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2 Direktiv 

Sammanfattning 

Umeå universitet har bedrivit ett projekt inriktat på validering av reell kompetens i ett nationellt 

samarbete genom UHR. Beslut har tagits att de lokala projekt som har kvar medel får behålla dessa 

under 2019. Genom inventering och analys ska projektet utveckla metoder för validering av reell 

kompetens och ta fram en process som kan användas för grundläggande respektive särskild 

behörighet. Syfte, bakgrund och projektmål beskrivs enligt nedan. 

2.1 Definitioner och förkortningar1 

Ord Förklaring 

Reell kompetens Den samlade, faktiska kompetens som en individ har oberoende av hur, när 

eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen 

behörighetsgrund till utbildning inom högskolan vid sidan av formell 

behörighet genom betyg. Bedömning av reell kompetens avser i dessa 

sammanhang den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen.  

Formell kompetens Kompetens som en etablerad organisation, t.ex. en utbildningsinstitution, 

en myndighet eller en branschorganisation, har bedömt och dokumenterat i 

formella termer genom betyg, intyg, certifikat, legitimation etc.  

Icke formellt lärande Ett avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, 

förordningar eller föreskrifter. Icke-formellt lärande genomförs i t.ex. 

studiecirklar, arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning. 

Kvalitetssäkringen av lärandet varierar.  

Informellt lärande Et ofta oavsiktligt lärande som inte är organiserat eller strukturerat och som 

pågår på arbetsplatsen, i hemmet, på fritiden, under ledighet etc.  

Validering En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och 

dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person 

besitter oberoende av hur de förvärvats (Skollagen (2010:800)). På 

europeisk nivå beskrivs den som fyra separata steg: identifiering, 

dokumentering, bedömning och erkännande (certifiering) (Rådets 

rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande 

2012/C 398/01). 

 

                                                             

1 Hämtat ur Universitets- och högskolerådets definitionsmanual – bedömning av reell kompetens 
inom högskolan. Definitioner kan komma att revideras lokalt under projektets gång.  
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3 Beskrivning 

Umeå universitet har för avsikt att använda de kvarvarande medlen från projektet reell kompetens vid 

Umeå universitet2 till att starta upp ett nytt projekt inriktat mot validering av reell kompetens för 

tillträde.  

3.1 Syfte 
 

Syftet med projektet är att den personal som på något sätt kommer i kontakt med eller ska göra en 

validering har kvalitetssäkrade metoder att använda sig av. Därigenom kommer hanteringen att 

förenklas och vara enkel att kommunicera med sökande som vill åberopa reell kompetens för tillträde.  

3.1.1 Redogörelse för förankring i kärnverksamheten 

 

Projektet är förankrat inom styrgrupp och expertgrupp för projektet Reell kompetens 2019. Fakulteter, 

Lärarhögskolan och Studentcentrum har också informerats. Projektplanen tar sin utgångspunkt i 

projektdirektivet.3 

3.2 Bakgrund 
 

Sedan andra halvåret 2016 har ett projekt bedrivits vid Umeå universitet för att öka möjligheten att bli 

behörig genom reell kompetens och kunna bli antagen på utbildning. Projektet har även varit inriktat 

på tillgodoräknande av reell kompetens.  

Projektet finansierades inledningsvis genom direkt bidrag från utbildningsdepartementet men 2017-

2018 ingick projektet i UHR´s nationella uppdrag för reell kompetens och erhöll då finansiering från 

UHR. Projektet har bedrivits enligt av rektor fastställd projektplan som slutrapporteras 2019-02-12.  

UHR har beslutat att de lokala projekt som har kvar medel får behålla dessa under 2019 och utifrån 

resultaten i projektet 2016-2018 så har styrgruppen för det projektet föreslagit att ett nytt projekt 

startas med en avgränsad målsättning enligt nedan. 

Regeringens ambition med uppdragen till lärosätena 2016 var att öka möjligheten till tillträde till 

högre studier samt korta utbildningstiden för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Nyttoeffekten 

av valideringsprojekten de senaste åren har varit problematisk att beskriva från start. Det låter sig inte 

göras genom statistik då det inte fanns något utvecklat enhetligt sätt att föra den typen av statisk när 

projektet startade. UHR har ett pågående arbete men det har ännu inte redovisats.  

Lokalt och för projektet 2019 så får vi istället beskriva nyttan som en metodutveckling: Den personal 

som på något sätt kommer i kontakt med eller ska göra en validering har kvalitetssäkrade metoder att 

använda sig av. Därigenom kommer hanteringen att förenklas och vara enkel att kommunicera med 

sökande som vill åberopa reell kompetens för tillträde.  

                                                             

2 Projektplan reell kompetens vid Umeå universitet FS 2.9-687-16 
3 Umeå universitet, Projektdirektiv Reell kompetens 2019 FS 2.9-146-19 
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3.3 Projektmål 
 

De övergripande målen är att 

- genom påvisande av hur modeller och metoder för validering kan tillämpas, utveckla ett stöd 

för personal som ska bedöma sökandes reella kompetens för tillträde till högre studier. 

 

- ta fram en process med rutiner där ansvar i processen tydliggörs. Processens slutprodukt ska 

vara ett beslut om behörighet som enligt delegationsordning fattas av chefen för 

Studentcentrum.4 

 

 

 

Produktmål 

Nr. Mål 

1. Genomföra seminarier/workshoppar inom lärosätet för att visa modeller och metoder för 

validering av reell kompetens för tillträde.  

2. Komplettera befintlig antagningsprocess med en delprocess, motsvarande, som beskriver 

flödet och roller för ett beslut om grundläggande och särskild behörighet.6 

3. Utveckla tillgängliga metoder för validering av reell kompetens för personal inom lärosätet. 

 

                                                             

4 Antagningen vid Studentcentrum ansvarar för den här delen av projektet. 
5 Ibid 
6 Ibid 

Effektmål 

1. Personal vid Umeå universitet har tillgång till utbildning och erfarenhetsutbyte gällande 

metoder för validering av reell kompetens för tillträde.  

2. Det ska vara tydligt hur Umeå universitet arbetar med validering av reell kompetens för 

behörighet.5 

3. Personal ska enkelt kunna hitta information om validering av reell kompetens för 

behörighet i Handboken för utbildningsfrågor.  
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3.4 Avgränsning 
 

Projektet har inte ansvar för aktiviteter för etablering på arbetsmarknaden. Projektet omfattar heller 

inte bedömning av reell kompetens som görs inom ramen för särskilda satsningar inom 

lärarutbildningarna.  

4 Organisation 

4.1 Beskrivning av ansvar 
Enligt beslutat regelverk och Umeå universitets projektmodell. För ansvarsfördelningen mellan 

uppdragsgivare, styrgrupp och projektledare se Regler för universitetsgemensamma projekt och 

uppdrag dnr: 100-733-10. 

4.1.1 Uppföljning 

Generell uppföljning 

Planeringsenheten ansvarar för uppföljning av projektet årligen, i februari månad.  

Uppdragsgivarens och styrgruppens uppföljning 

Det åligger respektive projekts uppdragsgivare och eventuell styrgrupp att i dialoger med projektledare 

och vid interna mötesfora inom projekten mer specifikt följa upp genomförandet av projektet (inkl. 

milstolpar). Uppdragsgivaren ska vid dessa möten ge projekten ytterligare anvisningar och direktiv. Om 

projektet inte klarar av att nå uppsatta mål har uppdragsgivaren och eventuell styrgrupp ett särskilt 

ansvar att vidta åtgärder så att detta kan ske. 

Övrigt 

Om projektet innehåller IT ska alltid IT-chefen involveras. I de fall där studenter berörs av projektet bör 

det övervägas om de även ska finnas med i projektorganisationen. För ytterligare information om 

uppföljningsprocessen se Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag dnr: 100-733-10 

och www.fokus.umu.se.  

http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
http://www.fokus.umu.se/
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4.2 Bemanning 

4.2.1 Uppdragsgivare 

 

Namn Caroline Sjöberg 

Funktion/motsv. Universitetsdirektör 

E-post caroline.sjoberg@umu.se 

Telefon 090-786 62 00 

 

4.2.2 Styrgrupp 

 

Projektet har en styrgrupp 

 Ja 

 Nej 

Namn Org.enhet/motsv. Funktion/motsv. 

Peder Tjäderborn Studentcentrum Ordförande 

Åsa Vännman Studentcentrum  

Fredrik Georgsson Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet 

 

Ann-Catrine Eriksson Humanistisk fakultet  

Nelly Fernström Umeå studentkår  

 

4.2.3 Projektledare 

 

Namn Maria Nylén 

E-post maria.e.nylen@umu.se 

Telefon 090-786 68 75  

CAS maanyn01 
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4.2.4 Projektgrupp 

 

Projektet har en expertgrupp 

 Ja 

 Nej 

Namn Org.enhet/motsv. Funktion/motsv. 

Per Lindström Medicinsk fakultet  

Jenny Feltenmark Institutionen för psykologi  

Loke Brinkstam Studentcentrum  

Pontus Bergh Enheten för polisutbildning vid 

Umeå universitet 

 

 

4.2.5 Referensgrupp 

 

Projektet har en referensgrupp 

 Ja 

 Nej 

Namn Org.enhet/motsv. Funktion/motsv. 

Anna-Karin Lidström-Persson Lärarhögskolan  

Helena Lindvall Studentcentrum  

Thomas Wahlström Studentcentrum  

Victoria Bernhardtson Studentcentrum  

Tova Stenlund Institutionen för psykologi  
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5 Genomförande 

5.1 Tidplan 

Start: 2019-02-26 

Avslut: 2020-01-07 

5.2 Beslutspunkter 
 

BP Beskrivning Datum 

BP1 Rektor fastställer projektplanen 2019-02-26 

BP2 Rektor fastställer slutrapporten 2020-01-07 

5.3 Etapper 
 

Nr Beskrivning Start Avslut 

1 Inköp av kompetens för validering av reell kompetens för 

tillträde.  

Delprocess som beskriver flödet och roller för validering av 

reell kompetens för behörighet.7 

Metoder för validering av reell kompetens. 

Seminarier/workshoppar om validering av reell kompetens 

för tillträde.  

2019-02-26 2020-01-07 

5.4 Milstenar 
 

Nr Leverans Datum 

1 Delprocess för validering av reell kompetens för behörighet8 2019-06-17 

2 Seminarium/workshop om validering av reell kompetens för tillträde 

inför ansökan.  

2019-09-03 

                                                             

7 Antagningen vid Studentcentrum ansvarar för den här delen av projektet. 
8 Ibid 
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3 Seminarium/workshop om validering av reell kompetens för tillträde 

efter ansökan.  

2019-12-03 

4 Metoder för validering av reell kompetens för tillträde i Handboken för 

utbildningsfrågor.  

2019-12-30 

5.5 Resurser 
 

Funktion Namn Timmar 

Projektledare Maria Nylén 990 

5.6 Beskriv kortfattat hur fördelningen av arbetet planeras inom projektet. 
 

Projektet leds av projektledaren. Projektledaren samarbetar med kommunikatören inom 

Studentcentrum när det gäller skriftlig information. Styrgruppen kommer att träffas ca. en gång var 

annan månad och expertgruppen ca. en gång i månaden.  

6 Ekonomi 

6.1 Ekonomihantering 

Godkända kostnader 

Godkända projektkostnader är kostnader som direkt går att hänföra till projektet, d.v.s. tillkommande 

kostnader som inte existerade innan projektet startade. 

Stödverksamhetens kostnader 

Fr.o.m. 2014-01-01 omfattar alla nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar 

(rektorsbeslut dnr 2012/1357, 2013-12-17) samtliga kostnader, d.v.s. även medel för stödverksamhetens 

kostnader. Detta innebär att beviljade medel för universitetsgemensamma projekt ska täcka kostnader 

för både projektets kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Medfinansiering 

av kostnader för stödverksamhet utgår därmed inte för universitetsgemensamma projekt. 

Särskilt projektkonto 

Ett universitetsgemensamt projekts kostnader och intäkter ska redovisas på ett för projektet särskilt 

projektkonto inom den organisatoriska enhet som ansvarar för projektet. Projektledaren meddelar 

snarast efter att projektplanen beslutats, upplagt projektkonto till uppföljningsansvarig vid 

planeringsenheten. Planeringsenheten uppdaterar projektplanen med information om aktuellt 

projektkonto. 

Fakturor som ska belasta ett projekt attesteras och betalattesteras i ansvarig organisatorisk enhets 

ordinarie fakturaflöde. Lönekostnader ska konteras med aktuellt projektkonto i personalsystemet. 

Kostnader och intäkter ska bokföras löpande enligt fastställda rutiner. 

Utbetalningar månadsvis 
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Beviljade medel enligt av rektor beslutad budget kommer att överföras till aktuellt projektkonto 

månadsvis och kostnader redovisas och följas upp i samband med årlig uppföljning. Ev. kvarvarande 

medel efter det att projektet avslutats återförs till central nivå. Planeringsenheten ansvarar för 

utbetalning. 

Saldo mellan åren 

Eventuellt saldo som är bokfört på projektkontot per 31 december överförs till nästa budgetår så länge 

projektet pågår. 

Projektavslut 

Beviljat belopp får ej överskridas. Om ett projekts kostnader av någon anledning blir högre än beviljade 

medel får ansvarig organisatorisk enhet bära den överskjutande kostnaden.  

Om ett projekts kostnader av någon anledning blir lägre än beviljade medel får ansvarig organisatorisk 

enhet inte förfoga över den positiva differensen. En positiv differens/överskott överförs i samband med 

projektavslut till central nivå. 
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6.2 Budget projektkostnader 
 

2019 20XX 20XX 20XX TOTALT

INTÄKTER

Anslag 858000 858000

Summa 858000 0 0 0 858000

KOSTNADER 2019 20XX 20XX 20XX TOTALT

Lön- och övriga personalkostnader425 000 425000

Gemensamma kostnader 159000 159000

Lokalkostnader 30000 30000

Driftskostnader 244000 244000

Räntekostnader 0 0

Avskrivningar 0 0

Summa 858000 0 0 0 858000

SALDO 0 0 0 0 0  

 

 

Medlen används även för avslut av projektet reell kompetens vid Umeå universitet 2016-2018 och 

igångsättning av projektet reell kompetens 2019, fr.o.m. 2019-01-01. 

 

 

 

6.3 Ansvarig projektekonom 
 

Projektekonom Anneli Moström 

E-post anneli.mostrom@umu.se 

Telefon 090-786 59 46  
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6.4 Projektkonton 
 

Projektkonto 

(nr) 

Projektkonto 

(benämning) 

V-het 

(nr) 

Kontotyp Budgeterad 

finansiering 

752601011 Reell kompetens 12  Universitetsgemensamt 

 Inst/motsv finansiering 

 Extern finansiering 

858 000 

    858 000 

 

7 Kalkyl över framtida kostnader 

Det planerade nationella systemverktyget Valda kan bli en framtida driftkostnad om beslut tas att 

Umeå universitet ska använda det.  
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8 Kommunikationsplan 

Målgrupp Kommunikationsmål Aktivitet/kanal Tid Ansvarig 

Anställda vid Umeå 

universitet 

Öka kunskapen om reell 

kompetens för behörighet. 

Informera anställda om hur 

universitetet ska arbeta 

både övergripande och med 

ärenden för reell 

kompetens.  

Seminarium/workshoppar 

Mejlutskick 

Handbok för utbildningsfrågor 

  Projektledare 

 Uppdragsgivare 

 Övrig 

Kommunikatör 

Andra universitet och 

högskolor i Sverige 

Universitets- och 

högskolerådet 

Övriga berörda 

samhällsaktörer 

Omvärldsbevakning Mejlkontakter och Skypemöten   Projektledare 

 Uppdragsgivare 

 Övrig 

……………… 
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9 Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet Konsekvens Risknivå (S*K) Åtgärder för 

riskminimering 

Åtgärder vid realitet Ansvarig 

Låg bemanning i 

projektet, vilket kan leda 

till att projektmålen inte 

uppfylls.  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Låg (<6) 

 Medel (6 – 11) 

 Hög (>12) 

Anställningsgrad utifrån 

ekonomi i projektet. 

Godta att alla mål inte 

uppfylls.  

 Projektledare 

 Uppdragsgivare 

 Övrig  

SC chef… 

Hög arbetsbelastning hos 

personal vid Umeå 

universitet, vilket kan 

leda till att det blir svårt 

att utföra validering av 

reell kompetens.  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Låg (<6) 

 Medel (6 – 11) 

 Hög (>12) 

Leverera tidseffektiva 

användbara metoder. 

Acceptera att få fler 

överklagandeärenden.  

 Projektledare 

 Uppdragsgivare 

 Övrig  

Rektor 

Att personal inte kommer 

till seminarier och 

workshoppar anordnade 

av projektet.  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Låg (<6) 

 Medel (6 – 11) 

 Hög (>12) 

Annonsera och sprida 

information om 

utbildningstillfällen. 

Öka spridning och 

annonsering till nästa 

tillfälle.  

 Projektledare 

 Uppdragsgivare 

 Övrig 

……………… 

Att metoder inte är 

kvalitetssäkrade.  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Låg (<6) 

 Medel (6 – 11) 

 Hög (>12) 

Samarbeta med personer 

som har erfarenhet av 

kvalitetssäkring.  

Utöka 

kvalitetssäkringsarbetet 

 Projektledare 

 Uppdragsgivare 

 Övrig 

……………… 

 


