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Yttrande över promemoria: Kompletterande 
utbildning för personer med avslutad 
utländsk utbildning (U2018/01247/UH) 
Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att 
yttra sig över förslagen i promemorian Kompletterande utbildning för 
personer med avslutad utländsk utbildning (U2018/01247/UH).  
 
Det här är Sacos huvudsakliga synpunkter: 
 

• Saco tillstyrker promemorians förslag till ändring av syftena med 
den kompletterande utbildningen, men föreslår att 
kompletterande utbildning som anordnas utifrån förslaget om 
det tredje syftet bör ske i samråd med arbetsmarknadens parter.  

• I huvudsak tillstyrker Saco promemorians förslag om att 
behörighetskraven ska kompletteras med en bestämmelse om att 
den sökande ska ha kunskaper och färdigheter för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningen.  

• Saco tillstyrker förslaget om att utöka den kompletterande 
utbildningen med ytterligare 30 högskolepoäng i svenska eller 
engelska, men anser att utgångspunkten för den kompletterande 
utbildningen ska vara kort och effektiv.  

 

4.1 Syftet med den kompletterande utbildningen ska 
ändras  
Saco anser att behovet av kompletterande utbildning är stort för många 
nyanlända som har en utländsk akademisk examen och möjlighet till 
komplettering bör finnas för fler utbildnings- och yrkesområden än i 
dag. Därför tillstyrker Saco promemorians förslag som innebär att 
bredda syftena med den kompletterande utbildningen.  
 
Den kompletterande utbildningen styrs av olika syften. Det första syftet 
ska möjliggöra för studenter att avlägga en svensk högskoleexamen som 
motsvarar den utländska utbildningen. Detta syfte föreslår 
promemorian ska kvarstå.  
 
Det andra syftet med den kompletterande utbildning är att studenter 
ska kunna få kunskaper för eller behörighet att i Sverige utöva det yrke 
som den utländska utbildningen har förberett dem för. Promemorian 
föreslår att det ska vara tillräckligt att den utländska utbildningen är 
relevant för aktuellt yrke.  
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I promemorian föreslås även ett tredje syfte med den kompletterande 
utbildningen, nämligen att den ska ge kunskaper för att i Sverige utöva 
ett yrke som inte kräver legitimation eller behörighet men som den 
utländska utbildningen är relevant för. Saco anser att kompletterande 
utbildning som anordnas utifrån detta syftet bör ske i samråd med 
arbetsmarknadens parter.  
 
Samråd ska säkerställa att de kunskaper, färdigheter och kompetenser 
som den kompletterande utbildningen avser att leda till är efterfrågade, 
relevanta, gångbara och legitima på arbetsmarknaden och för 
yrkesutövningen.  
 
4.2 Ett behörighetskrav ska vara att syftet med 
utbildningen kan nås inom ramen för denna 
 
Saco ställer sig bakom promemorians förslag att behörighetskraven ska 
kompletteras med en bestämmelse om att den sökande ska ha 
kunskaper och färdigheter att kunna tillgodogöra sig utbildningen. När 
tillträdeskraven formuleras utifrån resultat av lärande underlättas 
bedömning av individers reella kompetens i samband med prövning av 
behörighet. Principen för validering är att det ska finnas flera vägar att 
nå en kvalifikation eller att tillgodogöra sig en utbildning. Det är därför 
viktigt att längden på individers tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet 
inte blir styrande när bedömning av deras förmåga att tillgodogöra sig 
den kompletterande utbildningen görs eftersom det står i motsättning 
till denna princip. 
 
4.3 Utbildningen ska kunna omfatta ytterligare 30 
högskolepoäng i svenska eller engelska 
 
Saco tillstyrker förslaget om att utöka den kompletterande utbildningen 
med ytterligare 30 högskolepoäng i svenska eller engelska. En kort och 
individanpassad komplettering är det mest resurseffektiva för alla 
parter. Det bör också vara utgångspunkten när kompletterande 
utbildning anordnas.  
 
4.4 Omfattningen av ett självständigt arbete ska kunna 
understiga 
 
Studenter vars avslutade utländska utbildning innehåller ett 
examensarbete bör kunna tillgodoräkna sig dessa poäng vid antagning 
till den kompletterande utbildningen. Saco anser därför att det är svårt 
att ta ställning promemorians förslag. Det är av yttersta vikt att kraven 
för att nå examina enligt högskolelagen ska vara lika för alla även om 
det finns olika vägar att nå den. Det är viktigt för legitimitet, gångbarhet 
och jämförbarhet av examina.  
 
 
 



 

 

  3/3 

 

 
Bilägger även svar från följande Sacoförbund; Sveriges Farmaceuter och 
Sveriges läkarförbund. 
 
Sveriges Veterinärförbund ansluter sig till Sacos svar. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sveriges akademikers centralorganisation 
 
 
 
 
Lena Granqvist 
Samhällspolitisk chef                   Ana Andric 
   Utredare   
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