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Sammanfattning 

Andelen utrikes födda utgör en allt större del av Sveriges befolkning. Många av dem kommer 

från länder utanför EU/EES, dvs. tredje land, och har en akademisk utbildning från sitt hemland. 

Det har visat sig problematiskt för dessa människor att etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden i linje med deras utbildning och problematiken är särskilt utmärkande inom 

reglerade yrkesgrupper. Tandläkare är ett reglerat yrke och personer som flyttar till Sverige, med 

en tandläkarexamen från ett tredje land, måste därför genomgå prövning och komplettering av sin 

kompetens för att erhålla svensk legitimation. Idag är efterfrågan på tandläkare större än 

tillgången i Sverige men trots detta tenderar kompetensen att bli outnyttjad. Syftet med studien 

var därför att analysera och kartlägga arbetstagares erfarenheter av att ha fått sin 

tandläkarkompetens, från tredje land, prövad och kompletterad. Med en kvalitativ ansats och ur 

ett arbetstagarperspektiv har åtta intervjuer genomförts. Enligt dessa tandläkare var de största 

svårigheterna med att erhålla svensk tandläkarlegitimation en bristande svenskundervisning, 

bristande information samt bristande ekonomiskt stöd. 

Nyckelord: Tredje land, arbetstagarperspektiv, tandläkare, kompetens, prövning, komplettering
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1. Introduktion 

Under de senaste decennierna har globaliseringen påverkat många viktiga komponenter, inte 

minst världsekonomin. Nya marknader har öppnats och ägandet av tidigare inhemska företag har 

spridits globalt. För att vara ett välfärdsland och stå sig i konkurrensen idag krävs att landets 

institutioner är anpassningsbara och kan anpassas till en global marknad. Detta gäller även den 

akademiska världen med högskolor och universitet och forskning visar att det är ödesdigert att 

ignorera globaliseringens påverkan. (Armstrong, L. 2007, s. 31f) 

Som svar på den ökade globaliseringens påverkan på den akademiska världen har åtgärder 

vidtagits i form av Lissabonkonventionen och Bolognaprocessen. Åtgärderna har inneburit att 

länder inom EU/EES hittat tillvägagångssätt i hur de ska erkänna varandras utbildningar. Detta 

gör det lättare att röra sig mellan medlemsländerna och studera eller arbeta över landsgränserna. 

(Utrikesdepartementet, 2001, s. 2f) För personer från ett tredje land1 blir det betydligt svårare 

eftersom det idag inte finns ett gemensamt tillvägagångssätt för hur erkännandet av en utbildning 

ska gå till.  

Idag utgör andelen utrikes födda en allt större del av Sveriges befolkning. Detta gäller inte minst 

de personer som är i arbetsför ålder då de står för nästan hela befolkningstillväxten. Av de 

personer i Sverige som är födda i ett tredje land uppges 33 % ha en akademisk utbildning från sitt 

hemland. Dessa personer har en viktig roll i att möta framtidens växande behov av arbetskraft, 

särskilt inom den offentliga sektorn, där det råder störst brist. (Göteborgs universitet, 2008, s. 5) 

Invandrare i Sverige är utan sysselsättning i högre grad än etniskt svenska och invandrade 

akademiker är inget undantag.  Ett stort problem är att många har en sysselsättning som är under 

deras utbildningsnivå. Detta gäller i synnerhet de som kommer från ett tredje land. I rapporten 

Arbetsmarknad och integration går att läsa att av utrikes födda akademiker, som har bott i 

Sverige i mellan 10-19 år, arbetar endast drygt hälften med ett yrke som kräver eftergymnasial 

utbildning. Det är med andra ord svårt för akademiker med en utländsk examen att få ett arbete i 

                                                

1 Tredje land - Personer från länder utanför Europeiska unionen [EU], Europeiska ekonomiska 
samarbetsrådet [EES] och Schweiz (Socialstyrelsen, 2013a). 
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Sverige i enlighet med sin kompetens. (Svenskt näringsliv, Sveriges akademikers 

centralorganisation & Statistiska centralbyrån, 2010, s. 3ff) 

För att en akademiker från tredje land ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden 

inom ett reglerat yrke2 som motsvarar dennes kompetens, måste akademikern genomgå en 

process för att få kompetensen från hemlandet erkänd (Socialdepartementet 2013). Denna process 

har granskats av Riksrevisionen i rapporten Snabbare etablering på arbetsmarknaden för 

invandrade akademiker: Samhällsekonomiska och offentligfinansiella effekter (2011). Rapporten 

visar att det ofta tar lång tid för akademiker med utländsk utbildning att få ett utlåtande, 

behörighetsbevis eller en legitimation. Det har visat sig ta i genomsnitt sex år för en 

tredjelandsutbildad att komma ut på arbetsmarknaden inom ett reglerat yrke. En uträkning har 

gjorts där det framkom att om 700 invandrade akademikers intåg på arbetsmarknaden kortades 

ned en dag, skulle samhällsvinsterna uppgå till cirka 2 miljoner kronor. Förkortades den med en 

månad skulle samhällsvinsten motsvara cirka 42 miljoner kronor. (RiR 2011:16., s.90f) Det 

ligger således i både individens och samhällets intresse att utländska akademiker från tredje land 

snabbare kommer ut på arbetsmarknaden och kan nyttja sin fulla kompetens.  

Processerna för att nå arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning 

och erfarenhet inom hälso- och sjukvården från tredjeland: En analys av förutsättningarna för 

att få svensk legitimation samt förslag till utveckling (2013) är den senaste rapporten som 

behandlar hur processen kan förbättras. Rapporten är framtagen av professor Ingvar Karlberg där 

han, på uppdrag av regeringen, biträtt Socialdepartementet. (Socialdepartementet, 2013) Ingvar 

Karlberg skriver: 

Emellertid fordras bättre kvalitet i språkutbildning och introduktionsutbildningar för 

att ta tillvara kompetensen hos personer som invandrat till vårt land och som har 

sjukvårdsutbildning från länder utanför Europa. Genom att skapa tydliga processer 

och tydliga ansvarsförhållanden kan stora vinster uppnås både för samhället och för 

den enskilda migranten. (Socialdepartementet, 2013, s. 3) 

                                                
2 Reglerat yrke – ”En eller flera former av yrkesverksamhet där det genom lagar och andra författningar direkt 
eller indirekt krävs bestämda yrkeskvalifikationer för att få tillträde till, eller för att få utöva, verksamheten eller 
någon form av den. Ett exempel är när viss en utbildning ger rätt att använda en skyddad yrkestitel”. 
(Socialstyrelsen, 2014) 
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Det finns en problematik kring utrikes födda akademikers etablering på den svenska 

arbetsmarknaden. De förbättringsförslag som tas upp i rapporten är resultatet av en rad 

undersökningar som gjorts. Förbättringsförslagen har tagits fram genom datainsamling från de 

berörda myndigheter och från akademiker från tredjeland som befinner sig på olika nivå i 

ansökningsprocessen. Det vore således intressant att lyfta fram röster från akademiker från tredje 

land som har lyckats med att erhålla svensk legitimation och som idag arbetar inom sitt 

kompetensområde.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att analysera och kartlägga arbetstagares erfarenheter av att ha fått sin 

tandläkarkompetens, från tredje land, prövad och kompletterad.  

• Hur beskriver arbetstagare på Folktandvården sina erfarenheter av att ha fått sin 

tandläkarkompetens prövad? 

• Hur beskriver arbetstagare på Folktandvården sina erfarenheter av 

kompletteringsprocessen? 

• Vilka förbättringsförslag har dessa arbetstagare på prövnings- och 

kompletteringsprocessen?  

2. Prövning och komplettering 

Nedan följer ett avsnitt som beskriver vad som idag krävs av en tandläkare från tredje land för att 

kunna erhålla svensk legitimation. Socialstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för 

prövning och komplettering av tandläkarkompetens från dessa länder och på Socialstyrelsens 

hemsida kan tandläkarna läsa vilka krav som måste uppfyllas för att de ska kunna arbeta i Sverige 

inom sitt yrkesområde. Det finns idag två vägar att gå för att erhålla svensk legitimation och båda 

förklaras närmare under nedanstående avsnitt. Den vanligaste vägen är att genomgå 

Socialstyrelsens sex steg (Figur 1), men om tandläkaren misslyckas med något av stegen hänvisas 

de istället till en ettårig kompletteringsutbildning som erbjuds på Karolinska Institutet och på 

Göteborgs universitet. (Socialstyrelsen, 2013b) Det är även möjligt att gå direkt till det 
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kompletterade utbildningsåret, men då Socialstyrelsen är ingångsmyndighet och bara hänvisar till 

deras sex steg framgår inte detta som ett tydligt alternativ. 

2.1 Socialstyrelsens prövning och komplettering3 

 

Figur 1. Baserat på data från Socialstyrelsens hemsida4 har vi gjort en Figur för att på ett tydligt 
sätt visa de steg som en tandläkare från tredje land måste bli godkänd på för att erhålla svensk 
tandläkarlegitimation.  

 

Figur 1 beskriver de steg som en tandläkare från tredje land måste genomgå för att erhålla svensk 

legitimation. I det första steget görs en bedömning ifall den sökandes utbildning motsvarar en 

svensk tandläkarutbildning. Bedömningen görs av en tandläkare som är anställd som sakkunnig 

på Socialstyrelsen. För att utbildningen ska motsvara en svensk måste den vara likvärdig i nivå, 

längd och innehåll. Uppfylls kraven hänvisas den sökande till steg två. (Socialstyrelsen, 2013b) 

Steg två innebär att tandläkaren måste få godkänt resultat i svensk språkundervisning för att få gå 

vidare till steg tre. Det tredje steget innebär att fyra kunskapsprov ska genomföras. Det är 

Karolinska Institutet som är ansvarig för detta prov och det är de som utformar och rättar dem. 

Tre av proven testar rena tandläkarkunskaper, medan det fjärde testar baskunskaper inom hälsa 

och sjukvård. Proven kan göras två gånger per år, i januari och i september, och tandläkarna 

rekommenderas att göra två prov i taget. De har tre försök per prov att lyckas. (Socialstyrelsen, 

2013b) 

                                                
3 Inget av dessa krav ställs på de tandläkare som kommer från ett EU/EES-land. (Socialstyrelsen, 
2013c) 
4 Socialstyrelsen, 2013b 

1.	  Individuell	  
prövning	  av	  
tidigare	  
utbildning	  

2.	  Godkänt	  
svenskprov	  

3.	  
Kunskapsprov	  

4.	  Prov	  i	  
samhälls-‐
odontologi	  	  
och	  
författnings-‐
kunskap	  	  

5.	  Praktik-‐
tjänstgöring	  

6.	  Ansökan	  om	  
svensk	  
legitimation	  
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Steg fyra är ett webbprov i samhällsodontologi och författningskunskap. Även detta utformas av 

Karolinska Institutet. Provet genomförs vanligen under praktikperioden, steg fem. Praktiken ska 

genomföras under en sexmånadersperiod och det är upp till den sökande själv att hitta 

praktikplats. Folktandvårdens kliniker godkänns alltid som praktikplats, men de privata 

klinikerna granskas av den sakkunnige på Socialstyrelsen, som nämndes i steg ett, för att se att 

den upprätthåller en viss standard. Efter sex månader, utreder den sakkunnige på Socialstyrelsen 

om tandläkaren blir godkänd på praktiken eller inte genom att granska ett antal patientfall som 

tandläkare själv valt ut. (Socialstyrelsen, 2013b) 

Först när tandläkaren har klarat de ovanstående fem stegen kan en formell ansökan om 

legitimation skickas in till Socialstyrelsen till en avgift på 700 kronor, vilket utgör steg sex. 

(Socialstyrelsen, 2013b) 

2.2 Ettårig kompletteringsutbildning 

Vid avslag från Socialstyrelsen på något av de sex olika stegen i processen (Figur 1), hänvisas 

tandläkare från tredje land sedan 2010 till en ettårig kompletteringsutbildning på Karolinska 

Institutet eller Göteborgs universitet. Under kompletteringsåret ingår praktik på Karolinska 

Institutet eller Sahlgrenska Akademin löpande. Utbildningen går på helfart och anmälan sker på 

samma sätt som för svenska studenter, dvs. genom www.antagning.se och är avgiftsfri. 

Utbildningen startar varje höst och för att kunna söka krävs grundläggande behörighet i svenska 

språket. (Göteborgs universitet, 2013, Karolinska Institutet, 2013) 

2.3. Intervju med en utredare från Socialstyrelsen 

Inför denna studie har en utredare från Socialstyrelsen intervjuats för att öka vår förförståelse och 

ge en mer komplett bild av hur processen går till. Denna person är en av de som arbetar med att 

pröva om tandläkarnas utbildning från hemlandet motsvarar den svenska tandläkarutbildningen. 

Utredaren förklarar att bedömningen av tandläkarnas utbildning är en prövning av kompetensen 

och inte en validering. Vidare berättas att det är svårt att svara på hur många som påbörjar 

processen och inte avslutar den, men att det år 2012 var 140 tandläkare från tredje land som 

klarade processen och fick svensk legitimation. Denna siffra omfattar både de som fått 
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legitimation genom att klara Socialstyrelsens sex steg (Figur 1) samt de som gått det 

kompletterande utbildningsåret. 

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 

3.1 Teori  

I detta avsnitt presenteras studiens valda definition av kompetens som begrepp samt teorier om 

hur erkännande av kompetens kan gå till när den ska översättas till nya kontexter. Tandläkare 

från tredje land måste anpassa sin tidigare kompetens till den nya situationen i ett nytt land och få 

sin kompetens erkänd. Hur kompetens kan översättas till nya situationer presenteras här ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  

Begreppet kompetens kan ha flera definitioner. Denna studie utgår från Kahlke och Schmidts 

(2002) definition av kompetens, som behandlar både observerbara och icke observerbara delar. 

Den omfattar både egenskaper, kunskaper och färdigheter som är värdefulla i en arbetssituation, 

vilket gör den relevant för denna studie. 

Kahlke och Schmidt definierar kompetens som förmågan att omsätta begåvning och färdigheter, 

personliga egenskaper, drivkrafter och kunskap i beteenden som är avgörande för 

arbetsprestationen. (Kahlke, E. & Schmidt, V., 2002, s. 53)  

Kompetensbegreppet kan illustras likt det klassiska isberget (Figur 2). I Figur 2 ser vi hur 

färdigheter och kunskaper är över vattenytan, vilket symboliserar att de är observerbara och 

därmed lättare att erkänna. Tankar och känslor i form av självuppfattning, sociala roller, 

värderingar, motivation och personlighetsdrag hittas istället under vattenytan. Detta symboliserar 

i sin tur att de tillhör en mindre observerbar del av kompetensen. Observera att detta inte betyder 

att den nödvändigtvis är mindre betydelsefull. (Kahke, E. & Schmidt, V., 2002, s. 53)  
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kunskaper och färdigheter som är värdefulla i en arbetssituation, vilket gör den relevant för denna 

studie. Begreppet innefattar då både observerbara och icke observerbara delar.  

Kahlke och Schmidt definierar kompetens som förmågan att omsätta begåvning och färdigheter, 

personliga egenskaper, drivkrafter och kunskap i beteenden som är avgörande för 

arbetsprestationen. (Kahlke, E. & Schmidt, V., 2002, s. 53)  

Kompetensbegreppet kan illustras likt det klassiska isberget (Figur 1). I figur 1 ser vi hur 

färdigheter och kunskap är ovanför vattenytan. Detta symboliserar att de är observerbara och 

därmed lättare att erkänna. Tankar och känslor i form av självuppfattning, sociala roller, 

värderingar, motivation och personlighetsdrag hittas istället under vattenytan. Detta symboliserar 

i sin tur att de tillhör en mindre observerbar del av kompetens men kan ändå vara av betydelse i 

ett arbetssammanhang. (Kahke, E. & Schmidt, V., 2002, s. 53) 

 

 

 

Beteende: 

Färdigheter och kunskaper 

 

Tankar och känslor: 

Självuppfattning, social roll & värderingar,  

motivation & personlighetsdrag 

 

Figur 2. Baserat på figur 3.3. i Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering (2002). 
Kompetensisberget som visar de mer synliga delarna av kompetensen och de mindre synliga. 5  

                                                
5 (Kahlke, E., & Schmidt, V., 2002, s. 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Baserat på figur 3.3. i Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid 
urval och rekrytering (2002). Kompetensisberget som visar de mer synliga delarna av 
kompetensen och de mindre synliga.5 

Enligt det sociokulturella perspektivet använder människan kulturella verktyg för att lära och 

överföra kunskap i nya situationer. Verktygen brukar kallas för artefakter och förespråkare för det 

sociokulturella perspektivet ser språket som en av de viktigaste artefakterna i en lärsituation. Hit 

hör bland annat Vygotski (1896-1934), som är ett av de stora namnen inom den pedagogiska 

disciplinen. Med hjälp av språket kan våra erfarenheter bevaras i begreppsliga termer som gör att 

de kan användas i nya situationer. (Säljö, R., 2000, s. 34) 

Förutsättningen för att människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och 

information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser 

med. (Säljö, R., 2000, s. 34) 

Hur kompetens värderas och erkänns kan variera utifrån vilka kunskapsformer som ska erkännas. 

(Andersson, P. & Fejes, A., 2010, s. 46) Kunskaper och färdigheter är ofta situerade och det är 

inte alltid helt lätt att överföra dessa till nya situationer. Även alla handlingar och all 

kommunikation är situerad och måste därför förstås som relativ till det verksamhetssystem som 

de ingår i. (Säljö, R., 2000, s. 141ff) Ett verksamhetssystem kan till exempel vara en institution 

som sjukvården. Inom verksamhetssystemets ramar finns vissa syften och fokus som skiljer det 

från andra. Förutom detta kännetecknas de också av att ha ett visst sätt att kommunicera, egna 

artefakter samt rutiner som växt fram under tid och är relativt beständiga. För att kompetens ska 

                                                
5 (Kahlke, E., & Schmidt, V., 2002, s. 53) 
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erkännas i ett nytt verksamhetssystem är det därför viktigt att personen som besitter kompetensen 

lär sig de nya koderna. (Säljö, R., 2013, s. 46) 

3.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras forskning som behandlar den ökade globaliseringens påverkan på hur 

kompetens förflyttas över världen och vilka konsekvenser det kan medföra. En studie som 

behandlar hur invandrad tandläkarkompetens bättre ska kunna tas tillvara i Kanada och USA tas 

upp, för att belysa att detta inte bara är ett problem i Sverige. Sedan presenteras den forskning 

som gjorts inom Europa gällande hur kompetens kvalitetssäkras inom EU/EES. Att även denna 

studie lyfts fram är för att i senare avsnitt kunna jämföra vilka likheter och skillnader som finns 

när det kommer till att kvalitésäkra kompetens från tredje land. Därefter behandlar avsnittet 

svensk forskning. Den sista delen går djupare in på de förbättringsförslag som 

Socialdepartementet tagit fram genom en undersökning av professor Ingvar Karlberg, på uppdrag 

av regeringen, vilka berördes redan i inledningen.   

3.2.1 Forskning i världen 

Den akademiska världen påverkas av den ökade globaliseringen. Människor rör på sig i större 

utsträckning vilket medför att kompetens förflyttas mellan länder. En negativ konsekvens av detta 

innefattas av begreppet Brain Drain, eller kompetensflykt som det kan översättas till. Brain Drain 

handlar om att värdefull kompetens går förlorad och detta kan ske på individ- och 

organisationsnivå, men också då kompetensen flyttas från ett land till ett annat. Ett exempel på 

detta kan vara när en person som utbildar sig i ett land, sedan flyttar till ett annat och tar med sig 

kompetensen. Det finns ytterligare en aspekt på Brain Drain. Denna aspekt uppstår om 

kompetensen inte heller utnyttjas i det nya landet och går förlorad även där. Detta kan uppträda 

när en person inte arbetar med det yrke denne är utbildad inom i det nya landet. (Job, J. & 

Sriraman, B., 2013 s. 75 ff)  

För att undvika att kompetens går förlorad enligt den andra aspekten på Brain Drain, har Kanada 

och USA kartlagt hur tandläkare från tredje land integreras på arbetsmarknaden i det nya 

hemlandet. Brister som har påvisats är att kompetensen inte tillräckligt snabbt kan kvalitetssäkras 

hos dessa personer och gör därför att kompetensen inte tas tillvara. Studien i Kanada och USA 
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lyfter fram att det därför är nödvändigt att i framtiden undersöka hur berörda akademiker 

uppfattar de kompletterande program som finns för att hjälpa dem att integreras som tandläkare 

på arbetsmarknaden. (Boorberg NB, Schönwetter DJ, Swain VL., 2009, s. 399ff)  

3.2.2 Forskning i Europa 

I Transparency of Qualifications: are we there yet? (2005) tar Cynthia Deane upp hur kompetens 

översätts inom EU. Främjandet av rörlighet för både studenter och arbetare anses vara mycket 

viktigt för att uppnå Lissabonkonventionens mål om att göra Europa till världens mest 

konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Den fria rörligheten för 

arbetskraften har varit en del av gemenskapspolitiken sedan Romfördraget 1957. Ett av de största 

hindren för rörligheten då var hur överlåtande av kompetens skulle gå till från ett land till ett 

annat. Från 1957 till 1999, har tre huvudstrategier på EU-nivå antagits för att undanröja detta 

hinder:  

• Erkännande av kompetens. Ett exempel på detta är att det i reglerade yrken har införts ett 

minimikrav gällande utbildningens längd och innehåll.  

• Jämförbarhet av kompetens. 1985 fattade Europeiska gemenskapernas råd ett beslut 

(85/368/EEG) om jämförbarhet av kompetens mellan medlemsländerna inom EU. Detta 

har inneburit ett omfattande arbete med att skapa ett gemensamt format och standard som 

gör det lättare att jämföra yrken och utbildningar över landsgränserna.  

• Transparens av kompetens. I och med Bolognaprocessen har en öppenhet, både i 

utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, införts som gör det möjligt att identifiera 

och jämföra värdet och innehållet av kompetens på internationell nivå.  

Artikeln visar att Europa har kommit långt för att kvalitetssäkra kompetens över landsgränserna, 

men att det trots vidtagna åtgärder finns en del kvar att göra. 

3.2.3 Forskning i Sverige  

I artikeln Mobility of knowledge as a recognition challenge: experiences from Sweden (2010) 

lyfter Per Andersson och Anders Fejes värdet av att människors kompetens erkänns. Detta för att 

kunskapers bruksvärde och/ eller bytesvärde ska få ett värde i ett nytt sammanhang. Ett nytt 

sammanhang kan till exempel innebära att en person rört sig mellan två arbetsplatser eller mellan 
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två olika länder. Ett erkännande i form av dokumentation, formell eller icke-formell, kan vara 

avgörande för om en person får tillträde till en utbildning eller till arbetsmarknaden. Den ökande 

rörligheten ses oftast som någonting positivt, men det kan också innebära att kunskap och 

kompetens inte blir erkänd och går förlorad. Kunskap som utvecklats och använts i ett visst 

sammanhang behåller inte nödvändigtvis sitt värde och är inte alltid användbar fullt ut om den 

överförs till ett nytt sammanhang, vilket Andersson och Fejes (2010) belyser som ett stort 

problem när kompetens ska överföras från ett land till ett annat. Även om en invandrare har 

expertkompetens inom sitt yrkesområde, är denne en nykomling när det kommer till det svenska 

språket. Detta är viktigt att belysa då språket är ett av de viktigaste verktygen som används när en 

individ lär i det sociala sammanhang som denne är en del av. Därför måste särskild 

uppmärksamhet riktas på hur språkkunskaper är en del i erkännandet av kunskap och en väl 

fungerande språkundervisning bör erbjudas dessa människor så att de kan integreras i samhället. 

Vidare anser samma författare att åtgärder måste vidtas för att öka möjligheterna för invandrare 

att komma in i det nya samhället. Utan tillräckliga kunskaper i det svenska språket, riskerar den 

invandrade att utestängas från arbetsmarknaden och inte kunna utföra sitt arbete på bästa sätt 

(Andersson, P., & Fejes, A., 2010, s. 14)  

Wuokko Knocke (2000) skriver att i vilken utsträckning invandrare integreras eller inte på den 

svenska arbetsmarknaden har att göra med huruvida de ekonomiska behoven och 

marknadsförhållandena ser ut. I tider när ekonomin blomstrar och arbetskraften är en bristvara 

ses invandrare ofta som en resurs, medan de ses som ett problem och en börda när den 

ekonomiska situationen är mörk. Vidare skriver Knocke att en hög utbildningsnivå ökar 

chanserna att få ett arbete i ett nytt land, men att det inte är någon garanti. Särskilt inte ett arbete 

som motsvarar vederbörandes utbildningsnivå. (Knocke, W. 2000, s. 362ff) 

3.2.4 Socialdepartementets rapport med förbättringsförslag 

På uppdrag av regeringen har ett antal rapporter getts ut där olika aktörer utrett huruvida 

akademiker från ett tredje land etableras i linje med sina yrkeskvalifikationer i ett legitimerat 

yrke. Den senaste som kommit ut, och som har sin grund i tidigare utredningar som gjorts sedan 

1999, är professor Ingvar Karlbergs rapport för Socialdepartementet. Processerna för att nå 

arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning och erfarenhet inom 

hälso- och sjukvården från tredjeland: En analys av förutsättningarna för att få svensk 
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legitimation samt förslag till utveckling (2013). Den tar upp förslag på hur prövningen och 

kompletteringen av hälso- och sjukvårdskompetens från tredje land kan förbättras. 

 
 

Figur 3. En Figur över hur prövnings- och kompletteringsprocessen kan se ut om Ingvar 
Karlbergs förbättringsförslag blir realitet. Figuren är hämtad från Socialdepartementets rapport 
(2013).6 

Figur 3 visar hur processen och kompletteringen skulle se ut om Ingvar Karlbergs 

förbättringsförslag blev realitet. De kan sammanfattas i skärpta språkkrav, introduktionskurs för 

alla, kunskaps- och färdighetsprov för alla, samlat statligt ansvar, möjlighet till förlängd 

kompletteringsutbildning, föreskrifter och kriterier för validering och legitimation och avtal för 

praktiktjänstgöring. 

Ingvar Karlberg föreslår ett samlat statligt ansvar hos Socialstyrelsen som ska ha den 

överordnade rollen i processen för legitimation av personer från tredje land, gällande regelverk, 

information, samordning och finansiering. De ska fortsatt vara ingångsmyndighet för samtliga 

reglerade yrken inom hälso- och sjukvård. Däremot anser han att handläggning av prövning och 

                                                
6 Socialdepartementet, 2013, s. 54 [Hämtad 21 november, 2013] 
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underlag för beslut om kompletterande utbildning ska delegeras till kompetenta universitet och 

högskolor. Beslutet bör sedan ligga hos Socialstyrelsen. (Socialdepartementet, 2013, s. 43f)  

Socialstyrelsen bör ha stadgade kriterier för hur prövning av tidigare kompetens och 

språkkunskaper går till. Detta innebär ett införande av föreskrifter och kriterier för validering och 

legitimation. De bör även samordna och utforma kompletteringen för de reglerade yrkena inom 

hälso- och sjukvården. Tillsammans med Arbetsförmedlingen föreslås att Socialstyrelsen 

tillhandahåller information till de sökande. (Socialdepartementet, 2013, s. 41f) 

Ingvar Karlberg förespråkar skärpta språkkrav och ger som förslag att de nuvarande språkkraven 

ska ersättas med godkänd utbildning i sjukvårdssvenska för akademiker, alternativt ett nationellt 

prov som är inriktat på sjukvårdens behov. Socialstyrelsen bör ha fortsatt ansvar för att 

språkkravet uppnås, men staten borde genom Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen hjälpa 

kommunerna att stödja språkundervisningen. (Socialdepartementet, 2013, s. 32f) 

Ytterligare förslag av Ingvar Karlberg är att det efter att den sökande klarat de språkprov som 

införts i svenska, ska gå en introduktionskurs innehållande författningskunskap, kulturkunskap, 

språkkunskap och verksamhetsförlagd utbildning. Socialstyrelsen bör tillsammans med 

universitet och högskolor utforma introduktionskursen på de universitet som erbjuder 

kompletteringsutbildningar. Vid behov föreslås att den ettåriga kompletteringsutbildningen 

förlängs och att ytterligare språkundervisning bör kunna erbjudas inom ramen för utbildningen. 

(Socialdepartementet, 2013, s. 35ff)  

Socialstyrelsen, universitet och högskolor föreslås även vara ansvariga för planering och 

upphandling av kunskaps- och färdighetsproven. (Socialdepartementet, 2013, s. 34f) Vidare 

föreslås ett avtal för praktiktjänstgöring med kliniker i form av avtal som liknar AT-

anställningen. Detta för att underlätta för tandläkarna att få verksamhetsförlagd utbildning och 

praktikplats. Underlag ska även fastställas för att handledaren ska kunna få ersättning under 

högskoleutbildningarna. (Socialdepartementet, 2013, s. 39f) 
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4. Metod 

4.1 Teoretisk utgångspunkt och metodval 

Vår förförståelse inför ämnet var vid studiens början liten och vi valde därför att använda oss av 

hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln som utgångspunkt för att tolka empirin. Per-Johan 

Ödman liknar, i boken Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik (2007), 

metoden vid att lägga pussel. Till en början finns det bara en hög med pusselbitar, men med tiden 

börjar dessa fogas samman. Bitarna börjar passa och bilden klarnar. Under tiden som pusslet 

byggs ihop sker en växelverkan mellan att bara se de olika bitarna till att börja se en helhet. I 

studien används detta angreppssätt genom att det i takt med att de olika pusselbitarna har kommit 

på plats har förförståelsen utvecklats, för att sedan också förstå sammanhanget och tolka 

helheten. Detta är avgörande för tolkning och förståelse enligt Ödman (Ödman P-J., 2007, s. 98f). 

Det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan del och helhet. Denna studie har byggts upp 

på samma paradoxala princip som i pusselexemplet. Ingen pusselbit har haft ett facit om hur 

slutprodukten kommer att se ut, men pusselbitarna har tillsammans slutligen skapat den genom en 

dialektik mellan helhet och del. Den hermeneutiska cirkeln kan därför snarare ses som en spiral, 

där den nya informationen tas i beaktning eller gammal information tolkas med en grund i 

förförståelsen som hela tiden växer. (Ödman P-J., 2007, s. 103ff)  

En annan förklaring varför hermeneutiken anses lämplig som utgångspunkt i denna studie är att 

målet med studien har varit att förmedla hur människor i en viss grupp uppfattar sin verklighet. 

(Hartman, J. 2001, s. 21) I detta fall arbetstagarens perspektiv. Således är studien gjord genom en 

induktiv metod vilket av Hartman anses lämpligt inom hermeneutiken där det handlar om att söka 

samband i det empiriska materialets berättelser snarare än att mäta något mot en hypotes 

(Hartman, J. 2001, s. 25). 

Vidare har en kvalitativ ansats använts för att på bästa sätt besvara studiens frågeställningar och 

kartlägga arbetstagarnas erfarenheter för att få en djupare förståelse. En kvalitativ ansats ger en 

möjlighet att se nyanser (Bryman, A., 2002, s. 40). Den metod som bedömdes som mest lämplig 

var att göra en intervjustudie på grund av att den är utforskande och upptäckande. En 

intervjustudie är lämplig när det som ska undersökas är komplext och där en mångfacetterad bild 

av personers erfarenheter och uppfattningar eftersträvas. (Uppsala universitet, 2013) 
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I denna intervjustudie har totalt åtta intervjuer med arbetstagare genomförts. Då samtliga 

personer har egna unika erfarenheter passade den kvalitativa metoden bäst. För att kartlägga 

personernas erfarenhet med en förförståelse som inte var särskilt stor, har den hermeneutiska 

utgångspunkten gjort det möjligt att lägga pusslet bit för bit för att skapa en helhet. För att inför 

intervjuerna med arbetstagarna få en ökad inblick och förförståelse över hur processen fungerar 

intervjuades en utredare på Socialstyrelsen (se bilaga 2).  

4.2 Urval 

Vid genomförandet av en kvalitativ intervjustudie rekommenderas ett målinriktat urval som i 

grunden är strategiskt. Detta för att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och 

urval. (Bryman, A., 2011, s. 434) 

Denna studie vill lyfta fram arbetstagarperspektivet eftersom dessa röster har hörts lite i tidigare 

forskning. En stor andel av de som invandrar till Sverige idag har en akademisk utbildning från 

tredje land. (Göteborgs universitet, 2008, s. 5) Som vi tidigare nämnt underlättar 

Bolognaprocessen och Lissabonkonventionen för européer att röra sig mellan länder inom 

EU/EES, medan personer från ett tredje land exkluderas och får det svårare. Det finns en 

problematik i hur akademiker som har en utbildning inom ett reglerat yrke, erhåller svensk 

legitimation, för att kunna arbeta i linje med sin kompetens. För att begränsa studien har 

tandläkaryrket valts. Denna begränsning grundar sig bland annat i att Socialstyrelsen har 

konstaterat att arbetsmarknaden för tandläkare är i obalans. Efterfrågan på tandläkare i Sverige är 

större än tillgången. (Nationella Planeringsstödet, 2013) Yrkestiteln är skyddad, vilket innebär att 

personer med svensk tandläkarlegitimation har ensamrätt till yrket (Socialstyrelsen, 2013a). 

Bristen på tandläkare är störst inom den offentliga sektorn vilket gjort att ytterligare en 

avgränsning har gjorts till Folktandvården. (Göteborgs universitet, 2008, s. 5) Det är stora 

regionala skillnader på tillgången av tandläkare i landet, men i stort behövs hjälp av utländska 

tandläkare för att kunna tillfredsställa efterfrågan på tandläkare. Detta gäller främst ute i landet. 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 38) 

För att begränsa urvalet ytterligare gjordes en avgränsning till Stockholms län för att möjliggöra 

att intervjuerna kunde hållas ”face-to-face”. Det finns dessutom 53 kliniker med allmäntandvård i 
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länet (Folktandvården, 2013), varpå det bedömdes finnas ett relativt stort antal personer att 

intervjua.  

För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktades först Folktandvårdens huvudkontor 

för att ta reda på vem eller vilka som hade personalansvaret på de olika allmänklinikerna i 

Stockholms län. De hänvisade vidare till klinikchefen på respektive klinik, varpå samtliga 

klinikchefer kontaktades via mail. Genom klinikchefen, eller genom att klinikchefen skickade 

personens kontaktuppgifter bokades ett antal intervjuer in. Intervjuer har gjorts med samtliga 

personer som uppfyllt kravprofilen och som hade möjlighet att träffa oss inom den tidsram vi 

hade möjlighet att avsätta. 

4.3 Datainsamling och bearbetning av data 

I valet mellan en strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju uteslöts strukturerad 

då den metoden lämpar sig bäst vid en kvantitativ ansats. För att kunna jämföra de olika 

intervjuerna med varandra var inte heller en ostrukturerad intervju ett alternativ. Valet föll därför 

på en semistrukturerad intervju då den lämpar sig bäst när särskilt fokus finns för att ta sig an 

specifika frågeställningar. (Bryman, A., 2011, s. 413ff) Semistrukturerad intervju sågs också som 

mest lämplig då studien tar sin utgångspunkt i hermeneutik. (Ödman P-J., 2007, s. 106). En 

semistrukturerad intervju gör det möjligt att ställa öppna frågor. Eftersom vår förförståelse var 

ringa inför datainsamlingen, bedömdes öppna frågor minska risken för att missa viktiga aspekter 

för studien. 

Sedan utformades en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1) som bjuder både på struktur 

och flexibilitet (Bryman, A., 2002, s. 301f). Vid framställningen av intervjuguiden delades 

frågorna upp efter olika huvudteman med underfrågor som gav intervjupersonen stor frihet att 

utforma svaren (Bryman, A., 2011, s. 415). De huvudteman som ställdes upp höll sig inom ramen 

för studiens syfte och forskningsfrågor för att svaren inte skulle hamna utanför ämnet. 

Innan intervjuerna med arbetstagarna testades intervjuguiden genom en pilotstudie med en person 

som just nu genomgår Socialstyrelsens komplettering för att få svensk tandläkarlegitimation. 

Detta gjordes för att upptäcka brister med intervjuguiden som sedan rättades till. Ytterligare en 

anledning var att öka vår förförståelse inför intervjuerna med arbetstagarna. Eftersom personen 
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som intervjuades i pilotstudien hade erfarenhet som var relevant för studien var intervjun till stor 

hjälp inför de andra intervjuerna, men svaren har inte använts i resultatet eftersom personen ännu 

inte har erhållit sin legitimation. 

Intervjuerna hölls i personalrummet på den klinik som tandläkaren arbetar på eller på ett kafé, 

beroende på vad som passade tandläkaren bäst. Vi lät intervjupersonerna välja vart de vill träffas 

för att de skulle känna sig avslappnade i miljön. Inför varje intervju skickades missivbrev och 

intervjuguide ut till de deltagande tandläkarna. Detta för att de skulle få en chans att förbereda sig 

på frågorna i lugn och ro, veta vad syftet med studien var samt känna till sina rättigheter. Varje 

intervju inleddes med att kontrollera att de tagit del av informationen i missivbrevet och intervjun 

tog sedan cirka 30-60 minuter.  

Samtliga intervjuer transkriberades allt eftersom de genomfördes, vilket resulterade i cirka 80 

sidor transkriberad text. Detta gjordes för att ge en god överblick över den insamlade empiriska 

datan och därmed ett bättre underlag för studiens resultat, analys och diskussion.  

Transkriberingarna lästes först igenom från början till slut för att ge en överblick och lästes sedan 

igen för att de viktiga delarna av datan skulle kunna plockas ut. Detta gjordes om flera gånger för 

att inte missa viktiga resultat. Datan strukturerades sedan upp efter ett antal teman för att ge 

möjlighet att lättare se mönster till analysen. 

Citaten i resultatdelen har korrigerats språkligt för att studiens läsare ska förstå dem lättare utan 

dess kontext. Detta har skett med försiktighet för att undvika att egna tolkningar läggs in. 

4.4 Etik 

I arbetet med denna studie har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna i form av 

informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Missivbrevet (Bilaga 1) hade sin utgångspunkt i dessa principer i 

syfte att informera intervjupersonerna om syftet med intervjun, att deras medverkan var helt 

frivillig och att de hade rätt att närsomhelst välja att inte svara på en enskild fråga eller att avbryta 

intervjun. Eftersom de intervjuade tillhör en minoritetsgrupp har det varit extra viktigt att 

meddela detta för att svaren inte ska påverkas. Genomgående i studien har detta även gjort att de 

forskningsetiska principerna alltid tagits i beaktning i högsta möjliga mån. Missivbrevet innehöll 
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även våra och handledarens kontaktuppgifter för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att 

kontakta oss vid eventuella frågor. Vid intervjutillfället tillfrågades samtliga intervjupersoner om 

de hade några frågor innan intervjun startade och om de godkände att intervjun spelades in. De 

informerades om att inspelningarna enbart var till för att underlätta bearbetningen av data och 

inte skulle användas i något annat syfte än det som framgått i missivbrevet. I enlighet med 

konfidentialitetskravet uppges inte heller intervjupersonernas namn eller vilket klinik de arbetar 

på i den redovisade studien, utan de är avidentifierade i den mån det är möjligt.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Vid kvantitativ forskning läggs stor vikt vid termerna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Vid kvalitativa studier råder det däremot delade meningar om huruvida begreppen är tillämpbara 

eller inte. Ett sätt är att använda sig av begreppen är att assimilera begreppen till att handla 

mindre om att mäta. (Bryman, A., 2002, s. 257)  

En fördel med en semistrukturerad intervju är att intervjupersonen får en chans att ge fylliga och 

detaljerade svar. Intervjun kan därför ta olika riktningar beroende på vad intervjupersonen vill 

prata om och vilka följdfrågor som ställs. Nackdelen med denna metod kan vara att svaren blir 

svåra att standardisera, vilket då äventyrar validiteten och reliabiliteten. (Bryman, 2002, A., s. 

300) Att generalisera är inte aktuellt för denna studie med endast åtta intervjuer som insamlat 

datamaterial. Urvalet kan hjälpa till att svara på studiens forskningsfrågor, men är inte tillräckligt 

omfattande för att generalisera i stort. 

Med hänsyn till detta har vi under intervjuerna försökt skapa en balans mellan att låta 

intervjupersonerna tala fritt, men ändå inte gå utanför ämnets ramar. En god reliabilitet har 

försökt hållas genom att vi under intervjuerna har undvikt ledande frågor (Kvale, S & 

Brinkmann, S., 2009, s. 265 f). Vi har dessutom varit noggranna med att vara konsekventa och 

inte lägga till eller ta bort information som är av värde. Detta för att vara objektiva i högsta 

möjliga mån vid tolkningen, vilket har underlättats av att vi har varit två under hela processen.   
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4.6 Arbetsfördelning  

Vi har hjälpts åt och stöttat varandra med samtliga delar av denna studie. När vi inte har arbetat 

tillsammans har vi delat upp arbetet så att arbetsbelastningen har varit lika stor på oss båda. Vi 

har genomfört samtliga intervjuer tillsammans, men transkriberingarna har delats upp. Den 

största delen av tiden har vi arbetat tillsammans men även när vi har arbetat på varsitt håll med 

studien har vi ”bollat” med varandra och korrigerat varandras textbitar. Vi är båda lika ansvariga 

för samtliga delar av studien.  

5. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av åtta intervjuer med tandläkare från olika allmänkliniker på 

Folktandvården i Stockholms län. Tandläkarna har utbildat sig i Brasilien, Colombia, Irak, Kina, 

Ryssland, Tunisien, Turkiet samt Venezuela. De har alla fått sin utbildning prövad av 

Socialstyrelsen och arbetar idag under svensk legitimation. För att dölja deras identitet i största 

möjliga mån har vi valt att koda de åtta intervjupersonerna som IP1, IP2, IP3 och så vidare. Dessa 

nummer är oberoende av den ordningen länderna radades upp ovan. Vissa av dem har 

kompletterat sin utbildning genom Socialstyrelsens sex steg (Figur 1) och andra har gått det 

kompletterande utbildningsåret på Karolinska Institutet. En av intervjupersonerna kom till 

Sverige på 80-talet och har läst om de tre sista åren på tandläkarutbildningen tillsammans med 

svenska tandläkarstudenter. Detta kompletteringsalternativ är inte möjligt idag.  

5.1 Språk 
 

Efter att tandläkarnas utbildning har prövats av Socialstyrelsen är första steget att lära sig 

svenska. En av intervjupersonerna har fått svenskundervisning i flyktingläger medan andra har 

läst på Svenska för invandrare [SFI], Svenska för akademiker [SFA], eller allmänsvenska 

alternativt sjukvårdssvenska på Folkuniversitetet. Den personen som kom hit på 80-talet gjorde 

istället ett nationellt prov i svenska. 

 

De flesta intervjupersonerna beskriver detta steg i processen som det svåraste och mest 

tidskrävande.  
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De tandläkare som har gått på SFI berättar att klasserna är mycket heterogena och att personer 

som knappt kan läsa studerar tillsammans med akademiker. Detta beskrivs som problematiskt och 

upplevs sakta ned tempot och försämra kvalitén på undervisningen. En intervjuperson berättar 

hur denne upplevde att SFI inte ville att invandrarna skulle komma framåt med svenskan, 

eftersom kommunen får pengar för att de studerar på SFI och således förlorar pengar när 

språkkraven uppfylls och de går vidare i processen. 

SFI, de vill tjäna pengar för att du ska vara där och plugga med dem. (…), de är inte 

så intresserade av att du ska gå fortaste vägen. (IP1) 

Flera av de andra tandläkarna har liknande erfarenheter. De beskriver att de ville lära sig svenska 

fort och att undervisningen på SFI gick för långsamt fram. 

Du måste vänta, vänta, vänta. (IP2)  

Några av tandläkarna har lämnat SFI till förmån för den svenskkurs med inriktning mot 

vårdpersonal som erbjuds på SFA i Södertälje. De upplever att de på SFA har fått en tydlig 

information om vad som krävs för att de ska erhålla en svensk tandläkarlegitimation samt 

information om hur de praktiskt ska gå till väga. De berättar att de, utöver svenskundervisningen, 

har uppmuntrats att ta del av svenska böcker och svensk nyhetsrapportering som ett led i att lära 

sig språket. Ingen av de som har läst på SFA har fått information om det alternativet från 

myndigheter eller SFI, trots att de har berättat att de är akademiker och har en tandläkarutbildning 

från sitt hemland. Dessa personer beskriver att de istället har hittat hit av en slump och förstår 

inte varför SFI och andra myndigheter inte hänvisar människor i deras situation direkt till SFA. 

Samtliga av de personer som har studerat på SFA berättar att de hade önskat att de hade hänvisats 

dit direkt då de tror att detta hade påskyndat processen. En intervjuperson misstänker att 

anledningen till att informationen om SFA uteblir är på grund av att hemkommunen inte vill 

betala Södertälje kommun för undervisningen.  

Några av tandläkarna har även läst allmän-, eller sjukvårdssvenska på Folkuniversitetet. Även de 

är positiva och anser att de har lärt sig mer där än på SFI. Detta på grund av duktiga lärare och 

intensivare tempo. Däremot tar de upp en problematik gällande att de själva fått finansiera 

svenskundervisningen på Folkuniversitetet.  
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De intervjupersoner som genomgått Socialstyrelsens sex kompletteringssteg (Figur 1) berättar om 

deras erfarenheter kring kunskapsproven. De intervjuade berättar att kunskapsproven inte 

upplevdes som svåra i sig, utan att det främst var brister i det svenska språket som gjorde det 

svårt. En intervjuperson berättar att det är svårt att klara proven när litteraturen är på engelska och 

provsvaren ska vara på svenska.  

Alla böckerna är på engelska som de använder på Karolinska, så jag frågade: ”har ni 

ingen bok på svenska?” De sa: ”nej, det skulle bli jättedyrt att översätta så alla 

böcker är på engelska”. ”Okej, men hur ska jag kunna svara på svenska?” (IP3) 

Vidare berättar en av de andra intervjupersonerna att innehållet i kurslitteraturen är bra, men säger att 

ifall kurslitteraturen hade varit på svenska istället för på engelska hade det bidragit till att snabbare 

förbättra kunskaperna i det svenska språket.  

Det hade varit bättre för mig att läsa lite mer svenska böcker. Det var mer språk än 

kunskap som var svårt kan man säga. Men det kanske är den bästa litteraturen för de 

svenska tandläkarstudenterna. (IP4) 

Ett förbättringsförslag är att myndigheter ska fånga upp personer precis när de kommit till 

Sverige och ge en bättre vägledning. Ett annat är att öka tempot på språkundervisningen för att 

tandläkarna snabbt ska kunna lära sig svenska och sedan börja arbeta med det de är utbildade till. 

Ett annat förslag är att myndigheter och SFI ska informera om SFA, som bör erbjudas till alla. 

Det efterfrågas en liknande utbildning tillgänglig i Stockholm. 

5.2 Information 

Några av tandläkarna har skickat in sina dokument för prövning redan innan de anlänt till 

Sverige. De flesta tandläkarna i studien har en anknytning till Sverige. De berättar hur detta har 

underlättat kontakten med berörda myndigheter samt att ta del av viktig information. Några har 

reagerat på att informationen oftast bara ges ut på svenska och engelska, eftersom inte alla som 

genomgår processen kan något av dessa språk eller känner någon som kan hjälpa dem. De som 

har genomgått processen i Stockholmsområdet lyfter fram att de har fått söka upp en stor del av 

informationen på egen hand. 
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Det var ganska dålig kontakt däremellan. Sen fick man brev hem från dem att ”du 

har fått godkänt på alla tentor” och sen var det liksom inget mer. Sen fick man vänta. 

”Jaha vad händer sen?” Sen fick jag kontakta Socialstyrelsen. (IP5) 

Tandläkarna berättar att de tycker att informationen om vad som skulle göras för att få svensk 

legitimation är tydlig, men att informationen om hur det ska göras saknas. 

När jag fick pappret, då stod det som jag skulle genomgå för att få legitimation. Hur 

jag skulle jag gå till väga, det stod inte. (IP1)  

Det var information om vad man skulle göra, det fick man, men däremot fick man 

ingen hjälp på traven. (IP6) 

De tandläkarna som genomgått processen i Stockholmsområdet önskar att informationen skulle 

ha kommit mer löpande. Det finns inget enhetligt svar på varifrån de vill att informationen ska 

komma utan både Arbetsförmedlingen, SFI och Socialstyrelsen föreslås. Intervjupersonerna 

berättar att det under processen var svårt att veta vem de skulle kontakta vid eventuella frågor, 

samt att ansvariga på Socialstyrelsen var väldigt svåra att nå.  

Det verkar som det är en person som tar hand om alla som kommer hit. Så hen säger 

ja, jag ser att dina papper är här men de ligger typ under alla de andra som jag måste 

se först. Så du får vänta.(IP3) 

Det önskas mer tydlig information på SFI:s, Arbetsförmedlingens och Socialstyrelsens hemsidor 

gällande hur en tandläkare från tredje land ska gå tillväga för att erhålla svensk legitimation. 

Mycket av den informationen som finns på Socialstyrelsens hemsida upplevs dessutom av de 

intervjuade som ouppdaterad. Intervjupersonerna säger också att de tror att en lösning på den 

bristande informationen skulle vara om de tilldelades någon form av kontaktperson eller 

handledare som kunde vägleda dem. Detta särskilt i början av processen. 

En av intervjupersonerna genomförde Socialstyrelsens sex steg (Figur 1) i Umeå i stället för i 

Stockholm. Personen har positiva erfarenheter av processen och berättar att många delar av norra 

Sverige hade brist på tandläkare då, vilket gjorde att det inte var något problem att få arbete. 
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Jag har faktiskt kontakt med andra landsmän eller kollegor som bor i 

Stockholmsområdet eller Skånes område. Det kändes som de inte var riktigt nöjda 

med processen. Vissa av dem fick kämpa sig fram för att få information. Jag blev 

nästan serverad. (IP7) 

5.2.1 Inblandade myndigheter och institutioner 

Flera intervjupersoner berättar att de har varit på Arbetsförmedlingen, men att de där bara har 

hänvisats vidare till SFI. De upplever inte att Arbetsförmedlingen på något sätt hjälpt dem vidare 

för att kunna börja arbeta som tandläkare igen. 

Arbetsförmedlingen, de gör ju ingenting. (IP5) 

Några av tandläkarna tar upp arbetsmarknadsläget. De berättar att det inte fanns något behov av 

tandläkare när de kom till Sverige och att detta gjorde det svårt för dem att komma ut på 

arbetsmarknaden. Intervjupersonen som kom till Sverige på 80-talet fick läsa om de tre sista åren 

på tandläkarutbildningen här i Sverige tillsammans med de svenska eleverna. Detta beskrivs som 

en utmaning eftersom personen inte hanterade språket fullt ut. Personen tror själv att anledningen 

till att denne tvingades läsa om mycket var för att det vid den tidpunkten inte fanns några jobb 

och att myndigheterna därför inte visste hur de annars skulle sysselsätta dessa människor.  

Det var svårt när jag började första terminen, första dagarna. Innan det var jag en 

duktig elev på svenskkursen, men det var ju bland andra invandrare och 

svenskläraren pratade ju så att vi förstod. Det var en helt annan sak att sitta på 

föreläsningen och lyssna på Tandläkarhögskolan. (IP8) 

Några av intervjupersonerna berättar att de upplever en orättvisa gentemot EU-medborgare. De 

upplever att det finns en okunskap om utbildningar från tredje land med resultatet att de prövas 

hårdare än EU-medlemmar, som inte ens behöver uppfylla språkkravet. 

Det är konstigt för kommer du från EU behöver du inte göra något. Det är väldigt 

konstigt. Jag har hört att vi i mitt land har väldigt hög nivå på utbildningen. Men är 

du inom EU, kollar de inte ens. (IP3) 
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Nedan lyfter en intervjuperson fram vad denne upplever vara de största problemen med prövnings- 

och kompletteringsprocessen som den ser ut idag. 

Det var ganska dåligt organiserat om man säger så. Dålig information. Man fick 

godkänt på tentorna, men ingen hörde av sig. Och sen det här med söka praktik 

själv. Det är inte så enkelt som det låter. (IP5) 

5.3 Komplettering 

5.3.1 Kunskapsprov och prov i samhällsodontologi & författningskunskap 

Några av intervjupersonerna tar upp att de har fått vänta länge med att skriva kunskapsproven.  

Ja, jag gjorde alla på en gång. De sa, ”men du skulle inte göra alla på en gång, du få 

vänta lite”, men jag sa ”jag orkar inte vänta längre”. (IP3) 

Tandläkarna berättar att de rekommenderats att göra två kunskapsprov i taget, men några av dem 

hat gått emot dessa rekommendationer och har gjort alla fyra vid ett tillfälle. 

”Jag ska göra alla. Inte två. Det är liksom, vad ska jag göra två för?” ”Ja, men det är 

svårt och de flesta gör bara två åt gången”. Då sa jag ”Ja, men misslyckas jag då får 

jag i alla fall göra om det så det är lika bra att jag testar”. (IP5) 

Provet i samhällsodontologi och författningskunskap beskrivs av intervjupersonerna som lätt och 

oseriöst, medan den kunskap som testas på kunskapsproven anses likvärdig den i hemlandet. De 

flesta tandläkarna är nöjda med tre av de fyra proven, men basvetenskapsprovet anses av de flesta 

intervjuade testa kunskaper som är irrelevanta för det dagliga arbetet.  

Basvetenskapsproven tycker jag är onödiga (…) de flesta frågorna har ingenting att 

göra med tandläkare. Det är de grejerna som man pluggar i början innan man är 

tandläkare. Till exempel, biologi, biokemi, anatomi. Mer typ helkropp. De frågar om 

tarmen och allting, jag är ingen läkare, jag är tandläkare. (IP3) 

5.3.2 Praktiken 

De intervjuade som genomgått Socialstyrelsens sex steg (Figur 1) måste själva hitta praktikplats. 

Upplevelsen kring detta har varierat. För vissa har det gått lättare än för andra. De som upplevt 
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svårigheter att hitta en plats är främst de som genomgått processen på senare år och i Stockholms 

län. Dessa personer lyfter fram att de tror att det kan bero på arbetsmarknadsläget.  

En intervjuperson som hade problem med att få praktikplats på Folktandvården i Stockholms län, 

fick istället praktik på en privat klinik. Intervjupersonen tror själv att en anledning till att de tog 

emot praktikanter där, berodde på att de fick ersättning från Länsstyrelsen. Samma person tror att 

denna ersättning även skulle kunna sökas av Folktandvården, men att de av okänd anledning inte 

söker denna ersättning.  

En av intervjupersonerna tror att orsaken till att många kliniker inte tar emot praktikanter är de 

effektiviseringar som gjorts inom Folktandvården. Detta gör enligt den intervjuade att det är svårt att 

hitta handledare som har tid att ställa upp. Samma intervjuperson tror att detta tillsammans med ett 

upplevt minskat behov av tandläkare i Stockholms län kan vara orsaken till att praktikanter inte tas 

emot i lika hög utsträckning som tidigare. Många av intervjupersonerna berättar att de hade kunnat 

tänka sig att själva vara handledare om tillfälle skulle ges och att någon ersättning inte skulle 

behövas.  

För att underlätta för tandläkare som kommer till Sverige i framtiden föreslår en intervjuperson 

att det bör finnas en klinik där de kan göra sin praktik. En klinik likt den på Karolinska Institutet 

där de svenska studenterna och även de som läser det kompletterande utbildningsåret gör praktik. 

Ytterligare förslag från en intervjuperson är att de sökande ska få ett papper från Socialstyrelsen 

som de kan visa upp för kliniken där de söker praktikplats. 

Man skulle haft lite hjälp. Kanske ett papper med sig från Socialstyrelsen. För 

många visste inte ens vad praktiken innebar när man gick till dem. (…) hade man 

haft ett papper från Socialstyrelsen där det kanske var en stämpel eller något, ett mer 

officiellt papper att visa, tror jag man hade blivit bemött annorlunda. (IP5) 

Ett flertal av tandläkarna tar upp att det var svårt att klara sig ekonomiskt under praktiken, vissa 

fick bidrag på cirka 3000 kronor i månaden innan skatt. Som mest fick några av dem 15-16 000, 

vilket också upplevdes som lite.  
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5.3.3 Det kompletterande utbildningsåret  

Det är få av de som deltar i studien som har gått det kompletterande utbildningsåret eftersom det 

bara har funnits som ett alternativ till Socialstyrelsens sex steg (Figur 1) sedan 2010. De flesta 

som har kommit till Sverige efter 2010 berättar dessutom att de inte har blivit informerade om att 

det finns ett sådant alternativ. Flera hade föredragit utbildningsåret.  

Det nya alternativet är bättre faktiskt. Det är tråkigt du vet. Att man kämpar ensam. 

Det är en helt annan känsla när du har andra skolkamrater så man kan peppa 

varandra och plugga med varandra och få undervisning hela tiden. Jag tycker att det 

skulle vara bättre faktiskt. (IP7) 

Samtliga intervjupersoner ser positivt på detta alternativ. Intervjupersonerna tycker att det är 

positivt att kompletteringen sker i universitetsmiljö, en miljö de finner bekant, samt att det är 

fördelaktigt att ha en klass och slippa studera ensam.  

Jag tycker att universitetet verkligen är min plats istället för att plugga själv. (IP2) 

Flera intervjupersoner säger även att de tror att det kompletterande utbildningsåret hade lett till 

att de hade blivit förskonade från mycket väntan och osäkerhet. 

5.4 Vad tror tandläkarna i studien är orsaken till att andra tandläkare från ett 

tredje land inte erhåller svensk legitimation? 

De flesta tandläkarna säger att det krävs ett driv, en vilja och ett självförtroende för att klara av att 

komplettera sin utbildning. Saknas den egna motivationen och drivkraften tror de intervjuade 

personerna att det är svårt ta sig igenom processen och erhålla svensk legitimation. 

Självklart måste man själv vara motiverad. Man måste ha sitt eget driv för att gå 

igenom den där processen. Ingen kommer att be dig att du ska. (IP7) 

Vissa kanske tror att de inte har någon chans. Att de har pratat med andra och 

känner att ”det här kommer ju aldrig funka för mig” (…) Några tror jag inte har den 

nivån som krävs. Jag tror att vissa har en bristfällig utbildning. (IP5) 

Flera av de intervjuade tar också upp familjesituation, tid, språk och ekonomi som viktiga faktorer. 

De tror att många väljer att inte arbeta som tandläkare eftersom det måste avsättas mycket tid till 
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kompletteringen. Dessutom berättar en av intervjupersonerna att tandläkaryrket sitter i händerna och 

att det är lätt att bli ringrostig om processen drar ut på tiden.  De ekonomiska förutsättningarna har 

sett olika ut för de olika intervjupersonerna, men de är alla överens om att det är tufft att klara sig på 

de bidrag som finns att tillgå och lyfter fram värdet av att ha vänner och familj som kan hjälpa till när 

ekonomin inte går ihop. För en person som frivilligt flyttat till Sverige krävs det att denne bott här i 

två år innan denne är berättigad någon form av bidrag. Den ekonomiska situationen för flyktingar är 

därför mer fördelaktig eftersom de är berättigade bidrag så fort de fått sitt uppehållstillstånd.  

Det är tufft förstås. Ekonomiskt. Som jag sa, jag levde på bara 3000 per månad. Man 

måste leva snålt helt enkelt. Ja, begränsat. Jag hade ingen familj, inga barn, så jag 

klarade mig. (IP7) 

För att förbättra tandläkarnas ekonomiska situation under processen föreslår en intervjuperson att 

de inte borde behöva vänta i två innan de kan söka bidrag.  Bidraget borde istället kunna sökas 

direkt, men dras in om tandläkarna inte erhåller sin legitimation efter en viss tid. Intervjupersonen 

menar då att det skulle vara motiverande att snabbt bli klar och att fler skulle ha möjlighet att gå 

igenom processen.  

Även om samtliga intervjupersoner är överens om att det finns vissa brister med hur processen 

fungerar så säger intervjupersonen som kom hit på 80-talet att processen fungerar bättre idag än 

vad den har gjort tidigare. 

Jag fattar inte varför folk tvekar. De vet inte hur svårt det var förr. Så synd. (IP8) 

6. Analys 

Detta avsnitt innehåller en presentation av hur de tandläkare som deltagit i studien har beskrivit 

sina erfarenheter av processen i förhållande till de teorier och den tidigare forskning som 

presenterats i tidigare avsnitt.  

Ingvar Karlberg radar upp ett antal förslag på hur prövnings- och kompletteringsprocessen kan 

förbättras. Han föreslår bland annat en introduktionsutbildning där information ska nå den 

sökande och där provet i samhällsodontologi och författningskunskap ska ingå 

(Socialdepartementet, 2013, s. 35f) Många av de intervjuade har lyft fram att informationen är 
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bristfällig, särskilt i början. De saknar enhetlig information från samtliga inblandade myndigheter 

och aktörer. Med andra ord stödjer de intervjuade detta förslag som skulle innebära en bättre 

informationskanal. Flera intervjupersoner har dessutom beskrivit provet i samhällsodontologi och 

författningskunskap som oseriöst vilket även det stödjer en förändring. 

Vidare föreslås ett avtal med tandläkarkliniker där den sökande kan göra sin praktik, samt att 

handledarna ska få ekonomisk ersättning för att de tar sig an praktikanterna (Socialdepartementet, 

2013, s. 39f). De intervjupersoner som genomgått prövning och komplettering i 

Stockholmsområdet under de senaste åren beskriver att det finns svårigheter med att få en 

praktikplats. Under en av intervjuerna tog en tandläkare upp att denne ansåg att det skulle 

underlätta för personer som genomgår processen i framtiden ifall det fanns avtal gällande 

praktikplats med en klinik.  Däremot tror inte de intervjuade att en ekonomisk ersättning till 

handledarna skulle lösa problemet att få praktikplats. De lyfter istället fram effektivisering och 

ökad konkurrens om jobben som orsaker till problemet i just Stockholmsområdet.  

Intervjupersonerna upplever informationsspridningen som en av de största bristerna med 

processen. Dessa föreslås kunna lösas genom ett förtydligande kring vilken myndighet som har 

det övergripande ansvaret för att informationen når fram. Enligt Ingvar Karlberg är det 

Socialstyrelsen som bör vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för att 

informationen når ut till den sökande, men att även Arbetsförmedlingen bör ta ett visst ansvar. 

(Socialdepartementet, 2013, s. 41ff) Många av intervjupersonerna upplevde att de fick 

information gällande vad som krävdes för att erhålla svensk legitimation, men saknade 

information om hur de rent konkret skulle gå tillväga. Intervjupersonerna har uttryckt önskemål 

om att informationen ska komma från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och SFI och Ingvar 

Karlbergs förbättringsförslag stödjs således till stora delar av de intervjuade. Ytterligare ett 

förslag från intervjupersonerna som inte Ingvar Karlberg tar upp är att det borde finnas bättre 

information på internet, särskilt på Socialstyrelsens hemsida, hur processen går till. 

Skärpta språkkrav är ytterligare ett förbättringsförslag som lyfts fram av Ingvar Karlberg. Han 

föreslår att det för ska införas ett krav på godkänd utbildning i sjukvårdssvenska för akademiker 

alternativt ett nationellt språkprov med inriktning på sjukvårdssvenska. (Socialdepartementet, 

2013 s. 32f) Detta förslag går i linje med det som de intervjuade efterfrågar. Utöver en utbildning 

i allmän- och sjuvårdssvenska önskar de dessutom mer homogena klasser under utbildningen för 
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att möjliggöra ett högre tempo och därmed påskynda processen. Vidare berättar 

intervjupersonerna att det var de språkliga barriärerna som var den största anledningen till att 

processen tog tid och att svensk kurslitteratur skulle kunna erbjudas som ett led i att snabbare 

behärska det svenska språket. 

Språket ses enligt det sociokulturella perspektivet som en av de viktigaste artefakterna när 

människor ska lära eller överföra kunskap till nya situationer (Säljö, R., 2000, s. 34). Att 

intervjupersonerna lyfter fram språket som det största problemet för att genomgå prövnings- och 

kompletteringsprocessen bör därför tas på allvar. Enligt Andersson och Fejes (2010) riskerar 

dessutom invandrare att utestängas från arbetsmarknaden om de saknar tillräckliga kunskaper i 

det svenska språket, vilket också stödjer att den förbättring av språkundervisningen som 

intervjupersonerna efterfrågar blir realitet.  

Både Säljö (2000) och Andersson och Fejes (2010) belyser även problematiken kring att 

kompetens och kunskap är situationsbunden. Detta kan orsaka stora svårigheter med att utnyttja 

kunskap i en ny miljö. Tandläkarna i denna studie måste anpassa sig efter de nya 

omständigheterna i Sverige. De måste lära sig sociala koder, en ny kultur, ett nytt språk och så 

vidare, men de måste också anpassa sina tidigare yrkeskunskaper efter den nya arbetsplatsen. De 

flesta intervjupersonerna lyfter fram att det många gånger är svårt och komplicerat. Vidare menar 

Roger Säljö att olika institutioner skiljer sig mycket åt, inte minst i sättet att kommunicera (Säljö, 

R., 2000, s. 144). Intervjupersonerna ser ett behov av att erbjudas bättre svenskundervisning, inte 

bara i allmänsvenska utan också i sjukvårdssvenska för att snabbt kunna lära sig viktiga begrepp 

som underlättar kommunikationen med kollegor och patienter. En av de intervjuade tar även upp 

vikten av att snabbt få praktisera sina kunskaper på den nya arbetsplatsen eftersom tandläkaryrket 

sitter i händerna. Samma person säger vidare att det är lätt att bli ”ringrostig” om kompletteringen 

drar ut på tiden och tandläkaren inte kommer ut i praktiskt arbete. Att erbjudas möjligheten till 

sjukvårdssvenska och praktik under processen går således i linje med vad både Säljö (2000) och 

Andersson och Fejes (2010) tar upp som viktigt för att anpassa personers kompetens till en ny 

situation. 

Enligt Wuokko Knocke (2000) ökar invandrares chans att få arbete om de har en hög 

utbildningsnivå men att deras etablering på arbetsmarknaden är beroende av hur 

marknadsförhållandena och den ekonomiska situationen i Sverige ser ut. (Knocke, W. 2000, s. 
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362ff) I Socialstyrelsens årliga rapport (Nationella Planeringsstödet, 2013) går att läsa att 

efterfrågan på tandläkare i Sverige idag är något högre än tillgången och att Sverige är beroende 

av utländsk arbetskraft. (Socialstyrelsen, 2013, s. 38). De intervjuade som har erfarenhet av att 

det är svårt att få praktikplats och anställning, är de som har genomgått processen i Stockholms 

län. Detta tror en intervjuperson kan förklaras med att arbetsmarknadssituationen i Stockholms 

län har blivit tuffare med åren och att effektiviseringar har gjorts inom Folktandvården. De som 

genomgått processen i andra län i Sverige beskriver det som betydligt lättare. Av de åtta 

intervjupersonerna är det bara en som beskriver att denne i princip fått information serverad och 

att processen varit okomplicerad. Denna person gick igenom processen i norra Sverige och tror 

att detta kan ha berott på att det fanns ett behov av tandläkare i norra Sverige då, vilket då stödjer 

Wuokko Knockes slutsatser. 

Kahlke och Schmidt förklarar delarna i en persons kompetens som ett isberg där de olika delarna 

beskrivs som mer eller mindre observerbara (Figur 2). Motivation är den del av den kompetens 

som befinner sig under vattenytan, men som är minst lika viktig för arbetsprestationen. (Kahlke, 

E. & Schmidt, v., 2002, s. 53) Intervjupersonernas motivation och vilja att visa vad de kan i 

arbetet är något som framkommit hos samtliga intervjupersoner. De intervjuade berättar att de har 

varit ivriga att komma ut i arbetslivet snabbt och därför har legat på myndigheterna för att 

påskynda processen. De intervjuade tror själva att denna motivation har gjort att de hör till dem 

som har klarat processen och idag arbetar under svensk legitimation. Flera av dem tror att det är 

just drivkraften som skiljer dem från de som väljer att ge upp, eller inte ens försöka arbeta som 

tandläkare i Sverige. 

I Cynthia Deanes artikel går det att läsa hur rörligheten mellan landsgränserna inom EU har 

underlättats genom tre huvudstrategier om erkännande, jämförbarhet och transparens av 

kompetens. (Deane, C., 2005, s. 279ff) Socialstyrelsen har regler att en utbildning från tredje land 

måste motsvara den svenska utbildningen gällande nivå, längd och innehåll (Socialstyrelsen, 

2013b), vilket liknar det Deane tar upp om hur erkännande och jämförbarhet av kompetens går 

till inom EU. Om det visar sig att utbildningen från tredje land motsvarar den svenska får 

tandläkaren genomföra Socialstyrelsens kompletteringsprogram. En av intervjupersonerna anser 

dock att erkännandet och jämförbarheten av kompetens är orättvis då kompetensen hos personer 

från tredje land kontrolleras i högre utsträckning än hos personer inom EU.  
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7. Sammanställning & diskussion 

Syftet var att analysera och kartlägga arbetstagares erfarenheter av att ha fått sin 

tandläkarkompetens, från tredje land, prövad och kompletterad Genom åtta intervjuer med 

tandläkare på Folktandvården som genomgått denna prövning och komplettering ville studien 

lyfta fram arbetstagarens perspektiv kring processen. I följande avsnitt presenteras en kort 

sammanställning av svaren på studiens frågeställningar och sedan följer en slutdiskussion följt av 

förslag på framtida forskning och en metoddiskussion.  

7.1 Sammanställande svar på studiens frågeställningar 

Den första forskningsfrågan löd: Hur beskriver arbetstagare på Folktandvården sina 

erfarenheter av att ha fått sin tandläkarkompetens prövad? 

Prövning av kompetens för en tandläkare från tredje land görs av sakkunnig på Socialstyrelsen. 

Idag kan dessa tandläkare välja att skicka in de dokument som krävs för prövning av tidigare 

kompetens till Socialstyrelsen redan innan de anländer till Sverige. (Socialstyrelsen, 2013b) Detta 

beskrevs som något positivt bland de intervjuade som kände till att detta var möjligt. De 

intervjuade beskrev att det fanns tydlig information om vad som krävdes för att de skulle erhålla 

svensk legitimation, men att de däremot hade önskat information om hur de rent praktiskt skulle 

gå till väga. Med andra ord fanns det en lista på vilka krav som ställdes, men det saknades 

information om vem som ansvarar för vad och vilka olika vägar som fanns att gå. Flera av de 

intervjuade berättade också att det var svårt att få tag på Socialstyrelsen vid eventuella frågor om 

prövningen. De intervjupersoner som har ansökt om prövning under de senaste åren berättade 

också att det tog lång tid innan de fick ett besked om hur prövningen hade gått.  

Den andra forskningsfrågan löd: Hur beskriver arbetstagare på Folktandvården sina 

erfarenheter av kompletteringsprocessen? 

Efter att en tandläkare från tredje land fått sin kompetens prövad av sakkunnig på Socialstyrelsen 

tas ett beslutas ifall dennes utbildning motsvarar den svenska utbildningen eller inte 

(Socialstyrelsen, 2013b). Oberoende av beslutet måste den sökande uppnå de krav som ställs 

gällande det svenska språket. Blir utbildningen erkänd är nästa steg att genomföra fyra 
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kunskapsprov, ett halvårs praktik samt ett prov i samhällsodontologi och författningskunskap 

(Figur 1). Vid godkänt resultat av samtliga delar kan tandläkaren från tredje land ansöka om 

svensk legitimation. Om prövningen av den sökandes utbildning inte erkänns eller vid ett 

underkänt resultat i något av ovanstående steg (Figur 1) hänvisas tandläkaren till den ettåriga 

kompletteringsutbildningen.   

De flesta intervjupersonerna hade läst svenska på SFI. Samtliga av dessa personer berättade att 

denna undervisning varit bristfällig. De som hade erfarenhet av SFA och Folkuniversitetets 

svenskundervisning var betydligt mer positiva i deras utsagor. Intervjupersonerna var frustrerade 

över att de inte hade fått information om alternativ till svenskundervisningen på SFI, eftersom de 

ansåg att språkundervisningen där hade varit den största bromsklossen för att de skulle kunna 

komma framåt i processen. 

Ett flertal av de intervjuade berättade hur de saknade löpande information under 

kompletteringsprocessen. De hade svårt att svara på varifrån de tyckte att denna information 

skulle ha kommit, men Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och SFI nämndes av några 

intervjupersoner. Vidare berättade de att det många gånger varit otydligt vem som har varit 

ansvarig för de olika delarna av processen. De intervjuade tyckte dessutom inte att de hade fått 

enhetlig information från olika myndigheter och aktörer som de varit i kontakt med.  

Det kompletterande utbildningsåret beskrevs som positivt bland de som hade genomgått detta. 

Även de som inte hade genomgått utbildningsåret var genomgående positiva och flera berättade 

att de hade föredragit att gå denna väg istället för kunskapsprov och praktik. Att genomgå 

kunskapsproven på egen hand beskrevs bland ett flertal intervjuade som ensamt och tidsödande.  

Att hitta praktikplats beskrevs på varierande sätt. De som genomgått praktiken under senare år 

var de som hade upplevt störst problem. En av intervjupersonerna trodde att det kunde förklaras 

med att arbetsmarknadssituationen i Stockholms län har blivit tuffare med åren och att 

effektiviseringar inom Folktandvården gör det svårare för kliniker att ta emot praktikanter. De 

intervjupersoner som hade genomgått kompletteringen utanför Stockholms län beskrev sina 

erfarenheter i mer positiva ordalag än de som hade genomgått den i Stockholms län. Flera tog 

upp att de upplever att situationen för tandläkare är mycket tuffare i Stockholmsområdet än i 

många andra delar av Sverige. De som hade sökt sig utanför Stockholm berättade att de upplevt 
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att det var lätt att få information och att det hade varit oproblematiskt att få praktikplats och 

anställning, vilket alltså skiljer sig från de intervjupersonerna som har genomgått 

kompletteringen i Stockholms län.  

Den sista forskningsfrågan löd: Vilka förbättringsförslag har dessa arbetstagare på prövnings- 

och kompletteringsprocessen? 

De flesta intervjupersoner föreslog en satsning på bättre svenskundervisning. De efterfrågade en 

svenskundervisning som håller ett snabbare tempo med inriktning på både allmän- och 

sjukvårdssvenska. De intervjupersoner som gått på SFA föreslog även att en liknande kurs införs 

i centrala Stockholm.   

Vidare framförde många av de intervjuade förbättringsförslag kring hur informationen kan bli 

bättre. Här föreslogs framförallt en mer löpande information samt att detmer tydligt ska framgå 

vem de ska vända sig till för att erhålla denna. Ytterligare ett förbättringsförslag var att det på 

internet ska finnas mer utförlig information kring hur tandläkare från tredje land ska gå tillväga 

för att erhålla svensk legitimation. Vidare påpekade ett antal intervjupersoner att en uppdatering 

av Socialstyrelsens hemsida bör göras. 

De intervjuade har fått söka sin praktikplats på egen hand. Ett förslag som framkommit för att 

underlätta för andra i framtiden, är att det ska finnas en särskild klinik där tandläkarna kan göra 

sin praktik. Intervjupersonerna föreslog att det ska finnas ett avtal med en klinik, liknande det 

som Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin har med personer från tredje land som går 

kompletteringsåret. Ett annat förbättringsförslag var att den sökande ska få ett dokument från 

Socialstyrelsen innehållande information till klinikens arbetsgivare, vilket den intervjuade trodde 

skulle ge ett mer seriöst intryck. 

Slutligen berörda ett förbättringsförslag det ekonomiska stödet. Ett flertal av de intervjuade 

trodde att många tandläkare som kommer från tredje land till Sverige idag, väljer ett annat yrke 

på grund av de snabbt behöver en inkomst. De intervjuade beskrev den ersättning de fått som 

begränsad och att den aldrig hade räckt till för att försörja en hel familj. Ett förslag som lyftes 

fram var att personer istället ska kunna få ersättning för sin kompletteringstid direkt när de 



 
34 

kommer till Sverige och att ekonomiskt stöd ska nekas om legitimationen inte erhålls efter en viss 

tid.  

7.2 Slutdiskussion 

I följande avsnitt presenteras en slutdiskussion för att lyfta fram studiens resultat i förhållande till 

teorier samt Sveriges, Europas och slutligen världens tidigare forskning inom ämnet.  

Det intervjupersonerna tagit upp som problem och förbättringsförslag går nästan genomgående i 

linje med det som tas upp i rapporten av Ingvar Karlberg (Socialdepartementet 2013). Det som 

inte till fullo stödjs, är huruvida handledarersättning kan underlätta för dessa personer att få 

praktikplats. De intervjuade tror att det snarare är arbetsmarknadsförhållanden samt tid- och 

platsbrist hos klinikerna som är problemet. En av de intervjuade lyfter även frågan ifall 

Folktandvården vet om att de kan ansöka om ekonomiskt stöd för praktikanter, likt den privata 

kliniken som en av intervjupersonerna praktiserade på. Vi har inte hittat underlag som bekräftar 

om detta är möjligt, men om det är fallet är detta något som borde diskuteras som en framtida 

förbättring.  

Många av de intervjuade tar upp den ekonomiska situationen under kompletteringen som 

problematisk. De tror att en lösning för att motivera och göra det möjligt för fler tandläkare från 

tredje land att genomgå processen, är att erbjuda ersättning från dag ett och att de istället nekas 

pengar om de inte erhåller sin legitimation efter en viss tid. Det finns en risk att Brain Drain 

uppstår (Job, J. & Sriraman, B., 2013 s. 75 ff) genom att personer som har kompletterat sin 

utbildning i Sverige sedan lämnar landet. Detta kan vara en orsak till att direkt förkasta förslaget 

om ersättning från dag ett. Det kan här dock diskuteras hur stor den samhällsekonomiska vinsten 

kan bli, trots risken för Brain Drain, om direkt ersättning innebär att kompletteringsprocessen kan 

kortas ned samt att mer kompetens kommer på rätt plats. De vi har intervjuat berättar om sin 

frustration över att det inte händer någonting och hur de snabbt vill ut på den svenska 

arbetsmarknaden och arbeta där deras kompetens hör hemma, istället för att vara en kostnad för 

samhället. Dessa personer visar inga tecken som tyder på att allt de satsat, inte minst på att lära 

sig svenska, skulle peka på att de efter avslutad komplettering skulle lämna landet.  
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De intervjuade föreslår att det kompletterande utbildningsåret borde erbjudas som ett alternativ 

till Socialstyrelsens sex steg (Figur 1) för samtliga sökande. Det är redan idag möjligt att välja 

den vägen, men personerna som deltagit i denna studie upplever inte att de har fått tydlig 

information om detta. Här blir det intressant att diskutera de ekonomiska aspekterna då det kan 

antas innebära högre kostnader om alla gick utbildningsåret istället för att studera på egen hand 

eftersom undervisning är en kostnad för samhället. Dock är det intressant att leka med tanken att 

dessa kostnader kan sparas in i det långa loppet då kompletteringstiden kan kortas ned till ett år. 

Om tandläkarna istället gör Socialstyrelsens kompletteringar (Figur 1) och följer 

rekommendationen att bara göra två av de fyra kunskapsproven åt gången och det erbjuds två 

provtillfällen per år tar bara detta steg ett år. Utöver det året ingår en sex månader lång praktik, 

vilket resulterar i att denna komplettering tar minst 1½ år, dvs. minst ett halvår längre än det 

kompletterande utbildningsåret. Om samhällsvinsten skulle kunna uppgå till 42 miljoner kronor 

om 700 av dessa personer kom ut i arbetslivet en månad tidigare (RiR 2011:16., s.90f) krävs inget 

mattesnille för att förstå att det skulle innebära en långsiktig besparing för samhället om tiden 

kortades ned med dessa sex månader, trots de kostnader som tillkommer om fler läser det 

kompletterande utbildningsåret. 

Det som har haft störst fokus i samtliga intervjuer är bättre information och skärpta språkkrav. 

Här kan vi återigen konstatera att dessa förbättringsförslag stödjs av Ingvar Karlberg 

(Socialdepartementet 2013). Språket ses som en viktig del när det handlar om överföring av 

kompetens till nya situationer både av tidigare svensk forskning (Andersson, P., & Fejes, A., 

2010, s. 3ff) samt av teorier som behandlar det sociokulturella perspektivet (Säljö, R., 2000, s. 

141ff) För att förbättra processen pekar mycket på att det är dessa två områden som resurser bör 

läggas på. 

I resultatet framgår även att det har varit lättare för personer som genomgått processen utanför 

Stockholms län. Det kan således diskuteras huruvida information om att det kan vara lättare att 

söka sig utanför Stockholm bör ges till de sökande. Särskilt när det kommer till att söka 

praktikplats. Som nämnts i inledningen, finns det en brist på tandläkare idag (Nationella 

Planeringsstödet, 2013). I de län där det råder brist på tandläkare borde det finnas ett intresse av 

att informera kring detta. Både när en tandläkare från tredje land anländer till Sverige samt inför 
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praktikperioden. Vi kan inte svara på om invandrade tandläkare från tredje land informeras om 

arbetsmarknadsläget, men ingen av de vi har intervjuat verkar ha fått den informationen. 

De tre strategierna erkännande, jämförbarhet och transparens av kompetens används inom EU för 

att det ska bli lättare för EU-medlemmar att röra sig över landsgränserna. Dessa strategier har 

underlättat rörligheten inom EU-länderna, men det är fortfarande en bit kvar (Deane, C., 2005, s. 

279 ff). Det finns dock ännu mer att göra när det kommer till personer från tredje land. I denna 

studie har de två första strategierna visat sig fungera på liknande sätt även för personer från ett 

tredje land. Däremot uttrycker en av intervjupersonerna en frustration över att det idag inte tas 

hänsyn till att vissa utbildningar i tredje länder är högre rankade än andra inom EU.  Personen 

upplever att kontrollen automatiskt blir högre bara för att landet inte tillhör EU.  Det kan således 

diskuteras huruvida detta beror på att det inte råder en tillräckligt bra transparens mellan dessa 

länder. Utan transparens skapas en ovisshet som gör att personer från tredje land hamnar i kläm 

och att kompetensen kontrolleras i högre grad. 

Att ignorera den ökade globaliseringens påverkan på den akademiska världen kan få förödande 

konsekvenser (Armstrong, L., 2007, s. 31f). Efter att ha tagit del av en rad utredningar om hur 

processen kan förbättras samt efter att ha tagit del av ett antal personers berättelser som vittnar 

om att processen har förbättrats över tid, vill vi påstå att Sverige inte ignorerar globaliseringens 

påverkan på den akademiska världen. 

7.3 Framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att se närmare på huruvida det ettåriga 

kompletteringsprogrammet kan ersätta Socialstyrelsens sex steg (Figur 1). Kan detta ge en 

långsiktig samhällsvinst trots högre kortsiktiga samhällskostnader? Här vore det också intressant 

att se hur den ettåriga utbildningen kan erbjudas i fler län, förslagsvis där det råder brist på 

tandläkare. Hur kan kompletteringen för akademiker från tredje land i framtiden anpassas efter 

arbetsmarknadens behov? 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att undersöka vad konsekvenserna skulle bli om 

akademiker från tredje land erbjöds ersättning för kompletteringstiden från dag ett. Är risken för 
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Brain Drain och den samhällsekonomiska förlusten större än den vinst som samhället och den 

enskilde kan uppnå om denna förändring införs?  

7.4 Metoddiskussion 

Studien har haft hermeneutiken som utgångspunkt för att tolka empirin. Eftersom vår 

förförståelse inför ämnet var liten ansåg vi att denna utgångspunkt var den bästa. Den 

hermeneutiska cirkeln som snarare kan ses som en spiral, har gjort det möjligt att hela tiden se på 

det insamlade materialets delar och helhet med nya ögon i takt med att förförståelsen ökat. 

(Ödman P-J., 2007, s. 103ff). Denna växelverkan har sina fördelar då materialet har kunnat tolkas 

med en större öppenhet. Det finns också en risk att detta bidragit till en viss förlorad objektivitet. 

Eftersom våra intervjupersoner tillhört en minoritetsgrupp är vi också medvetna om att vi inte 

alltid lyckats med att vara helt objektiva. Däremot tror vi inte att detta i något större utsträckning 

har påverkat studiens reliabilitet.  

Studiens syfte bidrog till att vi valde en induktiv metod eftersom Hartman anser att det lämpar sig 

bäst inom hermeneutiken. Det handlar om att kvalitativt söka samband i det empiriska materialets 

berättelser snarare än att mäta något mot en hypotes (Hartman, J. 2001, s. 25) Åtta intervjuer 

genomfördes med arbetstagare och vi anser att detta på bästa sätt fångade dessa personers 

erfarenheter. Metoden har dock bidragit till att generaliserbarheten blivit näst intill obefintlig, då 

urvalet varit begränsat. Med den tidsram som fanns, anser vi ändå att fler intervjuer hade riskerat 

studiens kvalité.  

Vi har tagit hänsyn till de etiska principerna under samtliga delar av studien. Inte minst i 

genomförandet av datainsamlingen. Att studien riktar sig mot en minoritetsgrupp kan ha 

begränsat intervjupersonernas berättelser. Dock anser vi att vår medvetenhet om detta samt att vi 

informerat intervjupersonerna om deras rättigheter, som att de kommer att avidentifieras, gjort att 

deras svar inte påverkats i någon större utsträckning. Vi anser därför att reliabiliteten i studien är 

relativt hög för att vara av kvalitativ ansats. Att vi dessutom hela tiden varit två personer som 

tolkat den empiriska datan gör den mer trovärdig. 

I största möjliga mån har originalkällor använts som referenser i studien. Detta har dock inte 

alltid varit möjligt, vilket är en brist som vi är medvetna om. Det finns också en stor medvetenhet 
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kring att Professor Ingvar Karlbergs rapport (Socialdepartementet, 2013) som använts mycket i 

studien inte kan räknas till tidigare forskning och vi har behandlat materialet med försiktighet. 

Dock ville vi lyfta fram rapporten då det är det senaste som tagits fram inom ämnet och den har 

hjälpt oss att bland annat utforma en intervjuguide för att få reda på mer om ett relativt outforskat 

ämne. Dessutom var det utredaren på Socialstyrelsen som rekommenderade rapporten, vilket 

tyder på att den är något som inblandade myndigheter själva använder sig av vid 

förbättringsarbeten.  

Vi ville lyfta fram ett arbetstagarperspektiv eftersom vi inte har hittat tidigare forskning eller 

rapporter som lyft fram arbetstagarnas erfarenheter. Att vi valde att intervjua personer som har 

lyckats med processen, och som idag arbetar under svensk legitimation, var dels för att de har en 

god insyn i hela processen, men också för att det hade varit svårt att få tag i personer som har 

påbörjat processen och sedan inte avslutat den.  

När vi skulle välja ut personer att intervjua valde vi att använda ett målinriktat urval, trots att vi är 

medvetna om att det kan ha begränsat studiens validitet. Men åter, med den tidsram och de 

resurstillgångar som fanns gjorde vi bedömningen att detta var det bästa sättet att snabbt nå 

personer vars röster kunde hjälpa till att svara på studiens syfte. Det finns även en medvetenhet 

om att en av intervjupersonerna, som fick sin legitimation för väldigt längesedan, har information 

om processen som inte längre är aktuell. Vi har haft detta i åtanke och har använt denna intervju 

som en hjälpt för att ge en fingervisning om hur processen har förändrats över tid, vilket därför 

ledde till valet att ha med delar av intervjun i resultatet. Under de förutsättningar vi hade anser vi 

att studien har uppfyllt sitt syfte på ett tillfredställande sätt. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Missivbrev och intervjuguide till arbetstagare på Folktandvården 

Hej X! 

Som tidigare nämnts är vi två studenter från Uppsala universitet som nu ska skriva vår 
kandidatuppsats inom pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. 

Syftet med uppsatsen är att analysera och kartlägga arbetstagare på Folktandvårdens 
erfarenheter av att ha fått sin tandläkarkompetens, från ett land utanför EU/EES, prövad av 
Socialstyrelsen och sedan kompletterad för att erhålla svensk tandläkarlegitimation. 

Vi har kontaktat alla Folktandvårdens kliniker som erbjuder allmäntandvård i Stockholms län för 
att få tag på personer som fyller vår kravprofil och således kom vi i kontakt med dig. 

Vi vill lyfta fram DINA erfarenheter kring att ha fått din yrkeskompetens prövad av 
Socialstyrelsen, samt dina upplevelser av den komplettering du genomgick för att erhålla svensk 
tandläkarlegitimation. Att du ställer upp med din värdefulla tid är således avgörande för att vi ska 
kunna genomföra vår studie så tack redan nu! 

Deltagandet i denna intervju är självklart frivilligt. Om du ställer upp kommer dina svar att 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att vi kommer avidentifiera dig i högsta möjliga mån och 
dina personuppgifter kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Du 
kan dessutom när som helst under intervjun välja att avbryta eller att inte svara på specifika 
frågor. Uppgifterna, som är insamlade för forskningsändamål, kommer inte att användas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Vi ser fram emot ett möte med dig och uppskattar verkligen att du ställer upp! 

Med vänlig hälsning, 
Mimmi Alexandersson & Sofi Fridland 

 

 

 

Vänligen kontakta oss innan eller efter intervjun vid några som helst oklarheter eller frågor. 

Kontaktuppgifter: 

Mimmi Alexandersson, 070 2813168, mimmi.alexandesson.7126@student.uu.se                 
Sofi Fridland, 076 3404480, sofi.fridland.1330@student.uu.se                                  
Handledare: Guadalupe Francia, guadalupe.francia@edu.uu.se 



Intervjuguide  

När vi talar om kompetensprövning syftar vi till den utredning som gjorts av din tidigare 

yrkeskompetens som tandläkare. Det vill säga, Socialstyrelsens prövning av din tidigare 

utbildning samt Socialstyrelsens prov och praktiktjänstgöring som kräver ett godkänt resultat, 

alternativ godkänt resultat på kompletterande utbildningsår på Sahlgrenska Akademin eller 

Karolinska institutet, för att du skulle få svensk tandläkarlegitimation.  

Inledning 

Vad är din yrkestitel? 

Hur länge har du arbetat på Folktandvården? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Vilket land är du utbildad i?  

Hur lång är den utbildningen?  

 Ingår det praktik i den utbildningen? 

Hur många år arbetade du som tandläkare innan du flyttade till Sverige? 

Erfarenhet av kompetensprövning 

Var det en självklarhet att du skulle fortsätta att arbeta som tandläkare i Sverige?  

Hur fick du reda på hur du skulle gå till väga för att få svensk legitimation? 

Vad hände efter att du mottog informationen, vill du beskriva processen för oss? 

  Legitimation direkt via Socialstyrelsen eller utbildningsår? 

Hur lång tid tog det från det att du fick informationen om hur du skulle gå till väga till dess att du 

hade en svensk legitimation i handen? 



Upplevelsen av hur kompetensprövning fungerar 

Hur upplever du tillgängligheten av information kring prövning av din tandläkarkompetens? 

Lätt- eller svårtillgänglig? 

Blev du informerad eller sökte du aktivt upp informationen? 

Hur upplevde du de inblandade myndigheterna? 

Hur upplevde du, i stora drag, de olika proven i Socialstyrelsens kompetensprövning? 

(prov i svenska, kunskapsprov, prov i samhällsodontologi & författningskunskap 

samt praktik) 

Hur upplevde du svårighetsgraden i kunskapsproven? 

Hur upplevde du frågornas relevans i kunskapsproven?  

Vilka styrkor/ möjligheter finns i prövningen av din tidigare kompetens anser du? 

Vilka svagheter/hinder anser du finns med kompetensprövningen? 

Var det något i kompetensprövningen du anser saknades? 

Var det något i kompetensprövningen du anser var överflödigt?  

Har du några förslag på hur kompetensprövningen kan förbättras?  

Om du genomförde ett utbildningsår, hur upplevde du om utbildningsåret? 

Hur fick du din praktikplats? 

Hur upplevde du svårhetsgraden i att få en praktikplats? 

Om svårt; varför tror du? 

Har det under tiden du arbetat på kliniken varit någon annan med en utbildning från ett land 

utanför EU/EES som har gjort praktik på er klinik?



Vad tror du kan vara anledningen/anledningarna till att andra i din situation inte genomför/slutför 

Socialstyrelsens kompletteringsprogram eller universitetens kompletterande år?  

Övrigt/ avslutning 

Är det något övrigt i processen i helhet som du vill lyfta fram? 

Har du någonting mer att tillägga som vi inte har tagit upp? 

TACK!



9.2 Bilaga 2 – Missivbrev och intervjuguide till utredare på Socialstyrelsen 

Hej X! 

Som tidigare nämnts är vi två studenter från Uppsala universitet som nu ska skriva vår 
kandidatuppsats inom pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. 

Syftet med vår studie är att analysera och kartlägga erfarenheter och upplevelser av validerings- 
och kompletteringsprocessen bland arbetstagare inom Folktandvården som fått sin 
tandläkarutbildning, från ett land utanför EU/EES, validerad av Socialstyrelsen.  

Största delen av undersökningen kommer alltså innebära intervjuer med tandläkare, som fått sin 
utbildning från ett land utanför EU/EES validerad och idag arbetar i Stockholms län.  

Anledningen att vi kontaktat DIG på Socialstyrelsen är för att få bakgrundsinformation till hur 
detta fungerar inför dessa intervjuer.  

Deltagandet i denna intervju är självklart frivilligt. Om du ställer upp kommer dina svar att 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att vi kommer avidentifiera dig i högsta möjliga mån och 
dina personuppgifter kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Du 
kan dessutom när som helst under intervjun välja att avbryta eller att inte svara på specifika 
frågor. Uppgifterna som är insamlade för forskningsändamål, kommer inte användas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Vi ser fram emot en intervju med dig och uppskattar verkligen att du ställer upp! 

Med vänlig hälsning, 
Mimmi Alexandersson & Sofi Fridland 

 

 

 

 

 

Vänligen kontakta oss innan eller efter intervjun vid några som helst oklarheter eller frågor! 

Kontaktuppgifter: 

Mimmi Alexandersson, 070 2813168, mimmi.alexandesson.7126@student.uu.se                 
Sofi Fridland, 076 3404480, sofi.fridland.1330@student.uu.se                                 
Handledare: Guadalupe Francia, guadalupe.francia@edu.uu.se 



Intervjuguide 

Berätta lite om din yrkesbakgrund och dina nuvarande arbetsuppgifter på Socialstyrelsen? 

 När började du arbeta på Socialstyrelsen? 

Finns det någon speciell orsak till att du har hand om överläggningen av just 

tandläkare utanför EU/EES? 

Kan du berätta lite om valideringsprocessen i stort, hur den går till steg för steg? 

Hur går ni ut med information angående valideringsprocessen till de tandläkare som 

kommer till Sverige med en utbildning utanför EU/EES? 

Vilka tar fram kunskapsproven? (Karolinska institutet?) 

 Är det också dessa som bedömer dem? 

 Avser kunskapsproven att endast pröva kunskap gällande tandläkarprofessionen?  

Vad händer om personen inte får godkänt på någon del i kunskapsproven? 

Vill du berätta lite mer om provet i samhällsodontologi och författningskunskap? 

Vilka verktyg har den sökande för att förbereda sig för proven? 

Vad händer när överläggningen är gjord? 

Hur skiljer sig kompletteringskraven efter valideringen från person till person?  

Vad är UHR:s roll respektive er?  

Hur ser erat samarbete ut?  

Hur länge har det varit så? 

Anser du att det är tydligt hur ansvarsfördelningen ser ut?



Finns det någon statistik över hur många av dem som påbörjar processen som faktiskt får en 

svensk legitimation? 

Har du någon statistik över hur lång tid det i genomsnitt tar i valideringsprocessen? (Det vill säga 

från det att dessa personer kontaktar er till dess att de får sin legitimation i handen.)   

Vilka styrkor upplever du i valideringsprocessen? 

Upplever du att något fungerar mindre bra i valideringsprocessen? 

Tror du att det är möjligt att korta ner valideringsprocessen?  

Om ja: Vilka förändringar tror du i så fall skulle kunna bidra till att processens tid 

kan kortas ner?   

Är det något annat du vill lyfta fram som vi inte frågat dig om? 


