ingår är arbetet inte i första hand inriktat mot att 

bedöma och validera individens kompetens.    

 

 

Arbetsgivardriven validering – i arbete  

 

”Arbetsgivardriven validering” handlar om att utforma nya system för att på ett effektivt sätt 

kompetensutveckla och tillvarata anställdas yrkeskompetens. Två projektkoordinatorer, tre 

projektkoordinator/delprojektledare samt en sammanhållande av utvecklingspartnerskapet på 

övergripande nivå samordnar projekt i olika regioner, kommuner, organisationer och företag. Sex 

personer är knutna till verksamheterna på olika sätt genom att de är projektanställda inom validering 

(varav två är projektledare och samordnare för infrastrukturen i respektive regioner och fyra är 

projektledare och utbildare inom olika former av vuxenutbildning). När det gäller könsfördelningen 

innefattar projekten fler kvinnor än män som återfinns i de traditionellt kvinno- och 

mansdominerade områdena i arbetslivet.           

 

Pernilla är utbildningsledare inom vuxenutbildningen och har haft en projektanställning i ett av 

partnerskapen. Hon berättar att projektet inledningsvis ägdes av Industriutvecklingscentra som finns 

i hela regionen men att vuxenutbildningen tog över partnerskapet de sista 1,5 åren. Projektet riktar 

sig mot invandrare och endast ett fåtal personer ingår i själva projektet eftersom det viktigaste är att 

utveckla metoder som sen ska passa för många. Pernilla menar att ”verklighetsvalidering” 

förekommit i alla tider genom att arbetsgivaren kollat upp vad individen kan som söker arbete. Hon 

understryker att validering inte innebär att lyckas på alla nivåer och ha en bred grund och betyg i 

enlighet med Skolverkets definition. Istället menar hon att validering handlar om att bekräfta och att 

få papper på vad personen kan. Målsättningen med validering är att bevisa vad personen kan, inte 

vad personen inte kan och att få ”credit” för sin yrkeskompetens. Det är inte ämneskunskaper utan 

andra intyg som är viktigare och det som saknas för att få betyg blir en senare fråga.  

 

Anton arbetar som vägledare, utbildare och utvecklare och har deluppdrag i två av partnerskapen 

när det gäller validering i offentlig sektor där mestadels kvinnor arbetar. Han berättar att han i det 

ena partnerskapet arbetat med långtidssjukskrivna och att det handlat om att deltagarna berättat sin 

historia vilket lett till en ”regelrätt” validering och att bekräfta vad man kan när de blivit friskare. 

Att anpassa utbildning och innehåll efter de kunskaper de har, som en karriärförändring. Men han 
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säger att det inte har lett till dokument eller tydliga intyg som alla drömmer om. I det andra 

partnerskapet har det handlat om att ta fram en loggbok. Anton menar att det inte blir ”validering” 

om man inte utgår från vad personen säger att han kan och att han vill hitta saker som ligger vid 

sidan om kurser så att människor blir ännu mer anställningsbara. Anton definierar validering som 

att beskriva och formellt bekräfta vad någon kan. Göra giltigt. Att det ska ha någon form av 

relevans för arbetsmarknaden.  
 

Ovanstående resonemang belyser att validering är en viktig strategi för att synliggöra och erkänna 

anställdas yrkeskompetens i arbetslivet. Projektkoordinatorerna berättar att de gör validering i sina 

projekt och de olika verksamheterna handlar om att skapa nya strukturer och att hitta nya värden. I 

Equal riktar sig de olika projekten inom ”Arbetsgivarverksamheterna” mot anställda inom industri 

och teknik i det privata näringslivet, anställda inom områdena vård och omsorg samt kultur och 

bibliotek i offentlig sektor samt anställda ensamarbetare i föreningar. När det gäller 

könsfördelningen omfattar projekten fler kvinnor än män som återfinns i de traditionellt kvinno- 

och mansdominerade områdena i arbetetslivet. Inom ett av de två partnerskapen där 

könsfördelningen är relativt jämn är valideringen främst inriktad mot utbildning och betyg när det 

gäller eftergymnasial utbildning (KY), både inom det mandominerade området industri och teknik 

och det kvinnodominerade området vård och omsorg. Även inom det andra partnerskapet där ett 

större antal män validerar är valideringen inriktad mot att dokumentera yrkeskompetens i form av 

betyg. Validering inom de  kvinnodominerade områdena vård och omsorg, kultur, administration 

handlar främst om att ”utforska” de anställda i samtal, intervjuer och självskattningar. Kvinnornas 

erfarenheter dokumenteras antingen i andra former än betyg eller så är valideringen inte alls inriktad 

på att erkänna och utfärda papper på deras yrkeskompetens.     

 

 

Diskussion 

 

I papret har jag undersökt hur validering stöttar kvinnor och män på den könssegregerade 

arbetsmarknaden och i den könssegregerade utbildningen. Att värdera och tillvarata människors 

kunskap och kompetens har blivit allt viktigare för att få ökad tillgång till anställning och 

utbildning. Utvecklingstendenserna ställer krav på politiska åtgärder och tydligare kriterier för 

valideringsresultat. I olika projekt arbetar företrädare för olika organisationer för att samordna 

verksamheter inom skola, samhälle och arbete och utforma system för validering. Skoldriven 

validering handlar om betydelsen av att ha ”rätt kunskap” och att ha betyg och intyg på sina 



12 

kunskaper för att kunna söka vidare till högre utbildning och arbete. Den samhällsdrivna 

valideringen handlar om att skapa sociala relationer och kontaktnät mellan utbildningsanordnare 

och företrädare för arbetslivet och att bedöma kunskap och kompetens i studier och arbete. 

Arbetsgivardriven validering handlar om att utforma system för att på ett effektivt sätt tillvarata 

anställdas kompetens.  

     

Min undersökning visar hur validering har olika genuseffekter för män och kvinnor. De olika 

valideringsverksamheterna är främst inriktade mot dokumentation i form av betyg och intyg för 

män och pojkar. I de verksamheter där flest kvinnor och flickor befinner sig dokumenteras inte 

kunskap och kompetens i första hand utan arbetet är främst inriktat mot att ”utforska” individen 

som person genom samtal, intervjuer och självskattningar i form av meritportfölj och 

kartläggningsstudier. Kriterier för validering av kunskap och kompetens möjliggör därför främst för 

män och pojkar att få ”papper” på vad de kan.  

 

I min studie kommer Rees (2001) tre olika genuspolitikmodeller till uttryck i valideringen. Det 

liberala förhållningssättet som betonar likabehandling ingår i ”skolvalideringen” genom att flickor 

behandlas som ”samma” som pojkar. Till exempel är ett mål att lika många flickor som pojkar ska 

utbilda sig inom teknikområdet. Valideringen handlar då om att flickor ska visa sin individuella 

kunskap i förhållande till en manlig norm. Positiv särbehandling som betonar projekt utformade för 

att förbättra kvinnors färdigheter och öka deras anställningsbarhet ingår i ”samhällsvalideringen” 

genom att grupper av kvinnor som varit ifrån arbetsmarknaden under en period ges möjlighet att 

stärka sin självkänsla och bli medveten om sina resurser. Valideringen handlar här om att ”ta reda 

på vad de har och ge dem vad de inte har” och hjälper kvinnor att passa in i en manlig kultur. 

Mainstreaming som betonar systematisk integrering av lika möjligheter för kvinnor och män i 

organisationer ingår i ”arbetsgivarvalideringen” genom att tillmötesgå mångfald både när det gäller 

genus och andra grupper i samhället som ungdomar, etniska minoriteter och funktionshindrade. Till 

exempel riktar sig många projekt mot pojkar och män för att utveckla metoder som sen ska passa 

många. Valideringen handlar om att utforma nya system och omvandla organisationer utifrån en 

politik om skillnad.  

 

Målet för olika åtgärder i samhället är ofta att få till stånd en arbetsmarknad där den enskilde utan 

hinder av lagar, fördomar och liknande är fri att efter intresse och förmåga själv välja det yrke som 

hon eller han vill ha och kan få. Mainstreaming är en huvudpolicy och en långtidsstrategi för att 

påverka politiken mot ökad jämställdhet genom lagar och riktlinjer. Men mainstreaming kan förstås 
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på olika sätt och riskerar också att nedtona genusaspekterna till förmån för mångfald när det gäller 

validering. Min studie visar att validering och värdering av kunskap och kompetens ofta görs utifrån 

en liberal förståelse om individers ”intressen”. Fast det sker i en kollektiv och könsskapande 

process och ”fria val” sker alltså ”under rådande omständigheter”. Frågan är om validering kan 

bidra till att öppna upp system och strukturer för både män och kvinnor. Annars riskerar validering 

att förstärka den rådande genusordningen snarare än att stödja både kvinnor och män på 

arbetsmarknaden och i utbildning.   
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