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Förord

Först  och  främst  vill  jag  rikta  ett  stort  och  varmt  tack  till  Lotta  Lerwall,  docent  i 

offentlig rätt, som med gedigen kompetens och ett outtömligt engagemang har förmågan 

att locka fram det bästa av sina studenter.  Det vore en underdrift att säga något annat än 

att du har varit en fantastisk handledare! Tack också Pär Sellberg, nationell samordnare 

för validering vid Myndigheten för yrkeshögskolan och Lars Petersson, avdelningschef 

för  ENIC-NARIC  Sverige,  Högskoleverkets  avdelning  för  bedömning  av  utländsk 

utbildning. Jag uppskattar att ni tagit er tid och delat med er av specialistkännedom om 

valideringsområdet. Jag vill också tacka Juseks styrelse och Göran Arrius, som genom 

att  bana väg för projektet  KlivIn, karriär för lika villkor för invandrade akademiker, 

sådde ett frö till mina frågeställningar. Stort tack också alla juristkollegor som hjälpt till 

genom att bolla idéer och konstruktivt ifrågasätta; Lidija Ahlstedt Badel,  Karl Oscar 

Rådström,  Pernilla  Jönsson,  Magdalena  Johansson,  Erik  Grönwall  och  inte  minst 

Manuel Boti, kollega på Migrationsverket, som delat med sig av personliga erfarenheter 

om hur det är att komma som jurist till ett nytt land. Slutligen vill jag givetvis tacka 

mamma, pappa, Lennart, Nisse, Staffan och alla andra vänner och familjemedlemmar 

som vid sidan av fröknarna på Brynäsgården stöttat mig genom att finnas till och genom 

att sköta markservicen. Vad vore jag utan er? Åtminstone inte jurist.
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Förkortningar och definitioner

Behörig myndighet 1. den myndighet som i en medlemsstat bemyndigats att utfärda 

validering, behörighetsbevis eller examina 

2. den myndighet som enligt yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 3.1.d av en

medlemsstat bemyndigats att utfärda eller ta emot utbildningsbevis, handlingar 

och upplysningar samt att fatta beslut om erkännanden enligt direktivet 

EHEA European Higher Education Area

ENIC European Network of National Information Centres on academic recognition 

and mobility

EU Europeiska Unionen eller Fördraget om Europeiska Unionen

EUF Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt

FL Förvaltningslagen

HSV Högskoleverket

LO Landsorganisationen i Sverige

Maastricht Maastrichtfördraget, det tidigare EU-fördraget

Mottagande medlemsstat Det EU-land dit en person kommer för att arbeta

NARIC National Academic Recognition Information Centres

Reglerad verksamhet Yrkesverksamhet vars utövande underkastas regler i lag eller författning, som 

uppställer krav på innehav av bestämda yrkeskvalifikationer1

RF Regeringsformen

Rom Romfördraget, det tidigare EG-fördraget

Sektorsdirektiv Direktiv som reglerar erkännanden av specifika yrkesgrupper2

Sektorsyrke Yrken som omfattas av sektorsdirektiven3

SvJT Svensk Juristtidning

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Ursprungsmedlemsstat Det EU-land som en person som nyttjar den fria rörligheten kommer ifrån

Värdland/Värdstat Samma som mottagande medlemsland

Yrkeskvalifikation Term som förekommer i yrkeskvalifikationsdirektivet och avser en behörighet 

som intygas i bevis på formella meriter från offentlig utbildning4

1 Artikel 3.1.a, yrkeskvalifikationsdirektivet.
2 Exempelvis direktiv 77/452/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och 

andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård.
3 För en uttömmande lista, se avsnitt 4.1.1 nedan.
4 ”Formella kvalifikationer” definieras i yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 3.1.c som examens-, 

utbildnings- eller annat behörighetsbevis för en yrkesutbildning som huvudsakligen ägt rum i 
gemenskapen, utfärdat av en myndighet i en medlemsstat vilken utsetts i enlighet med denna 
stats lagar och andra författningar. Jag kommer att utveckla begreppet i avsnitt 3.2 nedan.
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1 Inledning

Av EU-fördragets tredje artikel framgår att  det i  samarbetets mål ingår att  bekämpa 

social utestängning och diskriminering, samt att EU ska främja social rättvisa.5

1.1 Bakgrund

Ett av EU:s främsta ändamål är att upprätta en konkurrenskraftig och kunskapsbaserad 

ekonomi, där det råder full sysselsättning och hållbar tillväxt, artikel 3 EU. Rörlighet på 

arbetsmarknaden  anses  stimulera  kompetensförsörjning  och  individers 

kompetensutveckling,  vilket  kan  leda  till  förbättrad  anställningsbarhet  och  ökad 

sysselsättning.  För  att  möjliggöra  den inre  marknaden har EU antagit  regler  om fri 

rörlighet, bland annat på området för arbete och studier.6

Ett betydelsefullt medel för att avskaffa hinder för den fria rörligheten är ömsesidiga 

erkännanden av examensbevis. I fördragen finns en bestämmelse som explicit anger att 

området  ska  göras  föremål  för  lagstiftningsåtgärder,  artikel  53  EUF. Principen  om 

ömsesidigt  erkännande  syftar  till  att  säkerställa  den  fria  rörligheten,  utan  att 

medlemsstaterna behöver ändra sin nationella lagstiftning. Genom EU-samarbetet har 

Sverige,  liksom  övriga  medlemsländer,  blivit  förpliktigat  att  erkänna  andra  länders 

utbildningar  och  yrkeskvalifikationer.  Det  ömsesidiga  erkännandet  ska  ge  utländska 

innehavare av utbildnings- eller yrkesbevis samma förutsättningar på arbetsmarknaden 

som inhemska medborgare.7  Ett erkännande av en yrkeskvalifikation är ett erkännande 

av en utländsk behörighet, ofta en utbildning, i syfte att arbeta i ett annat land än där  

5 Jfr avsnitt 2.1 nedan om fri rörlighet.
6 Se direktiv 2004/38/EG, om unionsmedborgares fria rörlighet och proposition 2004/05:162, Ny 

värld- ny högskola, s 41, med hänvisning till rapporten ”Gemensamma mål för 
utbildningssystemen”. Om rörlighetens påverkan på arbetsmarknaden, se SOU 2003:37, Ökad 
rörlighet för sysselsättning och tillväxt, s 37 och 163, samt Arbetsmarknadsstyrelsens rapport 
Ura 2003:1, ”Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten”, s 3. Om sysselsättning och 
ekonomiska aspekter, se regeringens skrivelse 2009/10:34, Sveriges handlingsprogram för 
tillväxt och sysselsättning – uppföljningsrapport 2009, och LO:s rapport ”Full och hög 
sysselsättning” från 2007, som finns att tillgå på

              http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/17538538FDEEAFA6C125730500450A06/$file/F 
ull%20och%20h%C3%B6g%20syssels%C3%A4ttning.pdf (2012-05-18).

7 Jfr direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet) 
och avsnitt 5.1 i detta arbete. Med utländsk avses här från annat EU-land. Om principen om 
ömsesidigt erkännande se

              http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/l21
001b_sv.htm (2012-05-18). 
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kvalifikationen  utfärdats.8 Erkännandet  åstadkoms  genom  en  validering  av  den 

utländska behörigheten i värdlandet.

Trots att det redan på 70-talet tillsattes en nationell internationaliseringsutredning inom 

den högre utbildningen var Sverige ett av Europas sista länder att införa ett nationellt 

valideringssystem.9 Validering,  som  etymologiskt  betyder  att  bedöma  giltighet,  kan 

undanröja svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, inte minst för personer som 

saknar dokumenterad kompetens, eller vars formella meriter av någon anledning inte är 

gångbara på den svenska arbetsmarknaden.10

1.2 Syfte

Att säkra ekonomiska framsteg,  vilket initialt  var  den fria  rörlighetens huvudsakliga 

ändamål,  kan på arbetsmarknadsnivå innebära att  främja en hög sysselsättning.11 Fri 

rörlighet  för  arbetstagare  är  dock idag  också  en  central  fråga  vad gäller  individens 

självständighet och behov av socialt sammanhang. 

Att som invandrare ta sig in på den svenska arbetsmarknaden kan, inte minst på grund 

av  språkbarriären  och  bristen  på  sociala  nätverk  vara  förenat  med  svårigheter. 

Statistiken visar på betydligt högre arbetslöshet i grupper  av utlandsfödda än bland 

inrikes födda svenskar. I gruppen utlandsfödda med eftergymnasial utbildning, som är 

den  utbildningsnivå  för  vilken  det  råder  lägst  arbetslöshet  bland  såväl  inrikes-  som 

utlandsfödda, uppgick arbetslösheten till hela 11,7% år 2011. (Motsvarande siffra för 

inrikes födda var 3,1%.) Hur många av de yrkesverksamma som arbetade inom ett yrke 

som kräver eftergymnasial utbildning framgår dock inte av statistiken.12

8 Se artiklarna 1-3, yrkeskvalifikationsdirektivet.
9 Proposition 2004/05:162, Ny värld- ny högskola, s 33, med hänvisning till UKÄ-rapport 21, 

”Utbildningens internationalisering” från 1974, och Jansson, Validering, s 7-9 och 101. 
10 Jansson, a.st. Se vidare i avsnitt 3.1.
11 Bernitz, Europarättens grunder, s 8 ff. Se även EURES, Den europeiska portalen för rörlighet i 

arbetslivet, http://ec.europa.eu/eures/main.jsp  ?  
acro=faq&lang=sv&catId=2557&parentCategory=2557 (2012-05-24).

12 LO:s rapport ”Full och hög sysselsättning” från 2007 och Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
från 2011, som publicerats i SCB:s databas, och som baseras på hela befolkningen efter 
arbetskraftstillhörighet, inrikes/utrikes född och utbildningsnivå, 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0401 (2012-05-18). I Juseks 
rapport ”Invandrad akademiker- hur tufft är det?”, från  2010, behandlas frågan om tillträde till 
arbeten som kräver eftergymnasial utbildning, 
http://www.jusek.se/Documents/Undersokning_klar%2011_12.pdf (2012-05-18).
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På  områden  där  det  råder  hård  konkurrens  om  arbetstillfällen  kan  avsaknaden  av 

akademisk  utbildning  vara  utslagsgivande  i  en  rekryteringsprocess.  Inom  vissa 

yrkesgrupper, exempelvis legitimationsyrken, är det dessutom ett krav att den utländska 

utbildningen  godkänns  enligt  gällande  säkerhetsföreskrifter  innan  verksamheten  får 

bedrivas i Sverige.13 Innan den utländska akademikern har möjlighet att konkurrera på 

arbetsmarknaden måste han eller hon med andra ord ofta befatta sig med det svenska 

valideringssystemet. En naturlig följd av att flytta till ett nytt land är dock avsaknaden 

av  kännedom  om  det  nya  landets  regelsystem.  Sannolikt  kan  en  utlänning  varken 

tillgodogöra sig lagtexter eller myndighetsinformation på ett tillfredsställande vis, vilket 

ställer  extra  höga  krav  på  rättssäkerheten  inom  den  förvaltning  som  berör  just 

invandrarärenden. Inte minst gäller detta i fråga om reglers tillgänglighet och möjlighet 

att förutse dess konsekvenser. 

Valideringssystemet  har  inte  i  någon  större  utsträckning  uppmärksammats  i  den 

juridiska litteraturen. Det övergripande syftet med uppsatsen är därför att beskriva den 

rättsliga  reglering  som finns  på  området  för  validering  av  utländsk  utbildning  och 

erkännande av yrkeskvalifikationer. Dels redogör jag för de EU-rättsliga reglerna och 

för hur de implementerats  nationellt,  dels  berör jag andra internationella samarbeten 

som Sverige deltar i. Den särskilda problematik som uppstår i samspelet mellan EU-

rätten och det  nationella  regelverket  kommer särskilt  att  uppmärksammas.  Ett  annat 

syfte är att belysa valideringsreglerna utifrån rättsliga aspekter av förutsebarhet, såsom i 

vilken  mån  de  är  klara,  tydliga  och  publicerade.14 Samtidigt  vill  jag  i  ett 

genomförandeperspektiv utvärdera valideringssystemets faktiska tillgänglighet för den 

enskilde individen.  Motivet till det är att undersöka hur systemet fungerar i praktiken 

för en person som vill flytta till Sverige från ett annat land för att arbeta. 

13 Se t.ex. 4 kap patientsäkerhetslagen (2012:659) och Socialstyrelsens webbplats,
              http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vadinnebar

legitimatio  n   (2012-05-24).
14 Rättssäkerhet har av professor Åke Frändberg definierats såsom rättsligt grundad förutsebarhet. 

För ett förtydligande se avsnitt 8.1 nedan.
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1.3 Avgränsning

Det svenska valideringssystemet inbegriper både svensk och utländsk utbildning och 

sträcker sig över olika skolformer och kompetensnivåer. Jag kommer i det här arbetet att 

fokusera på validering av utländsk akademisk utbildning.

Skolsystemen i Europas länder är autonoma och präglas av grundläggande olikheter.15 

Utbildning på universitetsnivå har dock blivit föremål för harmoniseringsåtgärder från 

såväl EU som genom mellanstatligt europeiskt samarbete. Universitetsmeriter har till 

följd av det fått en egen plats i valideringssystemet som innebär att valideringen utförs 

enligt nationella bestämmelser men med tillämpning av europarätten. Den som har ett 

examensbevis från ett universitet eller motsvarande utbildningsanstalt kan på grund av 

mellanstatligt samarbete ha rätt till  ett erkännande som innebär att han eller hon ges 

behörighet att arbeta i ett annat land, under den yrkestitel som det landet tillämpar. Då 

detta samarbete huvudsakligen berör universitetsstudier kommer jag av utrymmesskäl 

varken att fördjupa mig i gymnasial eller eftergymnasial yrkesutbildning.16

Vilken myndighet som handlägger ett valideringsärende beror på huruvida valideringen 

sökts i syfte att arbeta eller för att studera. Jag kommer att i uppsatsen att fokusera på 

vilka möjligheter en utländsk akademiker har att ta anställning i ett annat land och på så 

vis enbart att fokusera på validering i arbetssyfte.17 Värt att nämna i sammanhanget är 

att det inom EU-rätten finns en distinktion mellan fri rörlighet för arbetstagare och fri 

rörlighet för tillhandahållande av tjänster.18 Regelverket för tjänster syftar, vid sidan av 

att undanröja hinder för den fria rörligheten, till att främja kvalitén på tjänster och att 

stärka konsumentskyddet. Jag avser inte gå in på friheten att tillhandahålla tjänster i det 

här arbetet, även om de yrkesgrupper jag kommer att behandla omfattas av möjligheten 

15 Se vidare om EU:s lagstiftningskompetens i avsnitt 2.2 nedan.
16 EU-direktiv 2005/36/EG, om erkännande av yrkeskvalifikationer, och Europarådet och 

UNESCOS konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen 
(Lissabonkonventionen), SÖ2001:46. (I yrkeskvalifikationsdirektivet regleras i viss utsträckning 
också annan yrkesutbildning än sådan som tillgodogjorts inom medlemsländernas 
universitetssystem.) I och med att mitt arbete har utgångspunkt i individers 
anställningsmöjligheter nämner jag inte det postgymnasiala systemet, som huvudsakligen måste 
antas vara avsett för barn och ungdomar.

17 Se vidare i avsnitt 7.1 nedan.
18 Jag nämner inte etableringsrätten, då den inte utgör någon av de fyra friheterna, se avsnitt 2.1 

nedan. Trots det kan den betraktas som en del av friheten att tillhandahålla tjänster. Skillnaden 
mellan friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsrätten är beroende av om verksamheten 
är av tillfällig art eller ej, artiklarna 49 och 56 EUF, samt punkt 77 i preambeln till direktiv 
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden.
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att som näringsidkare tillhandahålla tjänster.19 

Juristens plats i systemet kommer särskilt att belysas. Detta beror på att yrket är föremål 

för  svår  gränsdragningsproblematik  i  samspelet  mellan  EU-rätten  och  de  nationella 

regelverken. Detta förhållande kan leda till både för- och nackdelar för den jurist som 

vill arbeta utomlands. I mina exempel kommer yrkesutövaren ofta att vara jurist eller 

advokat,  men  ibland  även  utbildad  till  yrken  såsom  läkare,  bibliotekarie  och 

programmerare.

1.4 Disposition

Efter det inledande kapitlet kommer jag att ge en introduktion till den fria rörligheten 

för  arbetstagare  och  EU:s  lagstiftningskompetens.  Syftet  är  att  ge  en  inblick  i  de 

ändamål som ligger till  grund för systemet med erkännanden av yrkeskvalifikationer 

och  var  gränsen  går  mellan  EU:s  beslutanderätt  och  medlemsländernas  autonoma 

lagstiftningskompetens.  I  samma  kapitel  berättar  jag  även  kort  om  de  främsta 

samarbeten som Sverige deltar i på området för högre utbildning. 

Kapitel tre är ägnat att presentera syftet bakom validering och att klargöra vissa termer 

och begrepp.

I kapitel fyra kommer jag sedan att ge en tillbakablick på den lagstiftning som legat till 

grund för det direktiv som idag reglerar erkännanden av yrkeskvalifikationer20 och ta 

upp den särskilda reglering som råder för advokatyrket.  Direktivet om erkännande av 

yrkeskvalifikationer är, vid sidan av Lissabonkonventionen, den främsta rättsakt som i 

Sverige  reglerar  ömsesidiga  erkännanden  av  högre  utbildning.  Extra  intressant  är 

direktivet just nu, på grund av att det nyligen blivit föremål för revidering som lett till  

ett  ändringsförslag.21 Jag kommer  under  uppsatsens  gång att  återkomma till  det  nya 

förslaget.

19 Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).
20 Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet).
21 Förslag om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, KOM(2011) 

883.
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I uppsatsens femte kapitel redogör jag för yrkeskvalifikationsdirektivets bestämmelser. 

Här  kommer  jag  att  presentera  de  två  skilda  metoder  för  validering  som direktivet 

inbegriper och även ge en inblick i hur de båda förhåller sig till principen om ömsesidigt 

erkännande. Jag reder även ut några termer och begrepp som jag anser relevanta för att 

texten enkelt ska kunna tillgodogöras. 

Det  sjätte  kapitlet  ägnas  åt  att  lyfta  fram  gränsdragningsproblematik  och  visa  på 

direktivets tillämpningsområde. Jag kommer att diskutera problem som kan uppstå till 

följd av att de EU-rättsliga bestämmelserna lämnar utrymme för medlemsländerna att 

autonomt avgränsa dess tillämplighet och även nämna något om fri rörlighet för beslut.

Den typ av validering som faller utanför det EU-rättsliga systemet har jag sedan valt att 

presentera i ett kapitel för sig. I  det sjunde kapitlet reder jag även ut vilken myndighet 

som ansvarar för respektive typ av validering. 

Väl  framme vid  kapitel  åtta  belyser  jag reglerna  ur  ett  rättssäkerhetsperspektiv.  Vid 

sidan av att i teorin granska regelverket i ljuset av förutsebarhet kommer jag att i en 

studie undersöka hur tillgängliga reglerna är i  praktiken.  I åttonde kapitlet  lyfter jag 

även vissa frågor om likabehandling.

Utifrån vad jag i uppsatsen kommit fram till ställer jag slutligen i kapitel nio den fria 

rörligheten och likabehandlingsaspekter mot medlemsstaternas autonomi och framför 

med inslag av de lege ferenda några tankar kring det nya förslaget.

1.5 Metod och material

Arbetet är i den del som beskriver rättsläget utfört  enligt  svensk juridisk metod. De 

källor som används är dels officiella rättskällor från EU, såsom fördrag, direktiv och 

domstolspraxis, men även förarbeten och lagförslag.22 Jag har även nyttjat källor som 

traditionellt används i nationell rätt; lagtext, förarbeten, lagkommentarer och doktrin, 

dock ej svensk rättspraxis. 

22 Vilken rättslig status som kan ges EU:s förberedande rättsakter i en jämförelse med svenska 
förarbeten diskuteras i Bernitz, Sverige och Europarätten, s 36.
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I den del av uppsatsen som belyser valideringssystemets faktiska tillgänglighet (som 

förvisso inte är en rättslig fråga men en problemställning av betydelse för hur systemet 

fungerar i praktiken) har jag använt ett okonventionellt tillvägagångssätt och utfört en 

egenhändig  undersökning  av  vad  för  slags  information  som  tillhandahålls  på  olika 

myndigheters webbplatser. 

Det  kan tilläggas  att  arbetet  inte  enbart  fokuserar  på juridiska  värden utan  även på 

sociopolitiska.  Dessa  normer  kan  i  och  för  sig  betraktas  som  ett  del  av 

rättssäkerhetsbegreppet om ett materiellt angreppssätt tillämpas.23 

Utöver de traditionella rättskällorna har jag använt artiklar, annan litteratur än juridisk, 

yttranden  och  rapporter  från  myndigheter  och  organisationer.  Denna  information 

används  inte  i  syfte  att  återspegla  gällande  rätt,  utan  snarare  för  att  ge  stöd  till  

rättspolitiska resonemang och belysa  ändamål och viss  begreppsbildning.  Tillika har 

uppgifter hämtats från olika webbsidor och databaser. I den mån dessa publicerats av en 

myndighet eller utgör ett organs officiella hemsida värderar jag den information som 

finns att tillgå som trovärdig och korrekt. Exempelvis kan det röra sig om statistik eller 

beskrivning  av  en  myndighets  verksamhet.  Jag  förutsätter  också  att  rättsregler  som 

publicerats  på  en  myndighets  hemsida  är  oförvanskade.  Information  från  övriga 

webbplatser, såsom exempelvis från intresseorganisationer, värderar jag på samma vis 

som rapporter i pappersformat.

23 I den mån formell rättssäkerhet består av juridiska värden uppbärs materiell rättssäkerhet av 
sociopolitiska värden, Zila, SvJT 1990, s 284. För utförligare diskussion, se avsnitt 8.1 nedan.
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2 Att främja rörlighet och anställningsbarhet

Den fria rörligheten är ägnad att uppfylla EU:s ändamål, såsom strävan att utgöra en 

social  marknadsekonomi  med  hög  konkurrenskraft,  full  sysselsättning  och 

vetenskapliga  framsteg.  Bolognaprocessens  ändamål  är  att  främja  mobilitet  och 

anställningsbarhet samt att göra Europa till en attraktiv utbildningskontinent.24

2.1 Fri rörlighet för arbetstagare

Redan då de första stegen togs i riktning mot ett europeiskt frihandelsområde var det 

huvudsakliga syftet  att  möjliggöra en gemensam marknad. Inom denna skulle varor, 

kapital, tjänster och arbetstagare fritt kunna röra sig. Än idag utgör den inre marknaden 

ett  av  EU:s  främsta  politikområden  och  gemenskapens  syfte  är  fortfarande  att 

säkerställa ekonomiska framsteg, artikel 3.3 EU. På den inre marknaden ska fri rörlighet 

råda  för  såväl  varor  och  kapital  som  för  arbetstagare  och  tjänster,  inbegripet 

etableringsfrihet för unionens invånare, artiklarna 26 och 49 EUF.25 

Den fria rörligheten för arbetstagare har successivt, främst genom domstolens praxis, 

utvidgats  till  att  omfatta  såväl  arbetssökande  som  studenter.  Genom  att  i 

Maastrichtfördraget  införa  målet  om  ett  unionsmedborgarskap  förlängdes  den 

ytterligare, till att gälla hela EU:s befolkning.26 Fri rörlighet för arbetstagare, som på sikt 

omvandlats  till  fri  rörlighet  för  personer,  omfattar  nu  även  ekonomiskt  icke-aktiva 

européer.27 Medborgarskapet, som inledningsvis var avsett att stärka den demokratiska 

24 Artikel 3 EU och Bolognadeklarationen.
25 De första stegen togs i samband med att Kol- och stålgemenkapen lade grunden för den 

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) genom fördraget om upprättandet av europeiska 
ekonomiska gemenskapen år 1958. Se Bernitz, Europarättens grunder, s 8 ff. Av EU-fördragets 
art 3.3 framgår att det vid sidan av unionens ekonomiska ändamål finns en strävan mot social 
sammanhållning.

26 Se t.ex. målen C-292/89 Antonissen (1991) och C-48/75 Royer (1976) vad gäller arbetssökande, 
och om studenter artikel 7.1.b i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares rörlighet inom EU. 
Om unionsmedborgarskapet stadgas i artikel 3 EU, tidigare artikel 2 Maastricht.

27 Fördragens artiklar om fri rörlighet för arbetstagare har tillämpats extensivt i såväl sekundärrätt 
som av domstolen och utsträcktes i bland annat tre direktiv rörande rätt till bosättning för 
pensionärer, studenter och EU-invånare med tillräckliga tillgångar redan innan 
Maastrichtfördraget trädde i kraft, se Horspool, European Union Law, s 354.  Artikel 18 EG gav 
unionsmedborgaren rätt att fritt röra och uppehålla sig inom unionen (med viss modifikation) och 
ett domstolsavgörande av intresse är mål C-48/75 Royer (1976), i vilket domstolen framhöll att 
EU-medborgare i syfte att söka jobb eller förenas med sin make/maka  har rätt att resa in i och 
uppehålla sig i en annan medlemsstat. Se även C-413/99 Baumbast (2002) om rätten till 
familjeliv. 
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legitimiteten  inom  unionen  och  att  värna  en  gemensam  identitet,  har  efter  hand 

utvecklats mot att tillerkänna unionsmedborgarna grundläggande mänskliga rättigheter. 

Bland dessa finns rätten till fri bosättning uttryckligt angiven.28 

Som  ett  led  i  EU:s  arbete  för  att  främja  den  gemensamma  marknaden  bedrivs 

sysselsättnings- och socialpolitik. EU arbetar för konkurrenskraft på den internationella 

marknaden med investeringar i utbildning, forskning och sysselsättningsåtgärder. Ett av 

målen med EU:s strategi för hållbar tillväxt är att på tio år öka sysselsättningsgraden 

från  69  procent  (år  2010)  till  minst  75  procent.29 För  att  kunna  uppnå  en  sådan 

utveckling är det av stor vikt att unionsmedborgarna har möjlighet att flytta på sig ditt 

jobben finns. Rörlighet på arbetsmarknaden är ett välbeprövat medel för att bekämpa 

såväl arbetskraftsbrist som arbetslöshet och ökad sysselsättning leder givetvis till ökad 

ekonomisk tillväxt.30 Den fria rörligheten för arbetstagare, som tillkom redan på 60-

talet, har med andra ord idag minst två syften; rörligheten som incitament att uppfylla 

unionens  ekonomiska  ändamål,  samt  rörelsefriheten  som  är  ägnad  att  tillförsäkra 

unionsmedborgarens grundläggande mänskliga rättigheter.31

2.2 EU:s lagstiftningskompetens på den inre marknaden

På den inre marknaden råder delad kompetens mellan unionen och medlemsstaterna, 

artiklarna 4 och 26 EUF. Det innebär att det på ett område, fram tills dess att EU tagit 

utrymmet i anspråk, är medlemsstaterna själva som ansvarar för vilka regler som ska 

gälla. Detta framgår av principen om delade befogenheter, artikel 5 EU.32 För att EU ska 

28 Bernitz, Europarättens grunder, s 292 och Bernitz, Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på 
den fria rörligheten för personer, s 10 f. Se även EU:s rättighetsstadga, ingressens andra stycke, 
samt artikel 33, där rätten till familjeliv  utgör ett exempel på en grundläggande mänsklig 
rättighet som gynnas av den fria rörligheten för personer. Jfr rörlighetsdirektivet 2004/38/EG. 
Rätten till fri bosättning, som också kommer till uttryck i stadgans artikel 45 är dock 
underkastad krav på tillräckliga medel och heltäckande sjukförsäkring, enligt direktivets 7:e 
artikel.

29 Se t.ex. meddelande från kommissionen av den 3 mars 2010 - Europa 2020: En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, KOM (2010) 2020, samt dokumentets 1:a bilaga, överordnade 
mål.

30 Se t.ex. SOU 2003:37, Ökad rörlighet för sysselsättning och tillväxt, s 30 f.
31 Ett permanent system för fri rörlighet infördes genom förordning 1612/68 av den 15 oktober 

1968. Som ett tredje ändamål med den fria rörligheten kan också ett av fördragens främsta mål 
lyftas fram; att främja ömsesidig förståelse och starkare gemenskap mellan de europeiska folken, 
se första artikeln i såväl EUF som EU-fördragen samt artikel 2 i Rom-fördraget.

32 Vad gäller behörighet att avskaffa hinder för fri rörlighet för personer och tjänster har dock 
domstolen uttalat i mål C-491/01 British American Tobacco (2002), punkten 179, att den 
tillfaller gemenskapen. Denna behörighet kodifierades i Romfördragets artikel 3.1.c, vilken nu är 
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vara  behörig  att  lagstifta,  när  det  råder  delad  kompetens,  förutsätts  enligt 

subsidiaritetsprincipen att åtgärden bättre kan uppnås på unionsnivå, på grund av att 

medlemsstaterna  själva  inte  kan  uppfylla  ändamålen  med  lagstiftningsåtgärden  i 

tillräckligt stor utsträckning, artikel 5 EU. Vidare förutsätts att de åtgärder som vidtas 

måste falla inom den kompetens som medlemsstaterna tilldelat unionen i fördragen.33

I  och  med  att  den  inre  marknaden sträcker  sig  över  ett  flertal  av  unionens  olika 

arbetsfält  är  det  ingen  enkel  uppgift  att  avgöra  exakt  vilka  verksamhetsgrenar  som 

berörs när regler antas på området för den fria rörligheten. Exempelvis kan en åtgärd i 

syfte  att  avlägsna  hinder  för  en  arbetstagares  fria  rörlighet  beröra  samtliga  av 

politikområdena sysselsättning och socialpolitik, EU-medborgarskap och konkurrens på 

en  och  samma  gång.  Det  finns  på  så  vis  heller  inte  några  exakta  gränser  i 

kompetensfrågan, inte minst med tanke på att exempelvis konkurrens faller inom ramen 

för EU:s exklusiva befogenhet.34

I  samband  med  att  subsidiaritetsprincipen  infördes  i  Romfördraget  uttalade 

kommissionen  att  gemenskapen  hade  exklusiv  kompetens  på  hela  området  som rör 

avlägsnande av hinder för den fria rörligheten.35 Denna uppfattning delades dock inte av 

domstolen, som i målet British American Tobacco förtydligade att gemenskapen inte 

ensamt är behörig att vidta åtgärder, men att den har befogenhet att förbättra villkor 

genom att  avlägsna hinder för den fria rörligheten och  undanröja snedvridningar av 

konkurrensen. Enligt domstolens uttalande i målet ska subsidiaritetsprincipen tillämpas 

i samband med samtliga åtgärder som utförs för att upprätta den inre marknaden.36

2.2.1 Kompetens på området för utbildning och yrkeskvalifikationer

Medlemsstaterna  själva  har  i  stor  utsträckning  verkat  på  området  för  ömsesidiga 

erkännanden och bättre jämförbarhet av utbildningar och annan yrkeskompetens, i och 

med den Bolognaprocess jag strax ska gå in närmre på. Detta område faller delvis inom 
upphävd men i sak ersatt av artiklarna 3-6  EUF. Se även Horspool, European Union Law, s 98, 
om pre-emptiondoktrinen.

33 Subsidiaritetsprincipen och principen om tilldelade befogenheter, artikel 5 EU.
34 Artiklarna 3 och 4 EUF. För EU:s politikområden, se fördragen.
35  Subsidiaritetsprincipen återfanns innan Lissabonfördraget i artikel 5 Romfördraget, nu ersatt av 

artikel 5 EU. Se Hettne, Subsidiaritetsprincipen, s 24, som hänvisar till Kommissionsdokument 
27.10.1992, SEC (92) 1990.

36  Mål C-491/01 British American Tobacco (2002), punkt 179.
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den delade befogenheten, artiklarna 4.1 och 4.2.a EUF.37 Genom bättre jämförbarhet och 

harmonisering av utbildningssystemen avlägsnas effektivt hinder för den fria rörligheten 

inom Europa.  Det  finns därför  inte,  beaktat  subsidiaritetsprincipen,  någon anledning 

eller befogenhet för EU att införa regler på den del av området som medlemsstaterna 

själva lyckats samordna. Istället bedrivs EU:s utbildningspolitiska samarbete främst på 

ett policyinriktat plan, och är ägnat att stödja det befintliga, mellanstatliga samarbetet. 

Att  stödjande  åtgärder  får  vidtas  på  bland  annat  utbildningsområdet  framgår  av  en 

särskild artikel i fördragen, artikel 6 EUF.38

På  det  område  som  berör  yrkeskvalifikationer,  som  är  ett  område  jag  kommer  att 

behandla  utförligare  nedan,  har  EU  däremot  genomfört  harmoniserande  åtgärder. 

Ömsesidiga  erkännanden  av  yrkeskvalifikationer  regleras  på  EU-nivå  i  syfte  att 

undanröja hinder för den fria rörligheten för arbetstagare. Det är dock fortfarande upp 

till  de enskilda medlemsländerna att  i  stor utsträckning avgöra vilka  yrkeskategorier 

som ska ska vara föremål för erkännandet.39 Vidare är det medlemsstaterna själva som 

bestämmer  vilka  krav som  får  uppställas  på  den  som  vill  utöva  den  reglerade 

verksamheten i  landet.  Exempelvis  kan det  röra sig  om särskilda  krav på etik  eller 

yrkesansvar,  för  yrkesgrupper  såsom  lärare  eller  läkare.40 Det  förhållande  att 

medlemsländerna  på  vissa  områden  är  förpliktade  att  implementera  EU-rätten  men 

samtidigt fria att precisera dess omfång kan leda till vissa motsättningar. Jag kommer att 

återkomma  till  varför  och  hur.  Först  ska  jag  dock  kortfattat  redogöra  för  de 

mellanstatliga samarbeten som på utbildningsområdet uppnåtts  utan större inflytande 

från EU:s institutioner, däribland Bolognaprocessen.

37 EU:s kompetens är delad med medlemsstaterna på den inre marknaden, som kan anses innefatta 
den fria rörligheten, artikel 26.2 EUF. Den fria rörligheten, vilken i yrkeskvalifikationsdirektivet 
nämns som rättslig grund, omnämns inte i artiklarna 3 eller 6 EUF, vilket e contrario innebär att 
unionen har delad befogenhet med medlemsstaterna på området, artikel 4.1 EUF. (Se 
yrkeskvalifikationsdirektivets preambel där den rättsliga grunden uppges vara artiklarna 40, 47.1, 
47.2 och 50 Rom, vilka nu motsvaras av artiklarna 46, 53 och 57 EUF.)

38 Se prop 2004/05:162, Ny värld- ny högskola, s 41.
39 Jfr artiklarna 1 och 3.1.a i yrkeskvalifikationsdirektivet.
40 Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. I och med att EU inte har beslutat 

vilka yrken som ska vara reglerade, bortsett från de verksamhetsgrenar som uttryckligen 
reglerats i yrkesspecifika direktiv (se mer om detta i avsnitt 4.1 nedan), faller det fortfarande 
inom ramen för medlemsländernas kompetens, enligt principen om delade befogenheter, artikel 4 
EUF. Varje enskild medlemsstat har en egen lista med yrkesgrupper som i den staten betraktas 
som reglerad yrkesverksamhet. En sammanställd databas över samtliga EU-medlemsländers 
listor finns att tillgå på EU:s officiella hemsida: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.index 
(2012-05-18).
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2.3 Mellanstatliga samarbeten på utbildningsområdet

Bolognaprocessens startskott gick med undertecknande av sorbonnedeklarationen, som 

1998  undertecknades  av  Tysklands,  Frankrikes,  Storbritanniens  och  Italiens 

utbildningsministrar  i  samband  med  Paris-universitetet  Sorbonnes  800-årsjubileum. 

Deklarationens  huvudsyfte  var  att  genom  bättre  samordning  göra  de  europeiska 

universiteten mer attraktiva för omvärlden.41 Det visade sig dock vara långt fler länder 

än initiativtagarna som var intresserade av ett dylikt samarbete, varför det i Bologna 

sommaren 1999 hölls  ett  möte som resulterade i  Bolognadeklarationen.  Samtliga av 

EU:s  dåvarande  medlemsstater  undertecknade  deklarationen,  vid  sidan  av  EFTA-

länderna och ett flertal öst- och centraleuropeiska länder. Initiativet, som varken låg hos 

EU eller Europarådet var av rent mellanstatlig karaktär. Trots att deklarationen inte är 

juridiskt bindande har den haft stor inverkan på många länders drivkraft i fråga om att 

etablera  ett  gemensamt  europeiskt  utbildningsområde.42 I  det  svenska 

utbildningssystemet har omfattande förändringar genomförts som ett  led i processen. 

Bland  annat  har  ett  europagemensamt  poängsystem  och  en  uppdelning  av  högre 

utbildning  i  fördjupningsnivåer  införts.43 Sorbonne-  och  Bolognadeklarationerna  var 

dock varken de första eller de enda initiativ som stärkt internationaliseringen av den 

svenska  högskolan.  Redan  på  70-talet  tillsattes,  som  jag  inledningsvis  nämnde,  en 

internationaliseringsutredning om ”motiv och mål för en ökad internationalisering på 

den högre utbildningens område”.44 

Efter  Bolognadeklarationens  undertecknande  hölls  ett  uppföljningsmöte,  följt  av 

ytterligare sammankomster. Under dessa gavs möjligheten för än fler länder att ansluta 

sig  och  Bolognasamarbetet  hade  utvecklats  till  en  process.45 2010  etablerades  det  

gemensamma  europeiska  området  för  högre  utbildning,  EHEA,  som  var 

41 Sorbonnedeklarationen om harmonisering av uppbyggnaden av det europeiska systemet för 
högre utbildning, undertecknad den 25 maj 1998. Se även prop 2004/05:162, Ny värld- ny 
högskola, s 37.

42 The Bologna Declaration of 19 June 1999, joint declaraion of the European ministers of 
Education och prop 2004/05:162, s 37.

43 Lag om ändring i högskolelagen (SFS 2007:475). Det nya poängsystemet kallas ECTS-
poängsystemet (European Credit Transfer System) och har utvecklats inom ramen för 
Erasmusprogrammet. En veckas heltidsstudier genererar 1,5 högskolepoäng. Se även 7 § 
högskolelagen.

44 Prop 2004/05:162, s 33, med hänvisning till UKÄ-rapport 21, ”Utbildningens 
internationalisering” från 1974.

45 Ministermötet i Berlin 2003. Deltagarantalet har vuxit från inledningsvis 29 till nu 47 
medlemsländer. Se Bolognadeklarationen och dess officiella webbplats,
http://www.ehea.info/ (2012-05-18).
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Bolognadeklarationens mål. EHEA:s verksamhet kommer fram till år 2020 att bestå av 

att utveckla och befästa det samarbete som vid sidan av att sträva mot att göra Europa 

till  en  attraktiv  utbildningskontinent  syftar  till  att  att  främja  mobilitet  och 

anställningsbarhet.46 

Lissabonkonventionen  är en annan konvention som är värd att nämna i sammanhanget. 

Den har tagits fram av Europarådet och UNESCO med avsikten att harmonisera regler 

om  ömsesidigt  erkännande  av  utbildning.47 Konventionen  reglerar  tillträde  och 

antagning  till  akademisk  utbildning,  vid  sidan  av  ömsesidigt  erkännande  och 

tillgodoräknande  av  studieperioder.  Sverige  undertecknade  konventionen  1997,  men 

ratificerade  den  först  år  2001.  Nu  är  den  implementerad  genom  en  regel  i 

högskoleförordningen.48 

Lissabonkonventionen ska inte förväxlas med den Lissabonprocess som bedrevs inom 

EU mellan åren 2000 och 2010. Processen fick sitt namn på grund av att den initierades 

i samband med ett toppmöte av EU:s stats- och regeringschefer i Lissabon. Under mötet 

antogs  en  strategi  för  ekonomisk  tillväxt  och  full  sysselsättning, den  så  kallade 

Lissabonstrategin. Inom ramen för denna uppmanades EU:s ministerråd för utbildning 

att  ta  fram konkreta  framtidsmål  för  de  europeiska  utbildningssystemen.  Resultatet 

presenterades vid Europeiska rådets toppmöte i Stockholm 2001 och bestod såväl av 

delmålet att underlätta tillträdet till utbildningssystemen i EU (för alla), som att öppna 

systemen mot omvärlden.49 Bolognaprocessen, som är undertecknad av samtliga EU:s 

medlemsländer, har givetvis inspirerat till dessa målsättningar trots att den inte utgör en 

del av unionsarbetet.50

46 Budapest/Wienkonferensen 2010. Om Bolognadeklarationens mål, se dess sista stycke och prop 
2004/05:162, s 37. Arbetet inom EHEA beskrivs på dess officiella hemsida, 
http://www.ehea.info/ (2012-05-18).

47 Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, SÖ2001:46.
48 6 kap 6 § högskoleförordningen (1993:100). 
49 Prop 2004/05:162, s 41 med hänvisning till rapporten ”Gemensamma mål för 

utbildningssystemen”. Av propositionen framgår att det tredje delmålet var att stärka kvaliteten 
och effektiviteten på utbildningssystemen i EU. Se även regeringens skrivelse 2009/10:34, 
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – uppföljningsrapport 2009. 

50 Dock integreras Bolognaprocessen i och samverkar med EU:s rättsakter och program, då den 
exempelvis omnämns i Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 
2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande.
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3 Validering och kompetens

Ett erkännande av en yrkeskvalifikation är ett erkännande av en utländsk behörighet, 

ofta en utbildning, i syfte att arbeta i ett annat land än där kvalifikationen utfärdats. 

Erkännandet  avser  huvudsakligen  validering  av  formell  kompetens  men  kan  även 

innefatta värdering av reell kompetens.51 

3.1 Valideringens syften och begrepp

Som jag redan inledningsvis berättade kommer jag att i det här arbetet att redogöra för 

systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer och validering av utländsk akademisk 

utbildning. För att undvika begreppsförvirring anser jag det värt att kortfattat reda ut de 

termer  som används  i  valideringssammanhang  innan jag  går  vidare  till  att  beskriva 

regelverket.  Samtidigt  lyfter  jag  fram något  om förhållandet  mellan  erkännande  av 

yrkeskvalifikationer  och  validering  av  utländsk  utbildning,  samt  vad  som  kan 

åstadkommas genom en validering.

Validering, värdering och erkännande är olika begrepp som tillämpas när det är fråga 

om att ”översätta” behörigheter som inte är direkt jämförbara, exempelvis på grund av 

att  de  utfärdats  i  olika  länder,  på  olika  språk,  eller  inom  ramen  för  olika 

utbildningssystem.  Regeringens  formella  definition  av  valideringsbegreppet  lyder: 

"Validering  är  en  process  som  innebär  en  strukturerad  bedömning,  värdering, 

dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter 

oberoende av hur de förvärvats."52 Det betyder att erkännanden av yrkeskvalifikationer 

faller inom ramen för det svenska valideringsbegreppet. 

På EU-nivå syftar validering av en persons kompetens till att främja rörlighet genom att 

bidra till  bättre jämförbarhet mellan skilda länder.53 Den fria rörligheten är,  som jag 

inledningsvis tog upp, ett av EU:s främsta medel för att understödja ekonomisk tillväxt 

51 Artikel 3.1.c, yrkeskvalifikationsdirektivet. Att formella meriter beaktas inom ramen för 
direktivet framgår exempelvis av artikel 3.1.b och artikel 11.a. 

52 Utbildningsdepartementets skrivelse Ds 2003:23, Validering m.m. Fortsatt utveckling av vuxnas 
lärande, s 19. 

53 Ändamålet framgår av såväl Köpenhamnsdeklarationen som direktivet om en generell ordning, 
89/48/EEG, som är en av yrkeskvalifikationsdirektivets föregångare. 
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och social sammanhållning. Att verka för validering kan på så vis också ses som ett steg 

i rätt riktning mot EU:s främsta ändamål- att bli en kunskapsbaserad ekonomi som kan 

stå sig i konkurrensen med de övriga delarna av världen.54 

På individnivå kan validering ha olika syften. Exempelvis kan den vara ägnad att ge 

tillträde till en utbildning om formella behörighetskrav inte kan uppfyllas, eller till att 

förkorta studierna för att vissa delar av utbildningen redan tillgodogjorts på annat vis. 

Tillika  kan  validering  erkänna  och  synliggöra  kompetens  i  samband  med  eget 

företagande eller  en  anställning,  om inget  formellt  intyg  som kan påvisa  personens 

färdigheter finns att tillgå.55

3.2 Vad är kompetens?

I valideringssammanhang är det omöjligt att undgå begreppet kompetens. Kompetens 

kan tillgodogöras på flera olika vis och begreppets kärna består i att den representerar 

något  en  person  kan,  hans  eller  hennes  personliga  kunskaper  eller  färdigheter. 

Exempelvis  kan  kompetens  tillgodogöras  genom utbildning,  arbete,  praktik  eller  att 

någon vistats så pass länge i en viss miljö eller kultur att det påverkar hans eller hennes 

kunskapsbas.  I  Svenska  Akademiens  ordlista  förklaras  begreppet  kompetens  som 

”tillräcklig skicklighet” eller ”behörighet”.56 Tidigare talades i valideringssammanhang 

om baskompetens, generell kompetens och yrkeskompetens. Med baskompetens förstods 

förmågan att räkna, kommunicera och använda en dator, medan generell kompetens stod 

för  en  allmän  förmåga  att  fungera  på  en  arbetsplats.  Yrkeskompetens  innebar,  som 

namnet antyder, förmågan att arbeta inom ett visst yrke eller viss bransch. Nu har dock 

dessa begrepp ersatts av reell och formell kompetens.57 

Med  reell  kompetens avses en  individs  faktiska  kunskap.  Reell  kompetens  kan 

tillgodogöras via formellt lärande, det vill säga inom det offentliga utbildningsväsendet, 

icke formellt lärande, genom utbildning som inte faller inom detsamma,  eller informellt  

54 Se avsnitt 2.1 i detta arbete. Ändamålen framgår av såväl Köpenhamnsdeklarationen som 
direktiv 89/48/EEG om en generell ordning för erkännanden.

55 Ds 2003:23, Validering m.m. s 21 f.
56 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, upplaga 13, s 453. Jämför gärna med en 

äldre version, upplaga 8 från 1923, där begreppet även förklaras med ”duglighet”, s 161.
57 Jansson, Validering, s 13 och 77. Artiklarna 3.1.c och 11.a, yrkeskvalifikationsdirektivet. 
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lärande, anammad i yrkeslivet eller i vardagen.58  Givetvis finns det inget som hindrar 

att en person tillägnat sig kompetens inom ramen för flera av ovanstående alternativ, 

eller samtliga. En yrkeskvalifikation utgör allt som oftast formell kompetens i den mån 

kvalifikationen  erhållits  till  följd  av  en  examen  utfärdad  inom  det  offentliga 

utbildningsväsendet. Då en yrkeskvalifikation erkänns i en annan medlemsstat än där 

kvalifikationen  utfärdats  kan  kompetens  som  validerats  användas  även  i  det  andra 

landet. 

I och med att validering syftar till  att främja rörlighet och att EU har kompetens på 

området för avlägsnande av hinder för den fria rörligheten finns en möjlighet att reglera 

erkännanden av yrkeskvalifikationer på unionsnivå.59 Detta förutsätter dock, precis som 

jag  beskrev  i  föregående  kapitel,  att  medlemsländerna  givit  EU  befogenhet  enligt 

fördragen,  artikel  5  EU,  principen  om  tilldelade  befogenheter.60 Vidare  förutsätts  i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen att ändamålen med åtgärden inte bättre kan uppnås 

av  medlemsstaterna  själva  innan  lagstiftningsåtgärder  vidtas,  artikel  5  EU.  Dessa 

kriterier  ansågs  under  70-talet  vara  uppfyllda  på  området  för  behörighetsbevis  och 

yrkeskompetens. Nästkommande kapitel kommer att handla om den harmonisering som 

inleddes i syfte att underlätta ömsesidiga erkännanden av yrkeskvalifikationer.

58 Ds 2003:23, Validering m.m. s 21 f.
59 Jfr avsnitt 2.1.
60 Av artikel 3 EU framgår att ett av unionens mål är att upprätta den inre marknaden, där det ska 

råda fri rörlighet.
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4 Ömsesidiga erkännanden av yrkeskvalifikationer

För  att  kontrollera  att  nationella  trygghetsbestämmelser  efterlevs  reglerar  EU:s 

medlemsländer  behörighet  att  utöva  yrkesverksamhet  på  vissa  områden,  så  kallad 

reglerad yrkesverksamhet. För att vara behörig att utöva reglerade yrken förutsätts att 

utövaren innehar  en  yrkeskvalifikation,  det  vill  säga en behörighet  som intygas  i  ett 

bevis, ofta på formella meriter.61

4.1 Harmonisering av reglerad yrkesverksamhet 

För att uppfylla trygghet, säkerhet och för att kunna utöva kontroll över yrkesgrupper 

som bedriver verksamhet där det anses finnas behov av trygghetsbestämmelser  regleras 

olika  verksamheter  av  EU:s  medlemsländer.  Sjukvården  är  ett  gott  exempel,  där 

människoliv  vilar  i  händerna  på  de  yrkesverksamma.  Trygghet  och  säkerhet  är  ett 

område som innefattas i EU:s övergripande mål, artikel 3.2 EU. Enligt principen om 

tilldelade befogenheter kan unionen agera inom ramen för att nå de mål som fastställs i 

fördragen, artikel 5.2 EU. I rådets förordning 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet 

inom  gemenskapen  antogs  dock  inga  särskilda  bestämmelser  om  yrkesansvar  eller 

användning  av  yrkestitlar.  Då  unionen  inte  tagit  lagstiftningsutrymmet  i  fråga  om 

reglering av yrken i anspråk är det upp till medlemsländerna att enskilt avgöra vilka 

regler  som  ska  gälla  samt  inom  vilka  yrkesgrupper.  Däremot  har  harmoniserande 

åtgärder vidtagits inom EU i fråga om ömsesidiga erkännanden av yrkeskvalifikationer, 

vilket jag kommer att berätta närmre om i det här kapitlet. 

4.1.1 Harmonisering genom sektorsdirektiv

Skillnader  i  medlemsstaternas  utbildningssystem  kan  innebära  sämre  jämförbarhet 

mellan  olika  länders  utbildningar,  vilket  kan  hämma  den  fria  rörligheten  för 

arbetstagare.  Inte  minst  gäller  detta  reglerade  yrken,  det  vill  säga  yrken  för  vilka 

61 ”Formella kvalifikationer” definieras i yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 3.1.c som examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis för en yrkesutbildning som huvudsakligen ägt rum i 
gemenskapen, utfärdat av en myndighet i en medlemsstat vilken utsetts i enlighet med denna 
stats lagar och andra författningar. Jag kommer att utveckla begreppet i avsnitt 5.2 nedan.
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medlemsstaterna  föreskrivit  särskilda  kompetens-  eller  examenskrav.62 För  att  vara 

behörig att  utöva ett reglerat yrke krävs en yrkeskvalifikation som oftast innebär att 

utövaren är innehavare av ett examensbevis. Det här gör sig inte minst gällande inom 

sjukvården,  där  läkare,  sjuksköterskor  och  andra  yrkesgrupper  för  att  uppfylla 

trygghetsbestämmelser måste genomgå utbildning innan de erhåller legitimation och får 

tillstånd att arbeta. Men det är inte bara inom sjukvården som reglerad yrkesverksamhet 

utövas. Den bedrivs bland annat på områden där medlemsstaterna tillämpar yrkestitlar, i 

den mån titlarna är förbehållna personer med särskilda behörighetsbevis. Den reglerade 

yrkesverksamhetens  minsta  gemensamma  nämnare  är  att  verksamhetsområdet  är 

reglerat i lag eller författning, alternativt  kräver någon slags auktorisation.63 

På 70-talet påbörjades lagstiftningsåtgärder inom EU i syfte att underlätta ömsesidigt 

erkännande av behörighetsbevis. De yrkesgrupper som var först ut var sjuksköterska 

och tandläkare. Reglerna var ägnade att gynna likabehandling av unionsmedborgarna 

och att avskaffa hinder för den fria rörligheten för arbetstagare och tjänster. De direktiv 

som  reglerna  infördes  genom,  i  Sverige  de  så  kallade  sektorsdirektiven,  var 

yrkesspecifika och byggde på harmonisering av utbildningarnas minimivillkor.64 Dessa 

samordnades  i  kompletterande  direktiv,  vars  innehåll  kan  jämföras  med 

högskoleförordningens  utbildningsplaner.65 I  de  samordnande  direktiven  angavs 

uttryckligen vilka utbildningar och examensutfärdande lärosäten som skulle omfattas av 

det  ömsesidiga  erkännandet,  vid  sidan  av  gällande  examenskrav.  Trots  att 

bestämmelserna  om  ömsesidiga  erkännanden  grundades  på  etableringsrätten  var 

reglerna tillämpliga på såväl anställningsförhållanden som övrig verksamhet som kan 

bedrivas av personer med relevant yrkestitel.66

62 Europaparlamentets faktablad 3.2.2, Fri rörlighet för arbetstagare.
63 Artikel 1.d, direktiv 89/48/EEG om en generell ordning för erkännande av examensbevis.
64 Prop 2005/06:106, Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU, s 22.
65 Se t.ex. direktiv 77/452/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra 

behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och 78/686/EEG 
om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens-, och andra behörighetsbevis för tandläkare. 
Jfr högskoleförordningens andra bilaga.

66 Exempel på samordnande direktiv är direktiv 77/453/EEG om samordning av bestämmelserna i 
lagar och andra författningar om verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- 
och sjukvård och direktiv 78/687/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra 
författningar om verksamhet som tandläkare. Där samordnas utbildningsvillkor och lärosäten. De 
yrkesspecifika direktiven hänvisar till artikel 57.1 i Romfördraget (som nu motsvaras av artikel 
53 EUF, under avdelningen etableringsfrihet), där det framgår att EU ska utfärda direktiv som 
syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis. Se också 
respektive direktivs preambel om förhållandet mellan direktiven och förordning 1612/68.
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4.1.2 Harmonisering av advokatverksamhet

Mot  80-talets  början  var  inte  bara  sjuksköterskor,  tandläkare,  veterinärer  och 

barnmorskor föremål för yrkesspecifika regelverk, utan även advokater.67 Advokatyrket 

var  det  första  av  ovan  nämnda  yrken  att  regleras  men  med  skillnaden  att 

advokatdirektivet  inte var  ägnat  att  tillförsäkra  ett  ömsesidigt  erkännande  av 

behörighetsbevis. Snarare gav det advokater ett tillstånd att utöva sitt yrke (genom att 

tillhandahålla tjänster) inom EU under den yrkestitel som används i hemlandet.68 En 

svensk advokat kunde med andra ord inte med direktivets hjälp bli godkänd som en 

fransk  Advocat eller  en  engelsk  Barrister med  åberopande  av  sin  svenska 

advokatutbildning.  Däremot  fick  (och  får,  men  tanke  på  att  advokatdirektivet 

fortfarande  är  i  kraft)  han  eller  hon  arbeta som  svensk  advokat,  med  svensk 

auktorisation var  som  helst  inom  unionen.  Sedan  den  generella  ordningen  för 

erkännanden av examensbevis, som jag kommer att berätta närmre om i nästkommande 

avsnitt, trädde i kraft har dock advokater rätt att när som helst ansöka om att hans eller 

hennes examensbevis ska erkännas i ett annat EU-land.69 Det innebär att advokaten kan 

få tillträde till den yrkestitel som gäller i värdlandet.70 Denna väg har dock blivit mindre 

attraktiv sedan ett andra advokatdirektiv som reglerar etablering för advokater infördes 

under slutet av 90-talet. Det generella erkännandet är nu främst till fördel för advokater 

som vill begagna sig av värdlandets yrkestitel utan att först behöva arbeta där i tre år.71 

Med det lämnar jag advokatdirektivet för att gå vidare till  de yrkesgrupper som  inte 

gjorts till föremål för några branschspecifika regelverk. Dessa yrkesgrupper omfattas av 

den generella  ordningen,  som är  den  del  av  regelverket  där  störst  problematik  kan 

identifieras i fråga om oklarheter i samspelet mellan EU:s regler och nationell rätt. Först 

ska  dock  inflikas  att  också  farmaceut-  och  arkitektyrkena  blev  föremål  för 

sektorsdirektiv under 80-talets senare hälft, snabbt åtföljda av läkaryrket.72 

67 Direktiven 77/452/EEG om sjuksköterskor, 78/686/EEG om tandläkare, 78/1026/EEG om 
veterinärer, 80/154/EEG om barnmorskor samt direktiv 77/249/EEG om underlättande för 
advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster.

68 Artiklarna 1.1 och 2 i direktiv 77/249/EEG, advokatdirektivet, som senare kompletterades med 
direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan 
medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls.

69 Direktiv 89/48/EEG om en generell ordning för erkännanden. Se avsnitt 4.2.
70 Mål C-168/98 Luxemburg mot Europaparamentet och Europeiska unionens råd (2000), punkt 10. 

Det generella erkännandet ryms nu inom yrkeskvalifikationsdirektivet.
71 Artikel 10, direktiv 98/5/EG och Horspool, European Union Law, s 430. Enligt artikel 11.a(i), 

yrkeskvalifikationsdirektivet, kan en yrkeskvalifikation vara möjlig att erkänna om den baseras 
på grundval av att ett yrke utövats på heltid i minst tre år. Jfr avsnitt 5.2.1.

72 Direktiv 85/432/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om viss 
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4.2 En generell ordning för erkännanden av examensbevis

Med hänvisning till avskaffande av hinder för den fria rörligheten antogs mot 80-talets 

slut ytterligare en metod för att erkänna examensbevis. De yrkesspecifika direktiv jag 

nämnde i avsnittet ovan var bara tillämpliga på ett fåtal yrkesgrupper och ambitionen 

var att komplettera dessa med en generell ordning, gångbar på samtliga arbetsfält. För 

att  infria  unionsmedborgarnas  förväntningar  på  möjligheten  att  nyttja  sina 

behörighetsbevis vid utlandsarbete möjliggjordes med den generella ordningen tillträde 

till  reglerade yrken för vilka erkännanden ännu inte harmoniserats. Till följd av den 

generella ordningen fick även väktare, optiker och andra yrkesgrupper (som kan klassas 

som reglerad verksamhet) berättigade anspråk på erkännande av sina kvalifikationer. 

Genom  att  införa  ordningen  utökade  EU  upptagningsområdet  för  principen  om 

ömsesidigt erkännande till att gälla nya yrkesområden. Än fler yrkesgrupper skulle på så 

vis  skulle  ges  möjligheten  att  arbeta  på  samma  premisser  som  andra  EU-länders 

medborgare.  Den  generella  ordningen  var  dock  villkorad  av  att  utövaren  hade 

genomgått en postgymnasial utbildning om minst tre år, som var utfärdad i någon av 

EU:s medlemsländer.73 

På  grund  av  att  den  generella  ordningen  var  villkorad  av  treårig  postgymnasial 

utbildning och att det i medlemsstaterna visade sig finnas ett flertal reglerade yrken för 

vilka det inte uppställdes högre utbildningskrav än gymnasial nivå dröjde det inte länge 

innan  en  andra  generell  ordning  infördes.  Den  andra  ordningen  var  avsedd  att 

komplettera  den  första  och  skulle  omfatta  de  utbildningsnivåer  som den  första  inte 

inbegrep. De nya nivåerna innefattade postgymnasial utbildning  kortare än tre år och 

annan yrkesutbildning som fullgjorts inom gymnasium eller motsvarande.74 

farmaceutisk verksamhet, direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, 
examens-, och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet och direktiv 93/16/EEG om läkares 
fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och behörighetsbevis.

73 Artikel 1 i direktiv 89/48/EEG om en generell ordning för erkännande av examensbevis. Se även 
avsnitt 4.1 och Europaparlamentets faktablad 3.2.2, Fri rörlighet för arbetstagare. Väktare och 
optiker är svenska exempel på reglerade yrken, det vill säga utmärks på grund av att de 
underkastas bestämda kompetens- eller examensföreskrifter i Sverige. För att kunna göra 
anspråk på att få ett erkännande av sina kvalifikationer i en annan medlemsstat förutsätts dock att 
den medlemsstaten också klassar yrkesgruppen som reglerad verksamhet. Se vidare i avsnitt 5.2. 
(Termen unionsmedborgare var inte påfunnen vid tidpunkten för införande av den generella 
ordningen. Det uttryck som nyttjades var istället ”medborgare i gemenskapsländerna”.)

74 Direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande 
utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG.
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Den  första generella  ordningen  infördes  för  att  fånga  upp  yrkesgrupper  som  inte 

omfattades av något sektorsdirektiv. Tre år senare kompletterades den med en andra 

generell  ordning  som  var  ägnad  att  uppsnappa  de  utbildningsgrupper  som  den 

förstnämnda  inte  inbegrep.  Med  det  blev  regelverket  en  aning  spretigt,  vilket 

uppmärksammades av Europeiska rådet på toppmötet i Stockholm 2001. Under mötet 

beslutades  att  kommissionen skulle  ta  fram ”särskilda  förslag om en mera  enhetlig, 

öppen  och  flexibel  ordning  för  erkännande  av  kvalifikationer”,  vilket  resulterade  i 

direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.75

75 Se punkterna 5 och 9 i preambeln till direktiv 92/51/EEG och punkt 2 i ingressen till direktiv 
2005/36/EG. Jfr avsnitt 2.3 om Lissabonprocessen.
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5 Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

Principen om ömsesidigt erkännande syftar till att säkerställa den fria rörligheten utan 

att  medlemsstaterna ska behöva förändra nationell  lagstiftning.  Direktivet  bygger  på 

denna princip, som ska tillförsäkra utländska innehavare av utbildnings- eller yrkesbevis 

samma förutsättningar på arbetsmarknaden som inhemska medborgare.76 

5.1 Kort om direktivet

Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samlade år 2005 i en enda rättsakt 

inte  bara  de  ovan  nämnda  sektorsdirektiven,  utan  både  den  första  och  den  andra 

generella  ordningen  för  erkännanden  av  examensbevis.77 Direktivet,  som  jag 

fortsättningsvis kommer att kalla  yrkeskvalifikationsdirektivet, bygger på principen om 

ömsesidigt erkännande. I det här sammanhanget innebär principen att en medlemsstat 

som tar emot en utländsk innehavare av en viss yrkeskvalifikation ska ge honom eller 

henne samma förutsättningar som sina egna medborgare att utöva ett reglerat yrke.78 En 

förutsättning  för  att  kvalifikationen  ska  kunna  erkännas  är  dock  att  den  migrerade 

arbetstagaren är behörig att utöva yrket i det land där kvalifikationen utfärdades, artikel 

4,  yrkeskvalifikationsdirektivet.  Principen  om  ömsesidigt  erkännande  är  dock  inte 

absolut på området för yrkeskvalifikationer, bland annat på grund av att det i direktivet 

fortfarande uppställs två separata ordningar för erkännanden. Enbart den ena ordningen 

innebär ett automatiskt och restriktionsfritt erkännande av sökandens behörighetsbevis, 

vilken är den automatiska ordningen (som omfattar de tidigare sektorsdirektiven). I det 

här avsnittet kommer jag att redogöra för det regelverk som idag gäller på området för 

erkännande  av  yrkeskvalifikationer  och  lyfta  fram  några  av  de  åtgärder  som 

76 Jfr direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet). 
Med utländsk avses här från annat EU-land. Om principen om ömsesidigt erkännande se 

              http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/l21
001b_sv.htm (2012-05-18). 

77 Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. Värt att nämnas är att erkännanden 
av vissa kvalifikationer inom handel, hantverk och tjänster, som tidigare omfattats av direktiven 
om liberalisering och övergångsåtgärder införlivats i direktivet, vilket jag dock inte kommer att 
gå närmre in på här. Se preambeln, punkt 9.

78 Principen om ömsesidigt erkännande formulerades först på området för fri rörlighet för varor, 
genom mål C-120/78, Cassis de Dijon (1979). I målet fastställde domstolen att en vara som 
lagenligt tillverkats i en EU-medlemsstat inte får göras föremål för importrestriktioner inom 
unionen. För att principen om ömsesidigt erkännande ska bli tillämplig på yrkeskvalifikationer 
krävs att behörighetsbeviset utfärdats av behörig myndighet inom EU, artiklarna 2.1, 3.1.b och 
3.1.c, yrkeskvalifikationsdirektivet.
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medlemsländerna  kan  vidta  i  syfte  att  upprätthålla  nationella  säkerhets-  och 

trygghetsföreskrifter.

De  yrkesgrupper  som  tidigare  var  föremål  för  de  generella  ordningarna  omfattas 

fortfarande av ett generellt system i yrkeskvalifikationsdirektivet. Inom ramen för vad 

jag  kommer  att  kalla  det  generella  erkännandet faller  alla  kategorier  av  reglerad 

verksamhet  som inte  omfattas  av några  andra,  yrkesspecifika bestämmelser.  Hit  hör 

exempelvis yrken som optiker, väktare och lärare.79 Till skillnad mot vad som gäller det  

automatiska erkännandet, som inbegriper alla de professioner som tidigare var föremål 

för  branschspecifika  direktiv  (sektorsyrkena),  får  erkännanden  som omfattas  av  det 

generella erkännandet villkoras. Medlemsstaterna kan exempelvis autonomt besluta att 

istället för ett fullständigt erkännande ge vissa yrkesutövare ett partiellt tillträde, som 

innebär att personen enbart bemyndigas att arbeta med vissa delar av den verksamhet 

som nationellt bedrivs inom ett yrke.80 Ett annat villkor är att krav på genomgången 

kompensationsåtgärd kan tillämpas.  För individen kan det innebära att han eller  hon 

måste genomgå en anpassningsperiod innan det reglerade yrket får utövas i värdstaten, 

artikel 14. Innan jag går djupare in på yrkeskvalifikationsdirektivet ska jag först förklara 

några av dess nyckelbegrepp.

5.2 Yrkeskvalifikationer, reglerade yrken och något om yrkestitlar

5.2.1 Yrkeskvalifikationer

En  yrkeskvalifikation utgör  i  yrkeskvalifikationsdirektivets  mening huvudsakligen en 

behörighet  som intygas  i  ett  bevis  på  formella meriter,  som tillgodogjorts  inom det 

offentliga utbildningsväsendet.81 Samtliga medlemmar av de yrkesgrupper som tidigare 

gjorts föremål för branschspecifika sektorsdirektiv (det vill säga sjuksköterskor, läkare, 

barnmorskor  etc.)  innehar  kvalifikationer  i  form  av  examensbevis.  Utöver 

79 Detta är exempel på reglerade yrken i Sverige. Se Högskoleverkets hemsida
              http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642

.html      (2012-05-18).
80 Det partiella tillträdet har möjliggjorts genom domstolens praxis i mål C-330/03, Colegio de 

Ingenieros de Caminos (2006) och kommer att behandlas utförligare i avsnitt 6.3 nedan.
81 ”Formella kvalifikationer” definieras i yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 3.1.c som examens-, 

utbildnings- eller annat behörighetsbevis för en yrkesutbildning som huvudsakligen ägt rum i 
gemenskapen, utfärdat av en myndighet i en medlemsstat vilken utsetts i enlighet med denna 
stats lagar och andra författningar.

28

http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642.html
http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642.html
http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642
http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642


examensbeviset besitter de ofta ytterligare kvalifikationer i form av legitimation eller 

någon annan slags auktorisation. För att som exempelvis sjuksköterska ha rätt till ett 

erkännande, vilket innebär möjligheten att arbeta i ett annat land, krävs att alla de bevis 

som tillsammans utgör en sjuksköterskas yrkeskvalifikation finns på plats.

Av  yrkeskvalifikationsdirektivet  framgår  att  en  yrkeskvalifikation  vid  sidan  av  ett 

examensbevis  kan utgöras  av  ett  kompetensbevis,  som lagenligt  har  utfärdats  av  en 

behörig myndighet i en EU-medlemsstat, artikel 3.1.b. Sådant kan utfärdas på grundval 

av utbildning som inte är hänförlig till det offentliga utbildningsväsendet, eller ett prov 

som  inte föregåtts av någon särskild utbildning, artikel 11.a-e. Dessutom kan beviset 

utfärdas efter att yrket utövats i en medlemsstat på heltid i minst tre år, alternativt på 

deltid under motsvarande tidsrymd, artikel 11.a.(i).82 Ett kompetensbevis eller ett prov 

kan  med  andra  ord  i  enskilda  fall  sättas  istället  för  ett  examensbevis,  vilket 

exemplifierar  när  en  persons  reella  kompetens kan  bli  aktuell  som  en  validerbar 

yrkeskvalifikation.  Detta  gäller  dock  inte  de  yrkesgrupper  som  gjorts  föremål  för 

branschspecifika  direktiv,  för  vilka  det  oftast  krävs  såväl  formella  meriter  som 

auktorisation.

5.2.2 Reglerade yrken

Med reglerat yrke avses en verksamhet vars utövande är underkastad regler i lagar eller 

författningar,  som  direkt  eller  indirekt uppställer  krav  på  innehav  av  bestämda 

yrkeskvalifikationer,  artikel  3.1.a.83 Det är vilket  jag redan varit  inne på de enskilda 

medlemsländernas uppgift och befogenhet att avgöra vilka yrkesgrupper som ska vara 

reglerade i nationella författningar.84 Vad som utgör ett reglerat yrke i Sverige behöver 

på så vis inte vara klassat som ett reglerat yrke i Italien, och vice versa. 

Exempel  på  när  verksamhet  underkastas  direkta krav  på  innehav  av  bestämda 

yrkeskvalifikationer finns i patientsäkerhetslagen. Där framgår att  legitimation enbart 

82 En yrkeskvalifikation kan även utgöras av enbart yrkeserfarenhet enligt samma artikel och i 
fråga om sådan definieras ingen specifik tidsrymd som arbetet ska ha utförts under. Jfr vad som 
anförts om möjligheter att utöva advokatyrket i avsnitt 4.1.2.

83 Artikeln hänvisar även till yrken som utövas av medlemmar i en sammanslutning eller 
organisation som framgår av direktivets 1:a bilaga. Även dessa yrken ska betraktas som 
reglerade.

84 Se avsnitt 2.1.
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kan  erhållas  efter  avlagd  examen  från  specifikt  angivna  utbildningar.  Begreppet 

legitimerad (läkare, barnmorska, tandläkare etc.) får enbart nyttjas av den som erhållit 

legitimation till följd av avlagd examen, precis som att sjukvårdsverksamheten enbart 

får bedrivas av den som blivit legitimerad.85 Rätten att utöva verksamhet som jurist är 

däremot  inte  skyddad  på  så  vis  att  den  enbart  får  bedrivas  av  personer  med  viss 

utbildning eller  medlemskap i  en specifik  yrkesorganisation.  Inte  heller  är  rätten att 

använda yrkestiteln reglerad enligt svensk rätt.86 På så vis är det är fritt fram för vem 

som helst  att  kalla  sig  jurist,  i  den  mån det  inte  handlar  om uppsåtligt  bedrägeri.87 

Däremot kan någon som oberättigat utger sig för att vara revisor bli straffad enligt 38 § 

revisorslagen.88 Tandläkar-,  och  revisorsyrket  är  med  andra  ord  reglerade  yrken  i 

Sverige, till skillnad mot juristyrket.

Vad som föranleder ett  indirekt krav i lag eller förordning på innehav av en bestämd 

yrkeskvalifikation  är  däremot  mindre  självklart.  Yrkeskvalifikationsdirektivets 

definition av termen reglerat yrke kan dock jämföras med den begreppsförklaring som 

gavs  reglerad yrkesmässig verksamhet i det ersatta direktivet om en (första) generell 

ordning  för  erkännande  av  examensbevis.89 Där  angavs  att  reglerad  yrkesmässig 

verksamhet även omfattar yrkesutövning som det är  fritt tillträde till, då den bedrivs 

under en  yrkestitel som är förbehållen personer med vissa kvalifikationer.90 Ett sådant 

förhållande skulle kunna betraktas som ett indirekt krav. Ett annat exempel skulle kunna 

vara att en obehörig person utgav sig för att vara polis. För sådana fall stadgas det om 

ansvar för föregivande av allmän ställning i 17:15 brottsbalken, som i och för sig inte 

enbart  handlar  om poliser  utan  om myndighetspersoner  i  allmänhet.  Intressant  nog 

betraktas inte polis som ett reglerat yrke i Sverige.91

Det är alltså nationella bestämmelser om yrkesansvar som avgör huruvida ett yrke ska 

betraktas som reglerat enligt EU:s regelverk. På så vis skiljer sig listan med reglerade 

yrken åt från land till  land. Det faktum att exempelvis juristyrket inte utgör reglerad 

85 Se 4 kap patientsäkerhetslagen (2010:659).
86 Annat gäller för den som vill kalla sig advokat, se 8 kap rättegångsbalken (1942:740). 
87 Se 9 kap brottsbalken (1962:700).
88 Revisorslagen (2001:883). 
89 Yrkeskvalifikationsdirektivets definition av reglerat yrke torde bygga på densamma, då 

direktivet är en sammanslagning av den tidigare regleringen på området.
90 Ingressen i direktiv 89/48/EEG om en generell ordning. 
91 Se Högskoleverkets förteckning över reglerade yrken i Sverige,

http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec80005
6642.html (2012-06-04).
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verksamhet i Sverige, trots att det gör det i flera andra länder kan leda till både för- och 

nackdelar  för  individen.  I  värsta  fall  kan  diskrepansen  mellan  medlemsländernas 

nationella regler leda till att ett lands egna medborgare diskrimineras på bekostnad av 

invandrad arbetskraft.  Jag kommer att återkomma till problemställningar till  följd av 

medlemsstaternas  autonomi  i  kapitel  6,  men  ska  först  berätta  om  det  automatiska 

erkännandet  som  idag  omfattar  de  reglerade  yrken  som  tidigare  reglerades  genom 

sektorsdirektiv.

5.3 Det automatiska erkännandet

De yrkesområden som innan yrkeskvalifikationsdirektivets ikraftträdande var reglerade 

genom  yrkesspecifika  direktiv,  de  så  kallade  sektorsdirektiven,  omfattas  nu  av  ett 

automatiskt  erkännande.  Bland  berörda  yrkesgrupper  kan  nämnas  sjuksköterskor, 

arkitekter och läkare.92 Liksom i de tidigare gällande direktiven baseras det automatiska 

erkännandet på samordning av de minimikrav som uppställs på utbildningar som leder 

till behörighet att bedriva verksamhet inom ett visst yrke. Samordningen av minimikrav 

medför att berörda utbildningar anses jämförbara i medlemsländerna.

Genom det automatiska erkännandet ska ett behörighetsbevis som tillgodogjorts inom 

ramen  för  en  utbildning  som omnämns  i  direktivets  bilagor  bli  direkt  erkänt  i  alla 

medlemsländer. Den enda prövning som får företas av den utredande myndigheten är i 

vilken  mån  sökandens  utbildning  uppfyller  direktivets  kriterier,  det  vill  säga  om 

utbildningen  finns  angiven  i  direktivet  och  om  minimikraven  för  den  aktuella 

utbildningen  är  uppfyllda.  Därtill  krävs  att  examensbeviset  är  lagenligt  utfärdad  av 

behörig  myndighet  inom  EU.93 Principen  om  automatisk  erkännande  avser 

utbildningsbeviset  i  sig och innebär att  mottagande medlemsstat  ska ge innehavaren 

”tillträde till och rätt att utöva yrket på samma villkor” som innehavare av motsvarande 

kvalifikation, utfärdad av den mottagande staten, artikel 21.

92 Se artikel 21 (och punkt 19 i preambeln), yrkeskvalifikationsdirektivet. 
93 Den myndighet som företar prövningen får dock begära in handlingar och dokument från 

myndigheten i den medlemsstat som utfärdat kvalifikationen, och vid skälig grund för tvivel 
kräva att myndigheten styrker dokumentens äkthet, att dokumenten är utfärdade av behörig 
myndighet och att utbildningen fullföljts vid en utbildningsinstitution som lagenligt etablerats i 
en annan medlemsstat, artikel 50, yrkeskvalifikationsdirektivet.
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5.3.1 Likabehandling i ett anställningsskede

Huruvida  det  är  tänkt  att  lydelsen  tillträde  till  och  rätt  att  utöva  ett  yrke,  vars 

motsvarighet även finns i fråga om det generella erkännandet i artikel 13, ska läsas som 

att bestämmelsen tillerkänner den invandrade yrkesutövaren en rätt till tillträde till ett 

yrke  är  oklart.  Bestämmelsen  skulle  kunna  tolkas  som att  en  person,  som fått  sina 

kvalifikationer erkända i en medlemsstat, kan göra anspråk på att bli anställd på samma 

premisser som landets egna medborgare, och inte enbart har rätt att utöva yrket på grund 

av att han eller hon blivit behörig genom erkännandet. 

I fördragen finns en likabehandlingsprincip som innebär att all diskriminering på grund 

av nationalitet är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde, artikel 18 EUF. Att 

diskriminering  av  arbetstagare  på  grund  av  dess  nationalitet  är  förbjuden  inom 

medlemsstaterna förtydligas  i artikel  45  EUF,  varför  det  är  av  mindre  vikt  hur 

direktivets ordalydelse i frågan tolkas. Diskrimineringsförbudet gäller anställning, lön 

och  övriga  arbets-  och  anställningsvillkor  och  avser  även  rätten  att  anta  faktiska 

erbjudanden om anställning.  Förbudet får enbart  frångås  om något  av de  tvingande 

hänsyn som föreskrivs i  artikelns tredje punkt uppfylls,  nämligen hänsyn till  allmän 

ordning, säkerhet och hälsa. 

5.4 Det generella erkännandet och kompensationsåtgärder

Det  generella  erkännandet,  som  i  yrkeskvalifikationsdirektivet  utgörs  av  en 

sammanslagning av de ersatta direktiven om en generell ordning och en andra generell  

ordning,  omfattar alla reglerade yrken som inte faller inom ramen för det automatiska 

erkännandet.94 Ibland blir  det  generella  erkännandet  också tillämpligt  på fall  där  de 

villkor som uppställs i  andra ordningar för erkännanden inte uppfylls. På så vis kan 

förfarandet  betraktas  som en  slasktratt  som  fångar  upp  de  yrkesgrupper  som  inte 

exklusivt omnämnts på annat håll.95 

94 Av artikel 62 framgår att sektorsdirektiven och den första och den andra generella ordningen 
upphävs genom yrkeskvalifikationsdirektivet, och att hänvisningar till dessa ska anses som 
hänvisningar till yrkeskvalifikationsdirektivet.

95 Artikel 10, yrkeskvalifikationsdirektivet och preambeln, punkt 14 och 17. Se även de ersatta 
direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG.
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Som ett led i den generella erkännandeprocessen kan medlemsstaterna ha rätt att införa 

kompensationsåtgärder för den person som ansöker, artikel 14. Det innebär att han eller 

hon ska uppfylla vissa andra kriterier än att enbart, som brukligt vid tillämpning av det  

automatiska  erkännandet,  uppvisa  ett  examensintyg  eller  andra  behörighetsbevis. 

Åtgärderna  är  tänkta  att  uppväga  avsaknaden  av  de  vägledande  minimikrav  som 

uppställs  inom  sektorsyrkena  (det  automatiska  erkännandet),  men  inte  för  de 

yrkesgrupper som omfattas av det generella erkännandet.96

En  kompensationsåtgärd  ska  vara  proportionerlig  och  ta  hänsyn  till  sökandens 

arbetslivserfarenhet och genomförs i form av lämplighetsprov eller anpassningsperiod. 

Innan värdlandet anmodar sökanden att genomgå åtgärden måste det visas att hans eller 

hennes  skolgång  är  minst  ett  år  kortare  än,  eller  väsentligen  skiljer  sig  från  den 

utbildning  som  krävs  i  mottagarlandet,  artikel  14.1.  Att  yrket  innefattar  reglerade 

aktiviteter som inte ingår i ursprungsstatens yrkesmotsvarighet är en annan godtagbar 

anledning  att  tillämpa  åtgärden.97 En  förutsättning  som  måste  vara  uppfylld  innan 

lämplighetsprovet  eller  anpassningsperioden  genomförs  är  att  värdlandet  har 

kontrollerat i vilken mån sökandens reella kompetens, det vill säga den kompetens som 

tillgodogjorts i yrkeslivet, överbryggar en sådan väsentlig avvikelse som en utbildning i 

en annan medlemsstat kan innebära. Om så vore fallet skulle det vara på sin plats att  

ifrågasätta huruvida kompensationsåtgärden är proportionell.98

5.4.1 Gemensamma plattformar

För att underlätta för medlemsländerna att samordna kompensationsåtgärder infördes i 

yrkeskvalifikationsdirektivet en möjlighet att anta så kallade gemensamma plattformar, 

artikel  15.  De  gemensamma  plattformarna  ska  utgöras  av  en  samling  kriterier  för 

kvalifikationer och syftar till att underlätta rörligheten inom yrkesgrupper som omfattas 

av det generella erkännandet. Initiativet till plattformarna tas av medlemsstaterna själva 

alternativt av yrkessammanslutningar eller yrkesorganisationer. Samarbetet förutsätter 

att  minst  två  tredjedelar  av  alla  medlemsstater  deltar,  inklusive  alla  stater  där  det 

berörda yrket är reglerat. Eftersom initiativet till de  gemensamma plattformarna kan tas 

96 Artikel 14, yrkeskvalifikationsdirektivet (och punkt 14 i preambeln).
97 Med ursprungsmedlemsstat avses den medlemsstat där yrkeskvalifikationen förvärvats. 
98 Jfr artikel 14.5, yrkeskvalifikationsdirektivet.
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av arbetsmarknadens parter finns möjligheten för medlemsstaterna att precis som inom 

arbetsrätten  ge  de  organ  som  har  närmast  kontakt  med  yrkeslivet  och  de 

yrkesverksamma ett större inflytande.99 Arbetet med de gemensamma plattformarna har 

dock enligt kommissionens ståndpunkt misslyckats. Inte en enda gemensam plattform 

har etablerats sedan direktivet infördes och det är inte omöjligt att det beror på det höga 

tröskelvärdet.100

Vid översynen av  yrkeskvalifikationsdirektivet  har  det  föreslagits  en  ny strategi  för 

gemensamma plattformar, som i princip ska fungera som det automatiska erkännandet 

och ha ett betydligt lägre tröskelvärde än den tidigare.101 

5.4.2 Rätt att välja kompensationsåtgärd

En värdstat som tillämpar kompensationsåtgärder ska ge sökanden rätt att välja vilken 

åtgärd som ska användas, artikel 14.2, st 1. Detta gäller dock inte jurister, eller som 

direktivet uttrycker det, verksamheter som ”till en väsentlig och konstant del består i att 

lämna råd och/eller hjälp i frågor som rör nationell rätt”, artikel 14.3. Inte heller gäller 

denna rätt om det relevanta yrket i värdlandet gjorts till föremål för undantag från denna 

valfrihet,  artikel 14.2,  st  2.  Ett  sådant undantag får enbart  utfärdas om såväl  övriga 

medlemsländer  som  kommissionen  underrättas  om  det.  Dessutom  måste  den 

medlemsstat som tillämpar undantaget avge en motivering som styrker att avsteget är 

berättigat, artikel 14.2, st 3. Kommissionen får anmoda en medlemsstat, som undantar 

en yrkeskategori från valfrihet att välja mellan lämplighetsprov och anpassningsperiod, 

att  upphöra  med  åtgärden  om  undantaget  inte  anses  berättigat  eller  strider  mot 

gemenskapsrätten.  Detta  ska  ske  inom  tre  månader.  Det  sägs  dock  inget  i 

yrkeskvalifikationsdirektivets 14:e artikel om att undantag från valfriheten mellan olika 

kompensationsåtgärder måste vara motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset, 

vilket enligt preambeln måste gälla ”för varje undantag från denna rätt i varje enskilt 

fall”.102  

99 Se artikel 154 och 155 EUF.
100 Kommissionen anför på sidan 6 i grönboken att arbetet misslyckats.
101 Grönboken s 6. Det nya tröskelvärde som föreslås utgörs av en tredjedel av medlemsländerna, s 

7. Se även förslag om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, 
KOM(2011) 883.

102 Punkt 15 i preambeln till yrkeskvalifikationsdirektivet. Se avsnitt 6.5 för en utförligare 
diskussion kring preambelns rättsliga status.
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I  praktiken innebär  möjligheten att  tillämpa kompensationsåtgärder  att  principen om 

ömsesidigt erkännande i viss mån kan överbryggas av nationella bestämmelser. EU:s 

medlemsländer får under vissa omständigheter införa restriktioner innan de erkänner ett 

behörighetsbevis genom det generella erkännandet. Sökanden ska förvisso ha rätt att 

välja vilken kompensationsåtgärd som vidtas, men denna rättighet kan inskränkas av 

medlemsstaterna om de finner det nödvändigt och i den mån kommissionen förhåller sig 

passiv under loppet av tre månader. Att principen om ömsesidigt erkännande får träda åt 

sidan innebär att den fria rörligheten inskränks. Tillika kan kompensationsåtgärder ha en 

för  individen  betungande  effekt,  såsom  försämrade  möjligheter  att  förutse  sina 

inkomster  och  sitt  yrkesliv.103 Jag  kommer  i  avsnitt  8.3  att  återkomma  till 

medlemsstaternas möjlighet att  tillämpa kompensationsåtgärder  och dess effekter  för 

individen.

103 Se avsnitt 8.3.
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6 Direktivets yttre gräns

Hur de skilda medlemsländerna avgränsar den reglerade verksamheten i sina nationella 

bestämmelser är direkt avgörande för frågan om en person ska kunna åtnjuta direktivets 

fördelar.

6.1 Direktivets förmånstagare

Medlemsstaterna  var  skyldiga  att  implementera  regelverket  för  erkännande  av 

yrkeskvalifikationer innan implementeringsfristen löpte ut i oktober 2007, artikel 63 i 

direktivet och 288 EUF. Förmånstagarna,  eller  de som kan dra nytta av reglerna,  är 

medborgare  i  EU:s  medlemsländer,  som vill  utöva  ett  reglerat  yrke  i  egenskap  av 

näringsidkare eller anställd, i en annan medlemsstat än där yrkestiteln förvärvats, artikel 

2.1.  Direktivet  är  med  andra  ord  aktuellt  för  unionsmedborgare,  med  en  yrkestitel  

förvärvad inom unionen, som önskar förflytta sig inom unionen för att arbeta inom ett  

reglerat yrke.104

Motsatsvis gäller direktivet inte icke-européer, européer som flyttar till länder utanför 

EU för  att  arbeta,  eller  européer  som studerat  eller  på  annat  vis  tillskansat  sig  en 

yrkestitel utanför unionen.105 Förvisso öppnar artikel 2.2 upp för EU:s medlemsstater att 

i  enlighet med  sin egen lagstiftning tillåta EU-medborgare,  med yrkeskvalifikationer 

som förvärvats utanför unionen att utöva reglerade yrken. Artikeln medför dock inget 

krav,  utan kan snarare  läsas  som ett  förtydligande om att  möjligheten finns.  Någon 

annan funktion kan inte ges bestämmelsen, då det vilket jag redan varit inne på är de 

enskilda  medlemsländernas  befogenhet  att  avgöra  vilka  regler  som ska  råda  på  ett 

område med delad kompetens, fram tills dess EU har reglerat det. EU:s institutioner är 

istället  tydliga  med  att  de  inte avser  utvidga  direktivets  räckvidd  till  att  omfatta 

kvalifikationer  från  tredje  land,  då  en  sådan  möjlighet  anses  kunna  leda  till  forum 

104 Den person som fått sina kvalifikationer erkända måste därtill alltid besitta de språkkunskaper 
som kan anses nödvändiga för att få utöva den reglerade verksamheten i värdmedlemsstaten, 
artikel 52.

105 Dock har tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare rätt till 
likabehandling enligt artikel 23 i direktiv 2004/38/EG. Tillika kan tredjelandsmedborgare vara 
berättigade till likabehandling i fråga om erkännande av yrkeskvalifikationer, examensbevis och 
utbildningsbevis enligt nationella regler, eller unionslagstiftning om exempelvis varaktig 
bosättning, flyktingar, forskare m.m. Se förslag till ändring av direktiv 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer, KOM(2011) 883, s 13.
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shopping.106 Med det avses att systemet öppnar upp valmöjligheter som kan utnyttjas av 

individer i syfte att få sin sak prövad enligt förmånligare regler, eller i annat land än vad 

som annars varit fallet.107

6.2 Den autonoma avgränsningen av det reglerade yrket

Ytterligare en kategori människor som inte omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet är 

de personer  som uppfyller alla ovan nämnda kriterier, men som inte avser arbeta inom 

ett reglerat yrke. Precis som vad gäller behörighet att avgöra vilka yrken som ska anses 

reglerade i direktivets mening, är det medlemsstaterna själva som ställer upp kriterier 

för  vilka  uppgifter  som  är  hänförliga  till  respektive  yrke.108 På  så  vis  är  det 

medlemsländerna  själva  som avgör  i  vilken  mån  en  person  avser  bedriva  reglerad 

yrkesverksamhet.

Det är inte ovanligt att svenska advokatbyråer arbetar med upphandling. Upphandling är 

dock inte föremål för någon specifik reglering i Sverige, varför det är fritt  fram för 

vilken  yrkesutövare  som  helst  att  utföra  uppgiften.  Även  om  yrkesgruppen 

”upphandlare”  inte  är  reglerad  så  skulle  man  kunna  ifrågasätta  om  upphandlarens 

arbetsuppgifter på sätt och vis kan anses vara reglerade, då de i princip är hänförliga till 

yrkesutövning  inom  ett  reglerat  yrke.  Upphandling,  som  bland  annat  handlar  om 

ingående av avtal och att tolka de direktiv som ligger till grund för  lagen om offentlig 

upphandling, kan mycket väl anses hänförlig till advokat- eller juristyrket. Ponera att en 

tysk advokat migrerar till Sverige för att arbeta med anbudsgivning. Skulle det då vara 

möjligt för svenska myndigheter att göra bedömningen att han eller hon avser arbeta 

inom det reglerade advokatyrket, på grund av att det i Sverige är kutym att upphandling 

handhas av jurister?

Domstolen anförde i Georgios Aranitis att den omständighet att det endast är innehavare 

av en särskild akademisk examen som söker sig till en viss del av arbetsmarknaden i 

värdmedlemsstaten och att i princip inga andra personer utövar det aktuella yrket inte 

106 Europaparlamentets betänkande om tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 
2011/2024(INI), punkten 46.

107 Forum shopping innebär att en part kan utnyttja det lands regler som är mest fördelaktigt för 
honom eller henne. För en definition se 
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm#Forum%20shopping (2012-06-06).

108 Jfr avsnitt 2.2. 
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räcker för att anse yrket reglerat. Frågan om yrket är reglerat beror enligt domstolen 

snarare på den juridiska situation som råder i medlemsstaten än på villkoren för dess 

arbetsmarknad.109 Yrket som upphandlare kan på så vis inte anses indirekt reglerat i 

Sverige och beaktat domstolens praxis är stödet svagt för att ge den tyska advokaten ett 

erkännande i den mån han eller hon avser arbeta som upphandlare.110

Autonoma bedömningar  av  vilken  verksamhet  som är  hänförlig  till  respektive  yrke 

medför problem för en person som har en examen, vilken borde ha medfört rätt till ett  

erkännande om värdlandet bara hade hänfört relevanta arbetsuppgifter till ett reglerat 

yrke. Om personen ämnar bedriva verksamhet som av den mottagande medlemsstaten 

bedöms som icke-reglerad faller yrkeskvalifikationsdirektivets tillämplighet, artiklarna 

1, 2 och 3.1.a. Hur de skilda medlemsländerna avgränsar den reglerade verksamheten i 

sina nationella bestämmelser är med andra ord direkt avgörande i fråga om i vilken mån 

en person ska kunna åtnjuta direktivets fördelar.

6.3 Principen om partiellt tillträde

Det finns ytterligare aspekter av den autonoma avgränsningen av vad som anses höra till 

en  viss  näringsverksamhet.  Yrket  snowboardinstruktör  finns  som ett  reglerat  yrke  i 

några medlemsländer men inte i andra.111 I vissa länder lärs snowboardåkning istället ut 

av skidinstruktörer. När nationella myndigheter prövar en ansökan om tillstånd att utöva 

ett  reglerat  yrke ska de  beakta  sökandens samtliga  yrkeskvalifikationer  och  göra en 

jämförelse mellan dessa och de krav som uppställs för att  få utöva yrket enligt  den 

nationella rätten. Samtliga utbildnings-, examens-, och behörighetsbevis ska beaktas vid 

sidan av relevant yrkeserfarenhet, oavsett om den tillgodogjorts i ett medlemsland eller i 

tredje land.112 Ibland är dock skillnaderna mellan en viss näringsverksamhets innehåll i 

två  medlemsstater  så  stora  att  yrkesutövarna  måste  tillägna  sig  en  hel  utbildning  i 

värdstaten  för  att  kompensera  de  särskilda  kvalifikationskraven.  Om  en  svensk 

109 Mål C-164/94, Georgios Aranitis (1996), punkt 23. Detta mål rörde tolkningen av begreppet 
reglerat yrke i artikel 1.c i direktiv 89/48/EEG (den generella ordningen) vilket nu motsvaras av 
artikel 3.1.a i yrkeskvalifikationsdirektivet.

110 Jfr avsnitt 5.2.2 om indirekt reglerade yrken.
111 Se EU:s databas över samtliga medlemsländers reglerade yrken, 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.index 
(2012-05-18).

112 Mål C-313/01, Morgenbesser (2003), punkt 57-58, med hänvisning till mål C-340/89, 
Vlassopoulou (1991). 
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snowboardinstruktör skulle åka till ett land där instruktion av snowboardåkning utförs 

av skidlärare och där skidläraryrket var reglerat, är det oklart vad för slags erkännande 

han  eller  hon  skulle  kunna  få.  Kanske  skulle  värdstaten,  baserat  på 

snowboardinstruktörens  reella  skidkunskaper,  ge  ett  erkännande att  instruera  i  såväl 

slalom- som snowboardåkning. Kanske skulle värdlandet inte ge något godkännande 

alls,  vilket  innebär  att  den  svenska snowboardläraren måste  skola om sig i  det  nya 

landet eller söka sig ett annat arbete eller ett annat värdland. Det sista alternativet har 

dock domstolen försökt råda bot på genom att införa principen om partiellt tillträde. 

Principen om partiellt tillträde innebär att medlemsländerna under vissa förhållanden 

måste tillåta att utländska yrkesutövare delvis utövar sitt yrke inom landets gränser.113 På 

så vis kan en mottagande medlemsstat begränsa ett tillstånd att utöva ett reglerat yrke 

till att enbart omfatta den verksamhet som ett examensbevis hade givit innehavaren rätt 

att utföra i den stat där beviset erhölls. Det partiella tillträdet kan sannolikt vara ett bra 

alternativ för yrkesutövare som enbart har kompetens att utöva en särskild gren inom ett 

brett  yrkesområde  (kommissionen  tar  upp  exemplet  ingenjör  med  specialisering  på 

hydraulik, som vill arbeta i ett land där hydraulikverksamhet utförs av ingenjörer med 

bredare kompetens).114 Den svenska snowboardinstruktören i exemplet ovan, som inte är 

skidlärare  utan  bara  hängivit  sig  åt  snowboardåkning,  skulle  i  ett  EU-land  där 

snowboardläraryrket  utförs  av  skidlärare  gynnas  av  principen  om  partiellt  tillträde. 

Principen  medför  att  värdlandet  kan  ge  ett  erkännande  med  en  restriktion;  att  den 

svenska instruktören enbart får lära ut snowboardåkning. 

På vilket vis de skilda EU-länderna preciserar vad som utgör reglerade arbetsuppgifter 

blir ett mindre bekymmer i fråga om sektorsyrkena. De yrkesgrupper som omfattas av 

det  automatiska  erkännandet  finns  angivna  i  en  uttömmande  lista,  som  medför  att 

tolkningsutrymmet blir betydligt mindre. Bruk av de yrkestitlar som omfattas är, i alla 

fall  i  Sverige,  reglerat  i  lag och kräver ofta en auktorisation.115 Därför är  det enbart 

113 Principen om partiellt tillträde infördes genom mål C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos 
(2006).

114 Grönbok om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, KOM(2011) 
367, s 6. I  mål C-330/03, genom vilket domstolen införde principen om partiellt tillträde, 
ansökte en italiensk innehavare av italiensk civilingenjörsexamen i vattenbyggnadsteknik om 
tillstånd att i Spanien arbeta inom yrket väg-, kanal- och hamningenjör.

115 Jfr avsnitt 5.2.2 om reglerade yrken. Yrken som faller inom ramen för det automatiska 
erkännandet är läkare, specialistläkare, sjuksköterska, tandläkare, specialisttandläkare, veterinär, 
farmaceut och arkitekt, se artikel 21, yrkeskvalifikationsdirektivet. Undantaget är arkitekter, där 
yrkestiteln inte är skyddad i lag, men i Sverige genom Sveriges arkitekter.
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läkare som kan arbeta som läkare, för att nämna ett exempel. Det är dock fortfarande 

lagstiftningen i värdmedlemsstaten som definierar verksamhetsområdet för det aktuella 

yrket, men med kravet på ömsesidigt erkännande måste en medlemsstat ge migrerade 

arbetstagare  tillträde  till  den  definierade  verksamheten,  även  om den  inte  ingick  i 

motsvarande verksamhet i ursprungsmedlemsstaten.116 Principen om partiellt tillträde är 

med  andra  ord  endast  tillämplig  i  fråga  om  de  yrkesgrupper  som omfattas  av  det 

generella erkännandet.

6.4 Juristyrket- ett problematiskt exempel

Vad som utgör reglerad yrkesmässig verksamhet i Sverige behöver inte vara reglerad 

verksamhet i andra länder och vice versa. Detta är kanske är det största problemet med 

hur systemet för yrkeskvalifikationer är beskaffat idag. Precis som jag redan varit inne 

på så ankommer det på EU:s medlemsländer att enskilt och utan inblandning av EU 

reglera frågor om yrkestitlar och yrkesansvar, i enlighet med subsidiaritetsprincipen och 

principen  om  tilldelade  befogenheter,  artikel  5  EU.117 Som  en  naturlig  följd  av 

självbestämmanderätten  ser  arbetsmarknaden  olika  ut  i  de  skilda  medlemsländerna, 

precis som att vägen till olika nivåer i yrkeshierarkin varierar. 

Jag har tidigare nämnt juristyrket, som är ett ypperligt exempel när det gäller att visa på 

yrkeskvalifikationsdirektivets fallgropar. Trots att juristyrket inte är reglerat i Sverige 

omfattas  det  av  yrkeskvalifikationsdirektivet  i  andra  länder,  där  yrket  är  reglerat. 

Direktivets  tillämplighet  är  beroende  av  huruvida  den  yrkeskvalifikation  som  ska 

erkännas utgör ett reglerat yrke i det land där ansökan lämnas in, artiklarna 1, 2 och 

3.1.a.118 Eftersom en utlänning inte kan få yrkeskvalifikationen ”jurist” erkänd i Sverige, 

måste han eller hon istället luta sig mot den alternativa väg som finns att tillgå i form av 

en bedömning, som jag kommer att presentera närmre i avsnitt 7.2. Ett alternativ för den 

utländske juristen är att i Sverige försöka bli erkänd som advokat, vilket till skillnad mot 

juristyrket är ett reglerat yrke i Sverige.119 

116 Se mål C-421/98, Kommissionen mot Spanien (2000), om restriktioner för utövande av 
arkitektyrket med hänsyn till definitionen av yrket i den medlemsstat som utfärdat examen.

117 Se avsnitt 2.2 om det specifika politikområdet och EU:s lagstiftningskompetens.
118 Se även mål C-164/94, Georgios Aranitis (1996).
119 Se Högskoleverkets lista över reglerade yrken,
              http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec80005664

2.html      (2012-05-18). 
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Situationen då ett yrke inte är reglerat i ursprungslandet men är det i den mottagande 

staten medför problem.120 Att juristyrket inte reglerat i Sverige innebär att en svensk 

jurist måste ha minst två års arbetslivserfarenhet för att kunna få ett erkännande av sin 

yrkeskvalifikation i ett annat land där juristyrket är reglerat, artikel 13.2. Det betyder att 

nyutexaminerade svenska jurister har ett sämre utgångsläge än sina utländska kollegor, 

som genomgått motsvarande utbildning i ett land där yrket är reglerat.  Systemet har 

förvisso en annan sida. 

För att genom ett erkännande kunna förvärva tillträde till någon av ett annat lands titlar 

krävs enligt direktivets regler att juristen har ett examensbevis från relevant utbildning 

på minst  fyra år,  art  11.e.  Utbildningen ska också vara utfärdad av universitet  eller 

motsvarande utbildningsanstalt.  Den värdstat som juristen anländer till  får  vid behov 

uppställa krav på en yrkesutbildning om den  eventuellt krävs utöver en examen. Att 

krav på en dylik utbildning uppställs är inte ovanligt på det juridiska området.121 Precis 

som  vad  gäller  svenska  advokater  som  verkar  i  Sverige  uppställs  i  exempelvis 

Storbritannien utöver universitetsutbildning krav på genomgången yrkespraktik för att 

erhålla titeln solicitor eller barrister och därmed ges tillträde till yrkesutövning.122 Om 

en  svensk  jurist  genom  arbetslivserfarenhet  tillgodogjort  sig  de  kunskaper  som  en 

yrkespraktik i Storbritannien hade fört med sig skulle det inledningsvis inte finnas något 

behov av en kompletterande yrkesutbildning.123 Inte heller får Storbritannien uppställa 

regler som innebär att det enbart är utbildning inom det  inhemska utbildningssystemet 

som  godtas  vid  erkännande  av  en  yrkeskvalifikation,  då  det  skulle  leda  till 

inskränkningar i den fria rörligheten.  Om möjlighet fanns för Storbritanniens behöriga 

myndigheter att kräva att en svenskutbildad jurist fullföljde en engelsk yrkesutbildning 

som  förutsättning  för  tillträde  till  arbetsmarknaden  skulle  syftet  med  ömsesidigt 

120 Grönbok om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, KOM(2011) 
367 s 10.

121 Artikel 11.e, yrkeskvalifikationsdirektivet. Se regulated proffessions database: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.home     
(2012-05-18), där det vad gäller erkännanden som solicitor och barrister hänvisas till nämnda 
artikel. Yrkesutbildningar krävs i Sverige för den som vill bli advokat och åklagare och samma 
sak  gäller i exempelvis Storbritannien, se Sveriges Advokatsamfund, 
http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/Advokatexamen/, Åklagarmyndigheten 
http://www.aklagare.se/Jobb/Aklagaryrket/, The Bar Council http://www.barcouncil.org.uk/ 
och Crown Prosecution Service http://www.cps.gov.uk (samtliga tillgängliga 2012-05-18). 
Givetvis krävs att utbildningen genomförts inom EU och att sökanden är EU-medborgare, jfr 
avsnitt 6.1 i detta arbete.

122 Solicitor och barrister är engelska motsvarigheter till advokatyrket. Se Solicitors Regulation 
Authority http://www.sra.org.uk (2012-05-18) och The Bar Council 
http://www.barcouncil.org.uk/ (2012-05-18).

123 Jfr artikel 11.e, yrkeskvalifikationsdirektivet.
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erkännande motarbetas. Ett sådant agerande skulle visa på avsaknad av ömsesidig tillit 

mellan medlemsländerna och brista i likabehandling vad gäller invandrad arbetskraft. 

Regelverkets  avsikt  är  som  sagt  att  avskaffa  hinder  för  den  fria  rörligheten  för 

arbetstagare och tjänster genom ömsesidigt förtroende.124 

Med åberopande  av  den  fria  rörligheten  och  yrkeskvalifikationsdirektivet  skulle  det 

under vissa omständigheter kunna gynna den svenska juristen att resa till Storbritannien 

för att arbeta.125 Om inget behov av kompletterande yrkesutbildning för att bli solicitor 

eller  barrister  kan  påvisas  på  grund av  att  den  svenske  juristen  exempelvis  besitter 

relevant  yrkeserfarenhet  får  inga  krav  på  komplettering  uppställas,  artikel  11.e. 

Möjligheten att dra nytta av den renommé som den engelska titeln bär med sig vore, vid 

sidan av den internationella erfarenheten, en ypperlig fördel för en svenskutbildad jurist. 

Trots att han eller hon innan resan varken hade en skyddad yrkestitel eller verkade på ett 

reglerat  yrkesområde  i  Sverige  skulle  det  vara  möjligt  att,  utan  genomgången 

”advokatutbildning”,  i  Storbritannien  tillskansa  sig  erfarenheter  som  är  förbehållna 

utövare  av  det  specifika  yrket.126 Det  här  förhållandet  kan ge  upphov  till  vad  som 

kommit  att  kallas  omvänd  diskriminering,  som  i  sammanhanget  innebär  att 

medlemsstaternas  egna  medborgare  missgynnas  på  bekostnad  av  invandrad 

arbetskraft.127  

6.5 Fri rörlighet för erkännanden

Juristen i exemplet ovan får inte väl hemma i Sverige utnyttja det utländska erkännandet 

eller yrkestiteln. Av yrkeskvalifikationsdirektivets preambel framgår att direktivet  inte 

omfattar medlemsstaters beslut om erkännande i enlighet med direktivet, som fattats av 

andra stater, punkt 12. Det råder med andra ord ingen fri rörlighet för erkännanden som 

124 Jfr avsnitt 4.1.
125 Domstolspraxis om juristers fria rörlighet och bedömning av skillnaderna i olika länders 

utbildningar finns bland annat i målen C-345/08, Krzysztof Pesla (2009), C-313/01, 
Morgenbesser (2003) och C-340/89 Vlassopoulou (1991).

126 Jfr ansnitt 5.2. Förhållandet är annorlunda vad gäller advokatyrket, som är reglerat i Sverige. 
Resonemanget förutsätter att juristen har sådan arbetslivserfarenhet att behovsrekvisitet i artikel 
11.e i yrkeskvalifikationsdirektivet inte kan anses uppfyllt. Värt att i sammanhanget åter nämna 
är att det för jurister råder ett undantag från rätten att välja typ av kompensationsåtgärd. För att få 
arbeta som jurist utomlands har den mottagande medlemsstaten rätt att innan erkännande 
tillämpa lämplighetsprov eller anpassningsperiod, artikel 14.2 st. 4. Jfr avsnitt 5.4.

127 För ett utvecklat resonemang kring omvänd diskriminering, se Horspool, European Union Law, s 
346.
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redan kommit till stånd. Om vår fiktive jurist, efter sin Englandsvisit, skulle resa vidare 

till Italien eller Frankrike, måste han eller hon där bli föremål för ett nytt erkännande. 

Erkännandets  räckvidd sträcker  sig  alltså  inte  längre än till  det  lands  gränser,  inom 

vilket beslutet fattats. 

Huruvida denna regel är gjuten i sten måste dock ifrågasättas, då ingen uttrycklig artikel 

i  yrkeskvalifikationsdirektivet  styrker  vad  som  framgår  av  preambeln.  Att  EU-

direktivens artiklar är bindande för medlemsstaterna (vad gäller det resultat som ska 

uppnås) framgår av artikel 288 EUF. Däremot sägs inget om preambelns rättsliga status 

i fördragen. Bernitz menar att preambeln betraktas som en del av rättskällorna och att 

den anger de syften som ska uppnås, men att preamblar också i allmänhet tenderar att 

vara alltför allmänt hållna. Dock anför Bernitz att en preambel kan ge förhållandevis 

goda besked om bakomliggande syften och klargöra lagstiftningens avgränsning i vissa 

avseenden.128 Preambelns rättsliga status har jämförts med svenska förarbeten, men det 

är fortfarande oklart i vilken mån dess innehåll är juridiskt bindande.129 

Fri rörlighet för beslut är inte något främmande inom unionen. I Bryssel-I och Bryssel-

II-förordningarna, som i och för sig avser privat- och familjerättens område, stadgas om 

ömsesidigt  erkännande  av  domstolsbeslut.130 I  och  med  att  beslutanderätt  enligt 

direktivet delegerats till medlemsstaternas myndigheter av EU, artikel 13, och eftersom 

direktivet bygger på principen om ömsesidigt erkännande hade det sparat administrativa 

kostnader och medfört större effektivitet om fri rörlighet för erkännandebeslut vore för 

handen. Det faktum att varje enskilt land måste göra en ny prövning kan dock förklaras 

med att erkännandeprövningen är underkastad inhemska kriterier kopplade till reglerad 

yrkesutövning, vilka fattats av medlemsländerna själva, artiklarna 3 och 13. 

De  inhemska  restriktionerna  och  kompetenskriterierna  är  hänförliga  till 

medlemsstaternas självbestämmanderätt.131 Att förpliktiga en medlemsstat  att  erkänna 

ett  annat  lands  erkännanden  skulle  kunna  leda  till  att  de  säkerhetsföreskrifter  som 

uppställts av respektive EU-land inte kan upprätthållas. Kanske skulle Sverige finna det 

128 Bernitz, Sverige och Europarätten, s 35.
129 A.a, s 36.
130 Rådets förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (Bryssel I) och Rådets förordning nr 2201/2003 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar (Bryssel II).

131 Se avsnitt 2.2.
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nödvändigt att tillämpa en kompensationsåtgärd för att tillförsäkra att en yrkesutövare 

från  ett  annat  land  tillägnar  sig  de  specifika  kunskaper  som  krävs  under  kyliga 

väderförhållanden.132 Om  ett  annat  land  som  erkänt  en  viss  yrkeskvalifikation  inte 

uppställt kriterier som liknar de i Sverige kan möjligheten att upprätthålla den svenska 

standard som reglerats  genom lag  gå förlorad.  Principen om ömsesidigt  erkännande 

skulle  på  så  vis  kunna  äventyra  medlemsstaternas  inhemska  skyddsföreskrifter  och 

autonomi.133

Ett  alternativ  skulle  kunna  vara  att  införa  en  möjlighet  att  tillämpa 

kompensationsåtgärder även i fråga om erkännanden av andra länders erkännandebeslut. 

Det skulle dock innebära att det land, som ska erkänna ett annat lands beslut, måste göra 

en  prövning  av  erkännandet  i  sig.  Ett  sådant  förfarande  vore  sannolikt  lika 

administrativt krävande eller ineffektivt som en helt ny prövning. Det framstår i ljuset 

av det sagda välbefogat att andra länders beslut om erkännanden inte omfattas av det 

ömsesidiga  erkännandet.  Dock  hade  ett  förtydligande  varit  att  föredra  i 

författningstexten, då det är oklart vilken vikt som ska tillmätas vad som föreskrivs i 

preambeln om att fri rörlighet inte råder för beslut.

132 Kompensationsåtgärder kan tillämpas då det föreligger en väsentlig skillnad mellan den 
utbildning som ska erkännas och dess svenska motsvarighet, artikel 14, 
yrkeskvalifikationsdirektivet. Jfr avsnitt 5.4.

133 Jfr medlemsstaternas befogenhet i avsnitt 2.2 och om medlemsstaternas autonomi i avsnitt 9.2 
nedan.
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7 Validering av utländsk utbildning

Avgörande kriterier för vilket regelverk som ska tillämpas och på vilken myndighets 

bord  ett  valideringsärende  hamnar  är  huruvida  tidigare  kompetens  är  inhemsk  eller 

utländsk och vad som är valideringens huvudsyfte; att studera eller att arbeta.134 

7.1 Handläggande myndighet

Prövningar  inom  ramen  för  yrkeskvalifikationsdirektivet  handläggs  av  behörig 

myndighet. Vad som avses med det är de organ som i enlighet med medlemsstaternas 

nationella regler utsetts att verkställa erkännanden av yrkeskvalifikationer.135 I Sverige 

innebär  det  de  organ  som  regeringen  beslutat,  vilka  huvudsakligen  består  av 

myndigheter  med  en  direkt  koppling  till  berörd  yrkesverksamhet.  Exempelvis  är 

Socialstyrelsen  behörig  myndighet  för  erkännanden  av  sjuksköterskor  och  dietister, 

medan erkännanden av trafiklärare utförs av Transportstyrelsen. Behörig myndighet kan 

dock även utgöras av exempelvis en yrkesorganisation såsom  Advokatsamfundet. De 

behöriga myndigheterna prövar erkännanden i enlighet med direktivet men kan även, 

vilket är fallet med Högskoleverket (HSV), ansvara för andra typer av validering.136

Inom det svenska valideringssystemet samspelar det europeiska regelverket med andra, 

såväl inhemska som internationella, bestämmelser. De avgörande kriterierna för vilket 

regelverk  som  ska  tillämpas  och  på  vilken  myndighets  bord  ett  valideringsärende 

hamnar är i vilken mån tidigare kompetens är inhemsk eller utländsk och vilket som är 

valideringens huvudsyfte, att studera eller att arbeta.137 

134 Se Myndigheten för yrkeshögskolans bild på nästa sida.
135 Artikel 3.1.d, direktiv 2005/36/EG.
136 Artikel 2.1.d och 3.1.d, yrkeskvalifikationsdirektivet. Jfr regeringsformen 8:7 om regeringens 

restkompetens. Förordning (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen, förordning 
(2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen och förordning (2007:1293) med instruktion 
för Högskoleverket. Angående behörig myndighet, se Högskoleverkets webbplats,

              https://www.hsv.se/utlandskutbildning/arbetaisverige/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d59
14ec800056642.html (2012-05-18). 

137 Se Myndigheten för yrkeshögskolans bild på nästa sida.
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.138 

Jag har tidigare framfört avsikten att främst behandla vad som gäller i fråga om personer 

med en utländsk akademisk utbildning som vill arbeta i ett annat land än där de erhållit 

sin  examen.  På  grund  av  det  är  det  bildens  högerspalt  som är  av  störst  intresse  i 

sammanhanget.  Handläggande myndighet  i  ärenden där  sökanden har  en  akademisk 

utländsk utbildning och begär  validering i  syfte  att  arbeta är  Högskoleverket.  Detta 

gäller  dock  enbart  då  det  är  fråga  om yrken  som inte  kräver  auktorisation.  Kräver 

däremot yrket enligt nationell rätt att utövaren ska underkastas en behörighetsgivande 

åtgärd, det vill säga att yrket är reglerat, så handläggs ärendet av behörig myndighet.139 

138 Bilden kan omfattas av upphovsrätt enligt 1 kapitlet i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk. Tillstånd att framställa exemplar och visa bilden har dock inhämtats från 
Myndigheten för yrkeshögskolan via Pär Sellberg 2012-05-15.

139 Förordning (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket, 11 §. Personer som har en 
utbildning på eftergymnasial nivå, som genomförts utanför högskola eller universitet, som 
exempelvis motsvarar den svenska KY-utbildningen, ska vända sig till Myndigheten för 
yrkeshögskolan, förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, 7 
och 8 §§. Se även artikel 13.1 i direktiv 2005/36/EG.
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7.2 Bedömning av utländsk utbildning, icke-reglerad yrkesverksamhet

Trots att yrkeskvalifikationsdirektivet omfattar ett flertal yrkeskategorier faller ett stort 

område  utanför  dess  räckvidd.  Direktivet  är  som  bekant  enbart  applicerbart  på 

yrkeskvalifikationer  som  regleras  genom  lag  eller  förordning,  så  kallad  reglerad 

yrkesverksamhet.140 Bevis från utbildningar som trots att de leder till specifika yrken 

men  som  inte leder  till  reglerad  yrkesverksamhet  innefattas  därför  inte  i 

tillämpningsområdet. Därför kan inte de som utbildat sig till exempelvis bibliotekarie 

eller byggingenjör få sina kvalifikationer erkända, åtminstone inte i Sverige.141 Vid sidan 

av yrkesutbildningar erbjuds vid universiteten också åtskilliga generella program som 

inte  leder  fram  till  något  explicit  yrke.  Bland  dessa  kan  nämnas  kandidat-  eller 

magisterexamen  i  humaniora,  samhällsvetenskap  eller  datateknik.  Inte  heller  dessa 

omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Då en utländsk datatekniker som arbetat med exempelvis C++-programmering migrerar 

till Sverige för att arbeta med samma sak här vill han eller hon givetvis kunna dra nytta 

av sin utbildning. I och med att programmerarens arbetsuppgifter inte är hänförliga till 

reglerad  yrkesverksamhet  har  han  eller  hon  inte  rätt  till  något  erkännande  enligt 

yrkeskvalifikationsdirektivets regler. Istället för att lämna in ansökan till den myndighet 

som handlägger erkännanden ska sökanden vända sig till Högskoleverket.142 Där görs en 

prövning via ENIC-NARIC.143 

Jag  nämnde  i  avsnitt  2.3  den  Lissabonkonvention  som  Europarådet  och  UNESCO 

banade väg för med intentionen att harmonisera regler om ömsesidigt erkännande av 

utbildning. Konventionen, som jag kommer att gå närmre in på i nästa avsnitt, reglerar 

bland annat tillträde till högre utbildning, antagning och tillgodoräknanden. ENIC är ett 

samarbete som etablerats i syfte att implementera Lissabonkonventionen och NARIC är 

ett  åtgärdsprogram  inom  ramen  för  EU:s  program  för  livslångt  lärande.144 Hur 

140 Jfr avsnitt 5.2 och 6.1.
141 Vilka yrken som är hänförliga till kvalificerad verksamhet bestäms i varje enskilt EU-land, jfr 

avsnitt 5.2.
142 Se Högskoleverkets webbplats, 

http://www.hsv.se/utlandskutbildning/arbetaisverige.4.539a949110f3d5914ec800057796.html 
(2012-06-19).

143 Se bild, föregående avsnitt. Jfr yrkeskvalifikationsdirektivets tillämplighet, artikel 2.1 och avsnitt 
6.4 i detta arbete. ENIC står för European Network of National Information Centres on academic 
recognition and mobility, medan NARIC är en förkortning av National Academic Recognition 
Information Centres.

144 Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, SÖ2001:46.  
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NARIC:s  verksamhet,  som  består  av  att  förbättra  akademiska  erkännanden  av 

examensbevis och studieperioder inom EU och EES,  varierar från land till land.145

7.3 Lissabonkonventionen

Europarådet  och UNESCO arbetade  under  90-talet  fram Lissabonkonventionen med 

intentionen  att  underlätta  harmonisering  av  regler  om  ömsesidigt  erkännande  av 

utbildning.146 Precis  som  yrkeskvalifikationsdirektivet  bygger  konventionen  på 

principen  om ömsesidigt  erkännande,  vilket  avseende  högre  utbildning  kommer  till 

uttryck i artikel VI. Ett erkännande enligt Lissabonkonventionen kan enbart nekas då en 

väsentlig  skillnad föreligger  avseende  den  utbildning  som  ska  bedömas  och  dess 

motsvarighet  i  den  mottagande  staten,  artikel  VI.1.  I  annat  fall  ska  följden  av  ett 

erkännande antingen vara att tillträde ges till studier och forskning, på samma villkor 

som för  inhemska innehavare av motsvarande utbildningsbevis,  eller  att  tillstånd att 

använda  en  akademisk  titel  utfärdas.  Inget  hindrar  att  båda  alternativen  tillämpas 

kumulativt, artikel VI.3. 

Sedan Sverige ratificerade konventionen år 2001 har yrkeskvalifikationsdirektivet trätt i 

kraft. I och med att medlemsstaterna är skyldiga att erkänna yrkeskvalifikationer som 

omfattas av direktivet har Lissabonkonventionens tillämpningsområde inskränkts till att 

enbart innefatta de yrkesgrupper som inte är reglerade i respektive stat.147 Tillåtelse att 

använda andra yrkestitlar än de som gjorts till föremål för lagstiftningsåtgärder behövs 

inte  i  Sverige  och  att  utländska  högskolestudier  får  tillgodoräknas  inför  fortsatt 

utbildning  framgår  av  6  kap  6  §  Högskoleförordningen.  Sverige  har  genom 

bestämmelsen  valt  att  implementera  konventionen  på  så  vis  att  resultatet  av  ett 

Se avsnitt 2.2, med hänvisning till prop 2004/05:162, s 41. Jfr avsnitt 2.3. Se även ENIC-
NARIC:s webbplats, http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about (2012-05-18).

145 Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande 
av ett handlingsprogram för livslångt lärande. Andra program som Lissabonprocessen genererat 
är Erasmus, som syftar till att höja kvalitén i utbildningen och främja interkulturell förståelse 
(beslut nr 2317/2003/EG) och beslutet att införa Europass, en samordnad dokumentportfölj som 
frivilligt kan användas av EU-medborgarna för bättre jämförbarhet av meriter i Europa (beslut 
2241/2004/EG). Se även ENIC-NARIC:s webbplats, http://www.enic-naric.net/index.aspx  ?  
s=n&r=g&d=about (2012-05-18). Jfr avsnitt 2.3 ovan.

146 Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, SÖ2001:46. 
Se även avsnitt 2.3.

147 Lissabonkonventionen ratificerades år 2001, men undertecknades så tidigt som1997. Se avsnitt 
2.3. Yrkeskvalifikationsdirektivets implementeringsfrist löpte ut i oktober 2007, artikel 63. Se 
även avsnitt 2.2, 5.1 och 5.2. 
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erkännande blir tillträde till studier och forskning.148

Till  skillnad  mot  EU:s  regelverk  för  erkännanden  av  yrkeskvalifikationer  är 

Lissabonkonventionens regler tillämpliga även i fråga om personer från utomeuropeiska 

länder. För att få tillträde till samarbetet krävs dock att den stat som önskar delta, i den 

mån landet inte är medlem i Europarådet eller UNESCO:s Europaregion, har bjudits in 

och godkänts av två tredjedelar av de befintliga traktatstaterna, artiklarna XI.1 och XI.3. 

Exempel på fördragsslutande länder som inte är Europarådsmedlemmar är Australien, 

USA  och  Israel.149 Av  Högskoleverkets  broschyr  Konvention  för  erkännande  av  

utbildningsbevis inom Europa framgår att Lissabonkonventionen särskilt fokuserar på 

flyktingars situation och att beredvillighet rekommenderas i fråga om att ge flyktingar 

snabba och rättvisa svar på om kraven för tillträde till högre utbildning är uppfyllda. 

Med  detta  kan  dock  inte  begripas  flyktingar  från  hela  världen,  då  konventionens 

tillämplighet  vid  sidan  av  att  innesluta  Europarådets  medlemmar  inskränker  sig  till 

stater  som  USA,  Canada,  Australien,  Nya  Zeeland  och  forna  Sovjet.150 De 

tredjelandsmedborgare som kommer från länder som inte anslutit sig till samarbetet kan 

trots  detta  få  en  bedömning  av  Högskoleverket  genom  ett  generellt  utlåtande.  Av 

Högskoleverkets  hemsida  framgår  att  myndigheten  bedömer  alla utbildningar  där 

sökanden har en utländsk akademisk utbildning om minst två år, som är fullföljd och 

avslutad, förutsatt att det utfärdande lärosätet är erkänt som högre utbildning.151

148 Att tillträde till grundläggande svensk högskoleutbildning erbjuds på samma villkor för personer 
med utländsk utbildning som de med en inhemsk framgår av 7 kap 5 § Högskoleförordningen 
(1993:100).

149 Lista över fördragsslutande stater finns på Europarådets hemsida, 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=165&CM=&DF=&CL=ENG 
(2012-05-18).

150 Högskoleverkets broschyr hittas på 
http://www.hsv.se/download/18.7dac986013389229f6e800010501/Lissabon_hoganstallda-2.pdf 
(2012-05-18). Ytterligare fördragsslutande stater är Israel och Heliga stolen. En uttömmande 
lista finns på Europarådets hemsida, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp  ?  
NT=165&CM=&DF=&CL=ENG (2012-05-18).

151 Högskoleverkets hemsida, 
http://www.hsv.se/utlandskutbildning/arbetaisverige.4.539a949110f3d5914ec800057796.html 
(2012-05-18). Uppgiften är verifierad i kontakt med Lars Petersson, avdelningschef för svenska 
ENIC-NARIC.
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8 Rättssäkerhet, likabehandling och anställningsbarhet

Att lojalt tillämpa ett regelverk är att beakta alla på området gällande regler.152 

8.1 Rättssäkerhetsbegreppet och hur det tillämpas i detta arbete

Myndigheten  för  yrkeshögskolan,  som  fått  i  uppgift  att  ansvara  för  den  svenska 

valideringssamordningen, skriver på sin webbplats att ett av de främsta målen med en 

nationell struktur för validering är att den validering som genomförs ska ske på ett för 

individen  rättssäkert vis.153 Som jag inledningsvis anförde är en flytt till ett nytt land 

ofta förknippad med bristande kunskaper om det nya landets rättssystem. Därför borde 

givetvis extra höga krav ställas på rättssäkerheten inom den förvaltning som handhar 

invandrarärenden.  Vad  Myndigheten  för  yrkeshögskolan  lägger  för  substans  i 

rättssäkerhetsbegreppet har jag inte kommit fram till,  men i mitt  arbete avses främst 

reglers  tillgänglighet  och möjlighet  att  förutse dess  konsekvenser.  Beroende på med 

vilket angreppssätt rättssäkerheten tas an kan även parametrar såsom likabehandling och 

att  reglernas ändamål eftersträvas rymmas inom dess ram. Jag kommer att  behandla 

dessa frågor,  men lämnar det  upp till  läsaren att  avgöra om de är  förknippade med 

rättssäkerheten eller ej.

Rättssäkerhetsbegreppets innebörd är omdiskuterad. Åke Frändberg, professor i allmän 

rättslära,  har  definierat  rättssäkerhet  såsom  rättsligt  grundad förutsebarhet.154 Denna 

begreppsdefinition har kommit  att  kallas  det  formella rättssäkerhetsbegreppet,  vilket 

till  skillnad  mot  ett  materiellt  rättssäkerhetsbegrepp  enbart  inbegriper  juridiska 

värden.155 För att ett förfarande ska vara rättssäkert krävs enligt Frändbergs modell att 

rättsregler  är  klara  och  tydliga.  Därutöver  måste  reglerna  vara  publicerade  och 

lättillgängliga, och korrekt och lojalt tillämpas av de rättstillämpande organen.156 I det 

152 Jfr EU:s lojalitetsprincip som kommer till uttryck i 4.3 EU.
153 Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndighetens 

webbplats, http://www.valideringsinfo.se/sv/Om-validering/Nationell-struktur-for-
validering-/Mal-och-syfte/ (2012-05-30).

154 Marcusson, Rättssäker förvaltning, s 17, med hänvisning till Frändberg, Rättsordningens idé. En 
antologi i allmän rättslära. Juridiska fakultetens skriftserie, nr 96, Uppsala 2005, s 288 f.

155 I den mån den formella rättssäkerheten består av juridiska värden enligt uppbärs den materiella 
rättssäkerheten av sociopolitiska, Zila, SvJT 1990, s 284.

156 Marcusson, Rättssäker förvaltning, s 17. Ulrik von Essen skriver i samma antologi att formell 
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här  sammanhanget  utgörs  de rättstillämpande organen av  behöriga  myndigheter  och 

intresseorganisationer som utsetts av regeringen.

Vid  sidan  av  den  juridiska  aspekten  av  förutsebarhet  inbegriper  ett  materiellt  

rättssäkerhetsbegrepp också  sociala  värden.157 Peczenik  hävdar  till  exempel  att  den 

materiella rättssäkerheten är ett resultat av en avvägning mellan den formella säkerheten 

(som  han  även  kallar  förutsebarhet)  och  ”andra  etiska  värden”.158 Det materiella 

begreppet kan med andra ord betraktas som vidare än det formella och kan innefatta 

faktorer som exempelvis klagorätt och ”rättvisa”  resultat för individen.159 Von Essen har 

beskrivit skillnaden mellan de två begreppen som att den formella rättssäkerheten har 

med förfarandet att göra, medan den materiella ”ska garantera materiell rättvisa ur ett i 

någon mening etiskt perspektiv”.160

Att lojalt tillämpa gällande rätt, vilket också är ett kriterium som ryms inom Frändbergs 

rättssäkerhetsbegrepp,  kan  ges  flera  betydelser.  Exempelvis  kan  i  lojalitetsbegreppet 

läggas  innebörden  att  vara  trogen gentemot  reglers  ändamål  och lydelse,  eller  lojal 

gentemot en (myndighets) verksamhet. Lojalitet kan dock också riktas mot den individ 

vars ärende handläggs så att, såsom Von Essen uttryckt det, materiell rättvisa garanteras 

ur ett i någon mening etiskt perspektiv. Jag kommer i det här kapitlet att i ljuset av de 

två  första  leden  i  Frändbergs  formella  modell  redogöra  för  de  EU-rättsliga  och 

mellanstatliga valideringsreglernas tillgänglighet.161 Därefter lyfter jag fram individens 

möjlighet  att  överblicka  valideringssystemets  struktur  och  utifrån  individuella 

förutsättningar  planera  sitt  yrkesliv.  Jag  avser  att  vid  sidan  av  formella 

rättssäkerhetsaspekter diskutera likabehandling vid tillträde till arbete, som är en aktuell 

fråga i det skede som kommer efter ett erkännande av en yrkeskvalifikation.162 Trots att 

rättssäkerhet har med förfarandet att göra, medan materiell rättssäkerhet ska garantera materiell 
rättvisa ur ett i någon mening etiskt perspektiv, s 7.

157 I den mån den formella rättssäkerheten består av juridiska värden enligt uppbärs den materiella 
rättssäkerheten av sociopolitiska, Zila, SvJT 1990, s 284.

158 Peczenik, A, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 91 f. 
159 Se Peczenik, a. st och Ulrik von Essen i Rättssäker förvaltning, s 7. Jfr Zila, SvJT 1990, s 284 

och prop 1984/85:32 om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m, s 36.
160 Von Essen i Rättssäker förvaltning, s 7.
161 Med tillgänglighet avser jag här såväl klara och tydliga som publicerade och lättillgängliga 

regler, då tillgänglighet kan betyda att finnas till hands men även att något är möjligt att 
tillgodogöra på grund av dess karaktär. Klara och tydliga regler innebär att reglerna är 
lättillgängliga på grund av dess karaktär och att regler är publicerade innebär oftast att de finns 
till hands. I nästkommande avsnitt utgår jag dock i fråga om tillgänglighet från Frändbergs 
uppdelning.

162 Diskrimineringsfrågor skulle kunna betraktas som hänförliga till ett materiellt
rättssäkerhetsbegrepp, Zila, SvJT 1990, s 284. Se även Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, 
rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 91 f. 
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frågan om likabehandling inte ryms inom det formella begreppet finner jag den fullt lika 

relevant ur lojalitetssynpunkt. Den fria rörlighetens huvudsakliga ändamål, att gynna 

unionens  ekonomiska  tillväxt,163 kan  vad gäller  arbetstagare  enbart  uppfyllas  om de 

yrkesutövare som rört sig över hemlandets gränser gör ekonomisk nytta- det vill säga 

arbetar. Regler som är ägnade att stärka likabehandling för att bland annat underlätta för 

utländska yrkesutövare att etablera sig på arbetsmarknaden kan på så vis anses gynna 

både individens ställning på arbetsmarknaden och samhället i stort. Att värna dessa är 

därför både att vara lojal gentemot reglernas ändamål (att gynna ekonomisk tillväxt) och 

att ge individen en etiskt korrekt behandling.164

8.2 Valideringsreglerna i ljuset av förutsebarhet

I det här avsnittet kommer jag att  diskutera såväl de internationella som de svenska 

valideringsreglerna utifrån de första två leden i vad som av Frändberg definierats som 

rättsligt grundad förutsebarhet, nämligen huruvida reglerna är  klara och tydliga och i 

vilken mån de är publicerade och lättillgängliga. Frändbergs rättssäkerhetsteori innebär 

att samtliga av modellens led måste iakttas och att defekter i rättssystemet kan urholka 

rättssäkerheten.165 

8.2.1 Publicerade och lättillgängliga regler

Ett av villkoren i det formella rättssäkerhetsbegreppet är att rättens innehåll skall vara 

publicerat och  lättillgängligt för allmänheten.166 Att valideringsreglerna är publicerade 

råder  det  inget  tvivel  om.  Direktivet  om  erkännande  av  yrkeskvalifikationer  och 

Lissabonkonventionen finns publicerade på EU:s respektive den svenska regeringens 

webbplats.  Därtill  finns  Lissabonkonventionen  även  att  tillgå  från  Europarådets 

hemsida. Antagna EU-rättsakter offentliggörs kontinuerligt på EU:s officiella hemsida 

och är ofta sökbara på svenska språket. 

163 Jfr avsnitt 2.1.
164 Se vidare i avsnitt 8.4.
165 Marcusson, Rättssäker förvaltning, s 17, med hänvisning till Frändberg, Rättsordningens idé. En 

antologi i allmän rättslära. Juridiska fakultetens skriftserie, nr 96, Uppsala 2005, s 288 f.  Se 
även Frändberg,  Om rättssäkerhet, JT nr 2, 2000-01, s 269. Jfr avsnitt 8.1 ovan.

166 Frändberg, Om rättssäkerhet, JT nr 2, 2000-01, s 271.
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Med lättillgänglighet avses att reglerna ska vara tillgängliga för allmänheten.167 För den 

enskilda individ som är ovan att söka kan det vara svårt att hitta relevanta internationella 

regler. Det har dock berörda myndigheter rått bot på. Från Högskoleverkets webbplats 

länkas  det  till  såväl  yrkeskvalifikationsdirektivet  som  en  översatt  version  av 

Lisssabonkonventionen.  Tillika  har  Myndigheten  för  yrkeshögskolan  publicerat  en 

hemsida på vilken samlad information om validering finns att tillgå. De internationella 

reglerna kan på så vis inte i ett svenskt perspektiv anses svårtillgängliga.168 

Det  är  dock  svårare  att  få  en  samlad  överblick  av  de  svenska  regler  som 

yrkeskvalifikationsdirektivet implementerats genom. Regeringen har i instruktioner till 

de myndigheter som utsetts vara behöriga inom respektive yrkesområde, föreskrivit att 

de  skilda  myndigheterna  är  behöriga  att  tillämpa  direktivet.169 Därtill  finns 

bestämmelser som berör förfarandet för tillträde till  olika verksamheter såsom lärare 

och  sjuksköterska.170 I  fråga  om rätt  till  fortsatta  studier  finns  regler  om utländska 

utbildningars giltighet.171 Någon samlad information om rätten till erkännande, eller hur 

en bedömning enligt direktivet går till finns dock inte i svensk rätt. Regeringen anför i 

en  faktapromemoria  som  behandlar  kommissionens  förslag  till  revidering  av 

yrkeskvalifikationsdirektivet att direktivet är ”införlivat i Sverige genom bestämmelser i 

de olika regleringar som gäller olika reglerade utbildningar och yrken”. Som exempel 

på en sådan reglering anges lag om verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som 

nu är  upphävd.172 Inte  heller  finns  förarbeten  som på  en  samlad plats  indikerar  var 

yrkeskvalifikationsdirektivets regler finns, hur de tillämpas eller hur de implementerats. 

Dock omnämns direktivet i ett flertal propositioner på spridda områden, där direktivet 

kortfattat  beskrivs  och  sedan  hänvisar  till  direktivet  självt.173 Med  tanke  på  hur 

167 Frändberg,  Om rättssäkerhet, JT nr 2, 2000-01, s 271.
168 Se EU:s officiella hemsida http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm, Europarådets webbplats 

http://www.coe.int/en/, Myndigheten för yrkeshögskolan  http://www.valideringsinfo.se/ och 
Högskoleverkets hemsida

              http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/internationellaregler/egdirektivomerkannande.4.539a949110f
3d5914ec800061687.html (alla tillgängliga 2012-05-18).

169 Se t.ex. 8 § 1 st förordning (2009:1243) med instruktion för socialstyrelsen, 8 § förordning 
(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan och 8 § förordning 
(2007:1293) med instruktion för Högskoleverket.

170 3 kap 1 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och 
utnämning till lektor och 8 kap 1 § förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område.

171 Se exempelvis 7 kap 5 § st 1 p 3 och 7 kap 8 § st 2 högskoleförordningen.
172 Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM94, Ändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet, punkt 

1.3. Lagen är nu upphävd och ersatt av patientsäkerhetslagen.
173 Se t.ex. prop 2011/12:108 om specialister i allmänmedicin och prop 2009/10:202 om 

auktorisation och tystnadsplikt för patentombud. Det finns dock förarbeten som avser 
bemyndiganden av behöriga myndigheter (inför respektive myndighets instruktionsförordning). 
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svårtillgängliga de nationella bestämmelser som direktivet implementerats genom kan 

anses vara ligger ett stort ansvar på Högskoleverket, som i Sverige utsetts till så kallad 

kontaktpunkt.174 Som kontaktpunkt ansvarar myndigheten för information i fråga om 

erkännanden  av  yrkeskvalifikationer.  Att  kontaktpunkter  måste  utses  av  varje 

medlemsstat i syfte att ge medborgarna och kontaktpunkter i övriga länder information 

om direktivet och den nationella rätt som reglerar erkännanden framgår av artikel 57. 

Högskoleverket är även utsedd av regeringen att ingå i ENIC-nätverket, vilket innebär 

att  myndigheten  ansvarar  för  frågor  om  Lissabonkonventionen.175 Att 

Lissabonkonventionens regler är publicerade och lättillgängliga har redan konstaterats. 

Däremot är det  tveksamt i  vilken mån tillgänglighet  kan anses  råda i  fråga om hur 

konventionens regler implementeras i svensk rätt. Av konventionen framgår att beslut 

att  inte erkänna  en  kvalifikation  kan  fattas  av  en  myndighet  då  väsentlig  skillnad 

föreligger  avseende den utbildning som ska bedömas  och dess  motsvarighet,  artikel 

VI.1.176 Vilken  betydelse  som  ges  väsentlighetsrekvisitet  är  dock  ytterst  oklart. 

Högskoleverket hänvisar avseende bedömningsfrågan till högskoleförordningens andra 

bilaga, som definierar de mål som uppställs på svenska högskoleutbildningar. Vanligt 

förekommande  kriterier  är  olika  former  av  kunskap  och  förståelse,  färdighet  och 

förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.177 Vilka kurser som kan leda till 

dessa färdigheter, eller på vilket vis dessa kunskaper ska uppnås framgår däremot inte.178 

Enligt  Högskoleverkets  bedömningskriterier  ska skillnaden avse innehåll,  syfte,  nivå 

eller omfattning, men vägledande information om hur skillnaden bedöms är svårare att 

tillgå.  På  myndighetens  hemsida  finns  en  sökbar  databas  innehållande  tidigare 

bedömningsbeslut.179 Databasen är dock ett förhållandevis blygsamt instrument när det 

gäller  att  ta  reda  på  väsentlighetsrekvisitets  innebörd.  Vid  sidan  av  att  ange 

examensbeteckning,  lärosäte,  utbildningslängd  och  examensår  finns  ett  litet  fält  för 

kommentarer  där  myndigheten  angett  om  utbildningen  överensstämmer  med  dess 

svenska  motsvarighet  eller  ej.180 Sammanställningar  och  rapporter  gällande  fattade 

174   10 § förordning (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket.
175   Regeringsbeslut U2005/4654/UH.
176   Jfr avsnitt 5.4 om väsentlighetsrekvisitet i fråga om kompensationsåtgärder.
177   Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2.
178   Dock uppställs ofta krav på ett examensarbete, som kan ses som en kurs eller ett 

tillvägagångssätt att tillskansa sig nämnda färdigheter.
179   HSV:s hemsida,
              https://www.hsv.se/utlandskutbildning/arbetaisverige/enicnaricsbedomning/soktidigareutlatanden

/  data  bas.4.6df71dcd1157e43051580002352.html   (2012-06-05).
180   Högskoleverkets databas finns på 

http://www.hsv.se/utlandskutbildning/arbetaisverige/enicnaricsbedomning/soktidigareutlatanden/
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erkännandebeslut har inte publicerats på hemsidan.

I  kontakt  med  Högskoleverket  har  framgått  att  de  tilläggsdokument  som  ENIC-

nätverkets  organ  har  att  följa  och  som  behandlar  konventionens  kriteria-  och 

procedurfrågor fattas av en kommitté och publiceras på Europarådets hemsida.181 Dessa 

kriteria utvecklas och specificeras sedan av myndigheten själv med hjälp av interna 

metodikdokument och bedömningsmanualer för att säkerställa en likvärdig hantering. 

Utöver  kommitténs  beslut  och  Högskoleverkets  interna  föreskrifter  finns  ingen 

ytterligare nationell lagstiftning på området.182

8.2.2 Klara och tydliga regler

Att vissa regler är publicerade och tillgängliga behöver inte föra med sig att allmänheten 

kan ta del av dess innehåll. För att kunna tillgodogöra sig regler måste de också vara 

klara och tydliga.  Rättssäkerheten kan urholkas av regler  som är  vaga,  mångtydiga, 

otydliga, komplicerade, alltför detaljerade, eller att regler kolliderar med andra regler.183 

I avsaknad av samlade nationella bestämmelser om yrkeskvalifikationsdirektivet är det i 

EU-rättsakten som reglerna måste eftersökas. Att direktivet finns att tillgå har jag redan 

konstaterat, men om reglerna är klara och tydliga kan ifrågasättas.

Även den som har vana av att tillgodogöra sig juridiska texter kan uppfatta direktivet 

som  tungrott,  delvis  på  grund  av  dess  systematik  som  bygger  på  att  direktivets 

tillgänglighet är avhängig nationella regler. Systematiken bygger först och främst på att 

det  måste  klarläggas  om  aktuell  yrkesutbildning  är  hänförlig  till  reglerad 

yrkesverksamhet,  vilket  är  en  förutsättning  för  att  direktivet  ska  vara  tillämpligt, 

artiklarna 1, 2 och 3.1.a. Svaret på frågan är beroende av i vilken medlemsstat sökanden 

ska  arbeta,  artikel  1.  Precis  som jag  redan  varit  inne  på  är  det  i  enlighet  med  de 

kompetensregler  som råder  för EU de enskilda medlemsländerna som reglerar  vilka 

yrken som ska vara underkastade särskilda behörighetskrav för att få utövas.184 Dessa 

yrken är de yrken som är reglerade i just den medlemsstaten. (Information om vilka 

datab  as.4.6df71dcd1157e43051580002352.html   (2012-05-31).
181   För tilläggsdokumenten, se http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_EN.asp 

(2012-06-15).
182   Uppges i korrespondens med Lars Petersson, avdelningschef för ENIC-NARIC Sverige, HSV.
183   Frändberg,  Om rättssäkerhet, JT nr 2, 2000-01, s 269.
184   Jfr avsnitt 2.2.
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yrken som är reglerade i respektive land finns i en EU-databas, där samtliga reglerade 

yrken i Europa sammanställs.)185 Vid sidan av att medlemsländerna autonomt reglerar 

vilka bestämmelser som ska gälla för olika yrken och vilka yrken som ska vara föremål 

för dylika regler är det också medlemsländerna som tolkar och rapporterar till EU vilka 

yrken  som nationellt  betraktas  som reglerade  i  direktivets  hänseende.186 Direktivets 

tillämplighet  blir  på  så  vis  beroende  av  medlemsstaternas  tillämpning  av  begreppet 

reglerat yrke fram tills dess det finns domstolspraxis i frågan.187 Om yrket är reglerat i 

värdmedlemsstaten måste det sedan avgöras huruvida det generella erkännandet, som är 

den  första  typen  av  erkännande  som  direktivet  för   läsaren  in  på,  ska  appliceras. 

Huruvida så är fallet identifieras genom uteslutningsmetoden, då det beror på i vilken 

mån det finns någon annan avdelning i direktivet som är tillämplig, eller om sökanden 

”av  en  specifik  och  exceptionell  anledning  inte  uppfyller  villkoren  i  de  [övriga] 

kapitlen”, artikel 10. 

Vad gäller Lissabonkonventionen, så är dess regler betydligt mer lättfattligt disponerade 

än yrkeskvalifikationsdirektivets, bortsett från det vaga väsentlighetsrekvisitet. 

8.2.3 En fältstudie

Att olika myndigheter handlägger frågor enligt samma regelverk kan medföra problem. 

Vid  en  utvärdering  av  yrkeskvalifikationsdirektivet  har  det  visat  sig  att  det  för 

intressenterna är svårt att få tag på samlad information, på grund av att det råder stor 

oklarhet  i  fråga om vilken myndighet som ansvarar  för vilket  erkännande och vilka 

handlingar  som  ska  skickas  in.188 I  Sverige  regleras  myndigheters 

informationsskyldighet  i  4  §  förvaltningslagen  (FL).  Bestämmelsen  berör 

185   Regulated proffessions database, 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.home
(2012-05-18).

186   Jfr avsnitt 6.4 om jurister. Se även sidan 8 i ”Räknas min utbildning när jag söker arbete 
utomlands?” från Högskoleverkets erkännandekonferens i november 2009, 
http://www.hsv.se/download/18.3127d9ec12496ad89237ffe2483/EG+direktivet.pdf 
(2012-05-31).

187   Viss praxis i frågan finns, bland annat i mål C-586/08, Angelo Rubino (2009), som avsåg 
tillträde till ett yrke vars antagningsförfarande var reglerat. Yrket föll inte inom ramen för 
direktivets definition. I mål C-164/94, Georgios Aranitis (1996), framgår av punkt 17 att det är 
situationen i värdlandet som avgör direktivets tillämplighet. Detta mål rörde tolkningen av 
begreppet reglerat yrke i artikel 1.c i direktiv 89/48/EEG om en generell ordning, vilket nu 
motsvaras av artikel 3.1.a yrkeskvalifikationsdirektivet.

188 Grönbok om modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 367, s 7 f. 
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myndigheternas serviceplikt och föreskriver att varje myndighet ska lämna upplysningar 

i frågor som berör myndighetens verksamhetsområde i den utsträckning som är lämplig 

med hänsyn till frågans art. Att publicera information på en hemsida torde betraktas som 

lämpligt i dagens informationssamhälle och inte minst i frågor som berör enskilda. 

För att själv göra mig en uppfattning om vad en utländsk advokat kan förväntas hitta för 

information  via  Internet  gjorde  jag  en  sökning.  Högskoleverket,  som  utsetts  till 

kontaktpunkt enligt yrkeskvalifikationsdirektivet, ger samlad information om direktivets 

tillämpning  och  informerar  om  vilken  myndighet  som  ansvarar  för  respektive 

erkännande.  Från  Högskoleverkets  hemsida  hänvisas  därför  till  Advokatsamfundets 

webbplats.  På  Advokatsamfundets  hemsida  fann  jag  dock  varken  någon  träff  på 

”yrkeskvalifikation”  eller  på  ”2005/36/EG”.189 På  samfundets  webbplats  anförs  att 

organisationen  inte  utgör  någon  myndighet,  men  att  det  är  en  privaträttslig 

sammanslutning  som  fått  vissa  myndighetsuppgifter.  För  att  omfattas  av 

myndigheternas  serviceplikt  förutsättas  att  organisationen  omfattas  av 

förvaltningslagens  myndighetsbegrepp,  1  §  FL.  Att  Advokatsamfundet  skulle  kunna 

omfattas  är inte omöjligt, då lagens myndighetsbegrepp sträcker sig längre än till enbart 

myndigheter  genom  att  även  innefatta  organ  som  hör  till  den  offentligrättsliga 

organisationen.190 Oavsett om Advokatsamfundet kan anses omfattas av serviceplikten 

eller  ej  ligger  det  i  sakens  natur  att  de  principer  som lagen  ger  uttryck  för  borde 

upprätthållas även hos samfundet, då det anförtrotts offentliga uppgifter.191 I och med att 

advokatyrket är ett i Sverige reglerat yrke som omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet 

och  att  advokater  har  rätt  att  när  som  helst  ansöka  om  ett  erkännande  hos 

Advokatsamfundet (som utsetts till behörig myndighet) är det anmärkningsvärt att det 

inte tillhandahålls tydligare information, tillgänglig för den utländske advokat som vill 

ansöka om ett  erkännande.192 Som tur  är  tillhandahåller  andra behöriga myndigheter 

bättre  information  om  sin  verksamhet  inom  erkännanden  av  yrkeskvalifikationer. 

189 Sveriges advokatsamfunds webbplats http://www.advokatsamfundet.se/ (2012-06-01). 
190 Se Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer (31 maj 2010), om 1 §.
191 Hellners och Malmqvist, a. st. Jfr JO 2004/05, s 175 ff, där fråga var om en arbetslöshetskassa 

är skyldig att kommunicera inhämtade uppgifter i ett ersättningsärende.
192 Sveriges advokatsamfunds webbplats http://www.advokatsamfundet.se/ (2012-06-01). På 

samfundets  webbplats fann jag dock information om, och blanketter för, registrering att utöva 
yrkesverksamhet med användande av utländsk yrkestitel, i enlighet med det advokatdirektiv jag 
nämnde i avsnitt 4.1.2. Sådan registrering innebär till skillnad mot ett erkännande att den 
utländske advokaten inte blir erkänd som svensk advokat och att han eller hon på så vis inte 
heller får nyttja den svenska yrkestiteln. Jfr avsnitt 4.1.2, direktiv 77/249/EEG och punkt 10 i 
mål C-168/98 Luxemburg mot Europaparamentet och Europeiska unionens råd (2000), där 
domstolen anför att advokater har rätt att när som helst ansöka om ett erkännande. 
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Socialstyrelsen är mycket tydliga med vilka regler som gäller och hur förfarandet går 

till,  liksom  Elsäkerhetsverket.  Däremot  krävs  mer  efterforskning  för  att  finna 

informationen på Kammarkollegiets hemsida. Mycket svårtillgänglig är informationen, 

som  dock  finns  publicerad  på  den  webbplats  som  tillhör  Myndigheten  för 

samhällsskydd  och  beredskap.193 Att  Högskoleverket  hänvisar  till  de  behöriga 

myndigheternas webbsidor inger med andra ord inte i alla sammanhang några större 

mått av tillgänglighet.

8.2.4 Sammanfattande om valideringsreglerna i rättssäkerhetshänseende

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  de  internationella  reglerna  för  erkännande  av 

yrkeskvalifikationer  och  bedömning  av  utländsk  utbildning  är  publicerade  och 

lättillgängliga i fråga om originalakterna. De svenska reglerna är också publicerade men 

måste i fråga om yrkeskvalifikationsdirektivet anses svårtillgängliga för den som vill få 

en samlad bild.  Detta beror vad gäller på att somliga regler har implementerats i flera 

olika  förordningar  medan  andra  enbart  implementerats  genom  hänvisningar  till 

direktivet. Vad gäller Lissabonkonvenitonen är det svårt att få en uppfattning om vilken 

betydelse som läggs i det avgörande väsentlighetsrekvisitet och hur det implementeras i 

svensk rätt. Denna svårtillgänglighet leder också till att bestämmelsens betydelse blir 

otydlig och vag.

Det borde råda större tillgång på information i fråga om vad som avses med väsentligen 

i Högskoleverkets och de behöriga myndigheternas bedömningar. Inte minst gäller det 

sagda  då  rätten  att  få  en  utbildning  eller  en  yrkeskvalifikation  erkänd  (utan  att  bli 

föremål för en betungande kompensationsåtgärd)194 är beroende av om innehållet i den 

aktuella utbildningen kan betraktas som  väsentligen avvikande från innehållet  i  dess 

nationella  motsvarighet.  Därtill  måste  Högskoleverket  i  egenskap  av  kontaktpunkt 

antingen  se  till  att  behöriga  myndigheter  går  ut  med  relevant  information  om 

erkännanden  av  yrkeskvalifikationer  och  inte  enbart  länka  till  dess  hemsidor.  Ett 

alternativ  är  att  tillhandahålla  den  praktiska  informationen  för  de  behöriga 

193 Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/  ,   Elsäkerhetsverket, 
http://www.elsakerhetsverket.se/  ,   Kammarkollegiet, http://www.kammarkollegiet.se/, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, https://www.msb.se/ och Högskoleverket,

              http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642
.html (2012-06-18).

194 Väsentlighetsrekvisitet finns även i fråga om kompensationsåtgärder i direktivet, artikel 14.
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myndigheternas räkning.

Aspekter som kan urholka rättssäkerheten är att regler är vaga, mångtydiga, otydliga, 

komplicerade, alltför detaljerade, eller att regler kolliderar med varann.195 Direktivets 

bestämmelser kan i ljuset av det sagda inte anses vara klara och tydliga, vilket beror på 

en  krånglig  systematik  som  bland  annat  innebär  att  nationell  rätt  styr  reglernas 

tillämplighet. Förhållande gynnas inte av att de behöriga myndigheter som handlägger 

erkännanden  ibland  underlåter  att  publicera  relevant  information.  Att 

yrkeskvalifikationsdirektivet implementerats på så vis att de myndigheter som har att 

befatta sig med regelverket ska använda den ursprungliga rättskällan är dock främst en 

fördel  ur  den  aspekt  som  Frändberg  kallar  korrekt  tillämpning.  EU-regler,  som 

implementeras i den nationella rätten, blir föremål för indirekta omtolkningar vilket kan 

leda till att dess ändamål förfelas eller går förlorat. Fördelen är därför att myndigheterna 

tar del av ett direktiv vars enda bearbetning är att det blivit översatt till svenska. 

8.3 Kompensationsåtgärder och individens förutsebarhet

Efter att ha redogjort för valideringsreglerna i ljuset av förutsebarhet avser jag nu gå 

vidare med ett par exempel på när valideringssystemet i praktiken medför begränsade 

möjligheter  för  individen  att  förutse  dess  konsekvenser.  Ett  sådan  omständighet  är 

medlemsländernas  rätt  att  enskilt  besluta  om  kompensationsåtgärder.  En 

kompensationsåtgärd får, vilket jag berättade i avsnitt 5.4, tillämpas av medlemsstaterna 

som ett kriterium inför ett erkännande av ett yrke som inte omfattas av det automatiska 

erkännandet. Åtgärden kan bestå av lämplighetsprov eller anpassningsperiod som kan 

uppgå till tre års tid, artikel 14. 

Syftet  med  kompensationsåtgärder  är  att  kompensera  skillnader  mellan  de  olika 

medlemsländernas utbildningssystem, artikel 14. Åtgärderna är en nödvändighet för att 

de enskilda länderna ska kunna upprätthålla sin nationella standard vad gäller säkerhet 

och  trygghet.196 Som  jag  tidigare  var  inne  på  innebär  möjligheten  att  tillämpa 

kompensationsåtgärder  att  principen  om  ömsesidigt  erkännande  kan  överbryggas.197 

195 Dessa kriterier ställs upp i Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp, se avsnitt 8.1 och 8.2.2.
196 Jfr avsnitt 5.4.
197 Se avsnitt 5.4. 
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Möjligheten att tillämpa kompensationsåtgärder är ofta avhängig huruvida sökandens 

utbildning  väsentligen skiljer  sig  från  den  utbildning  som  utfärdas  i 

värdmedlemsstaten.198 Som  jag  anförde  i  föregående  avsnitt  är  information  om 

väsentlighetsprövningen vid de svenska myndigheterna förhållandevis svår  att  tillgå, 

varför väsentlighetsrekvisitet för med sig osäkerhet för den enskilde individen. Det är 

alltså  inte  enbart  den  fria  rörligheten  som  genom  möjligheten  att  tillämpa 

kompensationsåtgärder kan äventyras, utan även den enskilde individens möjligheter att 

förutse  om  han  eller  hon  kommer  att  bli  föremål  för  en  anpassningsperiod.199 En 

anpassningsperiod  kan för en enskild individen medföra att han eller hon, trots bevis på 

genomgången  universitetsutbildning,  måste  avsätta  en  lång  tid  i  en  åtgärd  innan 

behörighet att utöva yrket kan uppnås.200 Detta försvårar givetvis förutsättningarna för 

individen att planera sitt yrkesliv och att tillförsäkra sig och eventuellt sin familj en fast 

inkomst.

8.4 Det partiella tillträdet, likabehandling och anställningsbarhet

8.4.1 Likabehandlingsprincipen

EU:s likabehandlingsprincip utgjorde ursprungligen en princip om icke-diskriminering 

på grund av nationalitet inom ramen för Romfördragets tillämpningsområde.201 Att vad 

som fastslås i artikel 18 EUF, det vill säga att all diskriminering på grund av nationalitet 

ska  vara  förbjuden,  sträcker  sig  till  att  omfatta  den  fria  rörligheten  för  arbetstagare 

framgår specifikt av artikel 45 EUF.202 Det europeiska diskrimineringsförbudet i fråga 

om  anställning  gäller  dock  inte  inskränkningar  som  gjorts  med  hänsyn  till  allmän 

198 Kompensationsåtgärder kan även tillämpas på grund av att aktuell utbildning är minst ett år 
kortare än den i värdmedlemsstaten eller då det är diskrepans mellan vilka yrkesuppgifter som 
ingår i det reglerade yrket i de två skilda länderna, artikel 14, yrkeskvalifikationsdirektivet. 

199 Principen om ömsesidigt erkännande är ägnad att säkerställa den fria rörligheten. Se avsnitt 1.1.
200 Att kompensationsåtgärden anpassningsperiod kan uppgå till tre år framgår av artikel 14.1 

yrkeskvalifikationsdirektivet.
201 Se Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen, En kommentar (28 feb. 2010), om 

Likabehandlingsprincipen och den konkurrensrättsliga bakgrunden.
202 Fri rörlighet för arbetstagare stadgades i Romfördragets artikel 39, nu artikel 45 EUF. Att 

likabehandlingsprincipen enbart gäller på de områden som regleras av EU-rätten framgår 
exempelvis av mål C-341/05, Lavalmålet (2007), punkt 54. Likabehandlingsprincipen finns 
också fastslagen i artikel 2, EU-fördraget, artikel 21, EU:s rättighetsstadga samt i  ett flertal EU-
direktiv, varav de mest relevanta i sammanhanget är direktiv 2000/43/EG om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (direktivet mot 
etnisk diskriminering) och direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet (arbetslivsdirektivet). 
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ordning, säkerhet och hälsa, artikel 45 EUF. 

Då  en  utländsk  person  fått  en  yrkeskvalifikation  erkänd  i  enlighet  med 

yrkeskvalifikationsdirektivet ska den mottagande medlemsstaten ge honom eller henne 

samma förutsättningar på arbetsmarknaden som landets egna medborgare, artiklarna 13 

och 21, yrkeskvalifikationsdirektivet. Erkännande av yrkeskvalifikationen ger personen 

behörighet att utöva reglerad yrkesverksamhet i värdlandet och möjligtvis ger direktivet 

också uttryck för en icke-diskrimineringsprincip. 

8.4.2 Principen om partiellt tillträde, för- eller och nackdel?

För att medlemsländerna ska kunna ge tillstånd att utöva enbart en av de verksamheter 

som ingår i ett reglerat yrke har domstolen infört principen om partiellt tillträde.203 Som 

jag  nämnde  i  avsnitt  6.3  innebär  principen  att  medlemsländerna  kan  begränsa  en 

yrkesutövares tillstånd till att enbart ge behörighet till en avgränsad uppgift som ingår i 

det  reglerade  yrket.  Kommissionen  anför  i  förslag  till  revidering  av 

yrkeskvalifikationsdirektivet  att  principen  om partiellt  tillträde  gynnar  yrkesutövares 

möjlighet att etablera sig på områden där de tidigare varit utestängda från direktivets 

förmåner.204 Exempelvis  kan principen, som utvecklats i domstolens praxis, medföra att 

en  ingenjör  med  specialisering  på  hydraulik  kan  få  tillstånd  att  arbeta  inom  sitt 

verksamhetsområde i ett land där sådan verksamhet normalt sett utförs av ingenjörer 

med bredare kompetens.205

Principen om partiellt tillträde är dock inte alltid till fördel för individen. Låt säga att 

snowboardyrket vore reglerat i Sverige och att det i Sverige, till skillnad mot i andra 

länder, uppställdes krav på att snowboardinstruktörer även skulle inneha licens att lära 

ut skidåkning.206 En sådan ordning skulle medföra att en utländsk snowboardinstruktör 

som fått ett partiellt tillträde att lära ut snowboardåkning men som inte tillgodogjort sig 

skidlärarlicens i praktiken möttes av stora svårigheter att bli aktuell för anställning i 

Sverige.   Att  i  ett  rekryteringsförfarande uppställa kravet  att  en snowboardinstruktör 

203 Se mål C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos.
204 Kommissionens förslag om ändring av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 883, punkt 4.4 

och Grönbok om modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 367, s 6.
205 Se mål C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos.
206 Kommissionen tar i grönboken upp ett liknande exempel, KOM(2011) 367, s 6.

61



både ska kunna lära ut snowboardåkning och skidåkning kan inte anses ha ett direkt 

samband  med  en  arbetssökandes  nationalitet  och  strider  på  så  vis  inte  mot  EU:s 

likabehandlingsprincip.  Däremot  kan  kravet,  som är  till  synes  neutralt,  i  praktiken 

komma att diskriminera alla utländska snowboardinstruktörer om skidlärarkompetens 

enbart är något som svenska snowboardlärare normalt sett har. 

8.4.3 Bättre samordning för bättre anställningsbarhet

Ett partiellt tillträde innebär att en yrkesutövare enbart får bedriva en viss del av en 

verksamhet.207 Det är dock inte ovanligt att reell kompetens tillgodogörs i yrkeslivet. Låt 

säga att snowboardinstruktören i exemplet ovan enbart får lära ut snowboardåkning till 

följd  av  ett  partiellt  erkännande,  men  tillgodogjort  sig  kunskaper  i  skidåkning. 

Tillgodogjorda kunskaper innebär inte en rätt att bedriva verksamhet som är reglerad i 

lag  eller  förordning,  utan  verksamheten  måste  föregås  av  ett  godkännande.  En 

arbetsgivare skulle därför vid en nyrekrytering kunna hävda att instruktören inte besitter 

de  kvalifikationer  som krävs  av  en  svensk snowboardinstruktör  och  istället  anställa 

någon med ”rätt”  kvalifikationer.  Instruktören,  som enbart  är  bemyndigad  att  utöva 

snowboardinstruktion enligt det partiella tillträdet, måste då yrket är reglerat i lag eller 

författning av de skäl som föranlett regleringen nekas att utöva den övriga verksamhet 

som ingår i yrket, det vill säga skidinstruktion. Dock förutsätter detta att  instruktörens 

nya färdigheter inte blivit föremål för en ny bedömning inom valideringssystemet. 

Systemet för erkännanden av yrkeskvalifikationer är ett  instrument för att  undanröja 

hinder  för  den  fria  rörligheten.  Vilka  personer  som erbjuds  faktiska  möjligheter  till 

anställning  är  dock  beroende  av  långt  fler  faktorer  än  de  som  får  plats  inom 

valideringssystemets ramar. Valideringssystemet hjälper å ena sidan individer att skapa 

förutsättningar att lyckas i arbetslivet. I vilken mån dessa leder till arbete är en annan 

fråga,  men störst  torde chansen vara om valideringssystemet  tillhandahåller  metoder 

som fungerar i praktiken. Kommissionens nya förslag återspeglar inte det behov som 

finns av ett system där både den formella kompetens, som finns i examensbeviset och 

den  reella  kompetens,  som  senare  tillskansat  i  yrkeslivet  i  den  mottagande 

medlemsstaten  beaktas.208 Då  ansvaret  att  precisera  omfånget  av  det  EU-rättsliga 

207 Mål C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos.
208 Kommissionens ändringsförslag, KOM(2011) 883.
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regelverket  vilar  hos  medlemsländerna  kan  det  också  kritiseras  att  ingen  nationell 

uppföljning  iakttas  efter  partiella  erkännanden.  Systemet  för  erkännande  av 

yrkeskvalifikationer och det nationella systemet för validering av reell kompetens borde 

samordnas  i  högre  utsträckning  för  att  stärka  individens  ställning  på  den  nya 

arbetsmarknaden.  Ett  förenklat  förfarande  att  omvärdera  ny  kompetens  som 

tillgodogjorts under den tid ett arbete har utförts under ett partiellt tillträde skulle bidra 

till större kontinuitet och på så vis även förbättra arbetstagarens anställningstrygghet.209 

209 Med den utökade kompetensen skulle omplaceringar förenklas, liksom individens möjlighet att 
avancera på den befintliga arbetsplatsen. Då en individ arbetat en längre tid hos en arbetsgivare 
får han eller hon betydligt starkare anställningsskydd. Enligt svenska regler omfattas arbetstagare 
efter tolv månader hos samma arbetsgivare av företrädesrätt till återanställning och efter 
sammanlagt två år med vikariat eller visstidsanställning omvandlas anställningen till en 
tillsvidareanställning, se 5 och 25 §§ lag (1982:80) om anställningsskydd.
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9 Avslutande kommentar

Att utlänningar inte diskrimineras på grund av nationalitet är en förutsättning för att 

möjliggöra  EU:s  föresatser,  inte  minst  vad  gäller  de  mål  som  innebär  en  hög 

sysselsättningsnivå och ekonomisk och social sammanhållning.210

9.1 Sammanfattande om förutsebarhet och likabehandling

EU:s gemensamma marknad möjliggörs genom fri rörlighet. Den fria rörligheten ska 

uppfylla både ekonomiska och sociala ändamål, för såväl samhället som för individen.211 

EU ska också främja demokrati och rättvisa, artiklarna 3 och 6 EU, och för att uppnå det 

krävs att såväl det EU-rättsliga som de nationella regelsystemen är rättssäkra.212 Den 

svårighet som utlänningar kan erfara i fråga om begränsade möjligheter att tillgodogöra 

sig lagtext och myndighetsinformation ställer extra höga krav på rättssäkerheten inom 

den  förvaltning  som  berör  invandring.  Detta  gäller  både  reglers  tillgänglighet  och 

möjlighet att förutse dess konsekvenser. 

I fråga om tillgänglighet har jag i arbetet konstaterat att det är svårt att få en samlad bild 

av yrkeskvalifikationsdirektivets tillämpning i svensk rätt och att såväl direktivet som 

Lissabonkonventionen  uppställer  ett  svårtillgängligt  väsentlighetsrekvisit.  Generellt 

råder stor otydlighet i fråga om förfarandet för erkännande av yrkeskvalifikationer. Av 

Högskoleverkets  redovisning av  beslutsstatistik  (2010)  framgår  att  myndigheten  fått 

flera  frågor  från  behöriga  myndigheter  om hur  erkännandebesluten  ska  redovisas.213 

Tillika har utvärderingen av direktivet visat att det är ett stort problem för många att få 

vetskap om vilken myndighet som ansvarar för erkännandet och vilka dokument som 

ska skickas in, vilket står i strid med målet att snabbt få ett beslut av den mottagande 

medlemsstaten.214 Att vissa myndigheter, vilket jag i avsnitt 8.2 redovisade, underlåter 

att publicera relevant information kan inte annat än bekräfta det ovanstående.215

210 Se direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett etniskt ursprung, preambeln punkt 9. 
211 Se avsnitt 2.1.
212 Petersson, Rättsstaten, s 32.
213 Den svenska kontaktpunkten fick till svar av kommissionen att besluten inte ska redovisas 

förrän efter genomgången kompensationsåtgärd, Högskoleverkets redovisning av beslutsstatistik 
för 2010 av den 21 oktober 2011, reg. nr. 45-04872-11. I och med att kompensationsåtgärder kan 
ta upp till tre år att fullfölja är statistiken föga tillförlitlig. 

214 Grönbok om modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 367, s 7.
215 Advokatsamfundet är ett exempel på en sådan myndighet, se avsnitt 8.2.
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En annan faktor som påverkar den enskildes möjlighet att förutse valideringssystemets 

konsekvenser  är  det  förhållande  att  EU:s  medlemsländer  autonomt  beslutar  vilka 

kvalifikationskrav  som ska  uppfyllas  för  tillträde  till  reglerade  yrken.  Att  yrket  är 

reglerat i ett land men inte i ett annat kan exempelvis leda till att en nyutexaminerad 

jurist inte får sin kvalifikation erkänd i ett annat EU-land. Samtidigt kan en jurist med 

viss arbetslivserfarenhet göra en resa från den oreglerade yrkestitel som jurist i Sverige 

innebär,  till  den utländska motsvarigheten till  advokat enbart  genom att  förflytta sig 

över en nationsgräns.216 

Att  de  enskilda  medlemsländerna  autonomt  reglerar  områden  som är  avgörande  för 

yrkeskvalifikationsdirektivets  tillämplighet  kan  dessutom  föra  med  sig  att 

medlemsländerna brister i skyldigheten att säkerställa likabehandling.217 Att utlänningar 

inte diskrimineras på grund av nationalitet är en förutsättning för att förverkliga EU:s 

föresatser,  inte minst  vad gäller  de mål  som innebär en hög sysselsättningsnivå och 

ekonomisk och social sammanhållning.218

9.2 Medlemsländernas autonoma ställning

Avsikten med det här arbetet har inte varit att reda ut orsaker till arbetslösheten i olika 

samhällsskikt eller etniska grupper. Trots det kan det antas att andelen arbetslösa med 

invandrarbakgrund hade varit betydligt högre om det inte fanns möjlighet att validera 

utländsk  utbildning.  Validering  har  som störst  betydelse  för  människor  som saknar 

dokument  på tidigare  studier  och  yrkesliv,  eller  som flyttar  till  ett  nytt  land för  att 

studera  eller  arbeta.219 Utan  ett  valideringssystem  skulle  en  stor  grupp  potentiella 

arbetstagare riskera att låsas ute från hela den arbetsmarknad som kräver eftergymnasial 

kompetens.

Sverige har  på grund av  sitt  medlemskap i  EU blivit  förpliktigat  att  erkänna andra 

länders utbildningar och yrkeskvalifikationer och på så vis ge utländska EU-medborgare 

216 Jfr avsnitt 6.4 om jurister.
217 Se avsnitt 5.1 och 5.4 om principen om ömsesidigt erkännande,  2.1, 6.1-6.5, 8.1 och 8.2 om 

medlemsländernas autonomi samt avsnitt 8.1-8.3 om slutsatser och rättsligt grundad 
förutsebarhet kopplad till medlemsländernas autonomi.

218 Direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett etniskt ursprung, preambeln punkt 9.
219 Jansson, Validering, s 7-9 och 101. 
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samma  förutsättningar  på  arbetsmarknaden  som  inhemska.220 Den  fria  rörlighetens 

syften är vid sidan av att uppfylla unionens ekonomiska ändamål ägnad att stärka den 

enskilda individens rättigheter.221 Vid sidan av att utgöra ett användbart instrument för 

att uppnå unionens syften kan dock den fria rörligheten också hämma medlemsstaternas 

autonomi. 

9.2.1 Autonomi kontra fri rörlighet

Att  värna  medlemsländernas  autonomi utgör  en  grundläggande  förutsättning  för 

samarbetet, artikel 5 EUF. Därför måste medlemsstaternas självbestämmanderätt vägas 

emot de ändamål som skulle kunna uppfyllas genom att reglera frågor på central nivå.222 

Att  avsikten  är  att  medlemsländerna  ska  bibehålla  viss  frihet  att  enskilt  besluta  i 

nationella angelägenheter framgår av principen om tilldelade befogenheter och att det 

på  flera  områden  råder  delad  kompetens.223 Autonomi är  en  väsentlig  fråga  när  det 

kommer till att bibehålla den nationella identiteten, men även för att beslut ska kunna 

fattas nära medborgarna under demokratiska förhållanden. Dock medför den nationella 

självbestämmanderätten i fråga om yrkeskvalifikationer att den enskildes möjligheter att 

förutse EU-reglernas konsekvenser försvåras.224 Medlemsländerna reglerar bland annat 

vilka yrken som ska vara reglerade, omfattningen av de arbetsuppgifter som ska vara 

hänförliga till ett reglerat yrke och när kompensationsåtgärder ska tillämpas på grund av 

att  två  europeiska  utbildningar  skiljer  sig  åt  i  alltför  stor  utsträckning  för  att  anses 

jämförbara. Jag har i mitt arbete tagit upp exempel på problem som detta kan medföra 

för den enskilda individen. 

Medlemsländernas autonomi kan bland annat förklaras med att nationella föreskrifter 

om säkerhet, trygghet och hälsa ska kunna upprätthållas. Det har dock tidigare inte varit 

ovanligt att nationella föreskrifter  även på detta område fått ge vika för EU:s regler om 

fri rörlighet.225 Det kan betraktas som osagt hur högt den nationella autonomin i fråga 

220 Jfr direktiv 2005/36/EG (yrkeskvalifikationsdirektivet) och avsnitt 5.1 och 5.4 i detta arbete. 
Med utländsk avses här från annat EU-land.

221 Se avsnitt 2.1.
222 Av artikel 5 EU framgår principen om tilldelade befogenheter och subsidiaritetsprincipen. Jfr 

avsnitt 2.1.
223 Artiklarna 4 och 5 EU samt artiklarna 3 och 4 EUF.
224 Jfr avsnitt 8.2-8.3
225 Se t.ex. mål C-95/01, Greenham och Abei (2004) där matvaror innehållande vissa kemiska 

substanser ville förbjudas och mål C-420/01, Kommissionen mot Italien (”Red Bull-målet” från 
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om säkerhet och trygghet värderas i förhållande till EU:s ändamål. Ytterligare en aspekt 

av det hela är att säkerhet är ett område som faller inom EU:s kompetens, artikel 2 EUF. 

Det är inte heller omöjligt att  även läsa in trygghet och hälsa i den kompetens som 

medlemsländerna tilldelat unionen i fördragen, artikel 3 EU och 4 EUF. På stora delar 

av området för hälsa och sjukvård har en enhetlig reglering införts, där minimivillkor av 

utbildningarnas innehåll harmoniserats. De reglerade yrken som idag  inte omfattas av 

det  automatiska  erkännandet  fångas  istället  upp av  en slasktratt  som inbegriper  alla 

yrken  som  EU  ännu  inte  detaljreglerat.226 Med  tanke  på  omfattningen  av  vilka 

yrkesområden som inbegrips i den generella ordningen måste EU:s kompetens att anta 

regler om ömsesidiga erkännanden alltså inte vara hänförlig till yrkesutövning inom de 

specifika områden som omfattas av unionens kompetens (säkerhet,  hälsa etc.).  Detta 

skulle kunna förklaras av att alla reglerade yrken är hänförliga till trygghetsområdet, då 

de  utgör  reglerade  yrken  just  därför  att  de  nationellt  underkastas  föreskrifter  om 

exempelvis säkerhet och trygghet. Huruvida detta är något som bidragit till att unionen 

anses ha kompetens på området  är dock oklart. I preambeln till de direktiv som reglerar 

ömsesidiga erkännanden av yrkeskvalifikationer baseras kompetensen först och främst 

på den fria rörligheten.227 

Om regelverket anses kunna antas baserat på EU:s kompetens inom avlägsnande av 

hinder  för den fria  rörligheten borde inget  hindra att  en mer väldetaljerad reglering 

införs  även  på  de  områden  som  idag  omfattas  av  det  generella  erkännandet. 

Medlemsländerna har inte på eget håll i större utsträckning verkat för harmonisering i 

fråga om dessa yrkesgrupper än i fråga om sektorsyrkena.228 Varför medlemsländerna 

enskilt ska fylla ut EU:s regelverk i fråga om en del  av de reglerade yrkena (de som 

omfattas av den generella ordningen) men inte i fråga om andra (sektorsyrkena) är svårt 

att förklara och späder på den stora oklarhet som regelverket bär med sig.229 Det skulle 

istället under rådande omständigheter vara av större fördel om det fanns en mer enhetlig 

och tydligare reglering i fråga om erkännanden av samtliga yrkeskvalifikationer. Att EU 

inte tagit utrymmet i anspråk och i större utsträckning samordnat även de yrkesgrupper 

som  inbegrips  i  den  generella  ordningen  är  anmärkningsvärt.  I  Sverige  är 

arbetskraftsinvandringen till följd av erkännanden som störst bland yrkesgrupper som 

2003), där en koffeinhalt överstigande viss nivå ville förbjudas i nationell rätt.
226 Se avsnitt 4.1-4.2.
227 Direktiven 2005/36/EG, 92/51/EEG, 89/48/EEG (alla om generella, ömsesidiga erkännanden) 

och 77/452/EEG (om sjuksköterskor).
228 Jfr artikel 5 EU, subsidiaritetsprincipen.
229 Jfr avsnitt 8.2.
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antingen omfattas av det automatiska erkännandet eller då kompensationsåtgärder inte 

tillämpas inom det generella.230 Utifrån statistiken kan antas att då medlemsstaterna inte 

försvårar  erkännanden  genom  kompensationsåtgärder  och/eller  att  ju  mer  ingående 

EU:s  reglering  av  ett  yrke  är,  desto  större  är  förutsättningarna  på  den  nya 

arbetsmarknaden. 

9.2.2 Autonomi kontra likabehandling

Medlemsstaternas  möjlighet  att  enskilt  besluta  om  erkännandedirektivets 

tillämplighetsomfång  kan  i  värsta  fall  användas  för  att  kringgå  EU:s  regler  om 

likabehandling. Som jag nämnde i avsnitt 5.3.1 kan likabehandlingsprincipen frångås 

med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Vidare kan en restriktion att utöva 

ett visst yrke i en viss medlemsstat införas med hänsyn till exempelvis folkhälsan.231 

Inom medlemsländerna  är  det  sannolikt  möjligt  att  frångå  diskrimineringsförbudet  i 

fråga  om anställning  av  utländska  arbetstagare  i  den  mån  utlänningen  inte  besitter 

kvalifikationer  som  uppfyller  nationella  trygghetsföreskrifter.  Genom  att  införa 

oproportionerligt höga krav kan resultatet åstadkommas att enbart inhemska utövare har 

chans  att  konkurrera  om  de  arbetstillfällen  som  erbjuds.  Att  upprätthålla  nationell 

trygghet och säkerhet är givetvis väsentliga värden, men att den nationella autonomin 

kan utnyttjas för att utesluta utländsk arbetskraft ska inte vara möjligt. Med en enhetlig 

och väl genomtänkt reglering där medlemsländerna inte enskilt avgör vilka krav som får 

uppställas  på yrkesutövare som bedriver  reglerad verksamhet  skulle  denna svårighet 

kunna frångås.  

Att arbetet är på väg åt rätt håll indikeras dock av att kommissionen i sitt förslag ämnar 

förstärka  motiveringsplikten  av  varför  yrken  regleras  i  de  olika  medlemsländerna. 

Förslaget innebär att medlemsstaterna ska vara skyldiga att anmäla en förteckning över 

samtliga yrken de reglerar och att granska och därefter rapportera till kommissionen i 

vilken  mån  den  nationella  lagstiftningen  överensstämmer  med  principerna  om 

nödvändighet, proportionalitet och icke-diskriminering.232 

230 De i särklass största grupperna är elinstallatörer och veterinärer, se sammanställning av 
rapportering från behöriga myndigheter 2010 i bilaga till Högskoleverkets redovisning av 
beslutsstatistik för 2010, reg. nr. 45-04872-11.

231 Se avsnitt 5.2.2 om reglerade yrken.
232 Förslag om ändring av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 883, s 12.
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9.3 Tankar kring ändringsförslaget

Kommissionens  ändringsförslag  har  fångat  upp många av  de  problemställningar  jag 

hittills  beskrivit  i  mitt  arbete.  Som  exempel  kan  nämnas  den  nya  ordningen  för 

gemensamma plattformar och den stärkta motiveringsplikten avseende vilka yrken som 

regleras nationellt.233 Ett annat exempel är en föreslagen utökning av det automatiska 

erkännandet. 

I  nuläget  innebär  det  generella  erkännandet  att  medlemsländerna  kan  införa 

kompensationsåtgärder eller ge enbart ett partiellt tillträde till ett yrke som en person är 

behörig att utöva i hemlandet. Detta förhållande kan vara begränsande för individen och 

få till konsekvens att den berörde avstår från att utnyttja den fria rörligheten.234 I förslag 

till  revidering  av  yrkeskvalifikationsdirektivet  föreslås  en  ordning  som  utökar 

tillämpningen av det automatiska erkännandet även för yrkesgrupper som idag omfattas 

av det generella.235 Att  fler yrkesgrupper blir föremål för den typ av samordning som 

gäller för sektorsyrkena leder sannolikt till bättre jämförbarhet och kan vara en effektiv 

lösning på problemen som finns inom det generella erkännandet.

I  förslaget  uttrycks  också  en  önskan  att  införa  principen  om  partiellt  tillträde i 

direktivets  författningstext.236 Kommissionen  anser  att  det  partiella  tillträdet  skapar 

större  rättslig säkerhet för yrkesutövare, delvis på grund av att det utökar direktivets 

tillämpningsområde till att innefatta individer som annars inte skulle kunna dra nytta av 

dess  förmåner.237 Det  kan  dock  ifrågasättas  om en  utökad  tillämpning  av  principen 

enbart leder till fördelar för individen. Kanske medför principen att medlemsländerna i 

större  utsträckning  erbjuder  personer  som annars  skulle  ha  möjlighet  att  erhålla  ett 

fullgott  erkännande  det  partiella  tillträdet.  Det  partiella  tillträdet  kan  för 

medlemsländerna  innebära  att  kostnader  för  kompensationsåtgärder  och  långdragna 

valideringsprocesser där arbetslivserfarenhet och reell kompetens måste utvärderas kan 

undvikas.238 Givetvis är det av fördel om erkännandet är ekonomiskt effektivt, men för 

233 Se avsnitt 5.4.1 och 9.2.2.
234 Avsnitt 5.4, 6.3 och 8.4.2 om partiellt tillträde, samt mål C-330/03, Colegio de Ingenieros de 

Caminos (2006), punkt 35.
235 Förslag om ändring av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 883, s 6 och 9 ff.
236 Förslag om ändring av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 883, punkt 4.4 och Grönbok 

om modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 367, s 6.
237 Förslag om ändring av yrkeskvalifikationsdirektivet, KOM(2011) 883, punkt 4.4 och Grönbok 

om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, KOM(2011) 367, s 6.
238 Jfr avsnitt 3.2 om reell kompetens. 
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att  uppfylla  ändamålen  med  en  hög  sysselsättningsnivå  och  ekonomisk  och  social 

sammanhållning måste erkännandet också vara praktiskt effektivt på individnivå.

Kommissionens förslag är i stora drag ett vällovligt initiativ, med begränsningen att det 

inte återspeglar det behov som finns av ett system där både den formella kompetensen 

(som finns i examensbeviset) och den reella kompetens som tillskansats i yrkeslivet i 

värdlandet  beaktas.239 Medlemsländerna  måste  därför  se  till  att  erforderliga  åtgärder 

vidtas  för  att  uppväga  den  nackdel  som  det  generella  erkännandet  på  grund  av 

medlemsstaternas autonomi bär med sig.240 En sådan åtgärd skulle kunna vara att inom 

det nationella valideringssystemet tillhandahålla en metod för att tillgodoräkna sådan 

reell kompetens som efter ett partiellt erkännande tillgodogjorts i yrkeslivet. Metoden 

skulle  innebära  att  personer  som  annars  riskerar  att  bli  föremål  för 

kompensationsåtgärder  snabbt  kan  komma  in  på  arbetsmarknaden.  Samtidigt  skulle 

dessa yrkesutövare ha möjlighet att tillgodoräkna sig kompetens som kan komma att 

motsvara  en  kompensationsåtgärd,  så  att  det  partiella  tillträdet   omvandlas  till  ett 

fullständigt erkännande. Extra stort  behov finns av en dylik nationell  åtgärd om det 

partiella  tillträdet  i  enlighet  med  kommissionens  förslag  införs  i  direktivets 

författningstext.

Det  nya  förslaget  behandlas  för  närvarande  av  medlemsländerna  och  rådet  med 

ambitionen  att  fatta  beslut  innan  årets  slut.  Sveriges  regering  har  uttryckt  att  den 

välkomnar  initiativet  att  underlätta  rörligheten  inom  EU  och  att  denna  utgör  en 

nyckelfråga  för  att  tillgodose  tillgången  på  kompetens.  Vidare  anförs  att 

yrkeskvalifikationsdirektivet är en prioriterad fråga då det kan bidra till ökad tillväxt 

och sysselsättning.241 Jag väntar med spänning på det beslut som ska fattas innan slutet 

av  2012  och  hoppas  även  på  att  få  ta  del  av  bättre  information  på  bland  annat 

Advokatsamfundets  hemsida  samt  att  Högskoleverket  och  Myndigheten  för 

yrkeshögskolan  samordnar  en  möjlighet  för  nyvärdering  av  reell  kompetens  som 

tillgodogjorts efter partiella tillträden.

239 Kommissionens ändringsförslag, KOM(2011) 883.
240 Se avsnitt 8.1-8.3.
241 Regeringens faktapromemoria 2010/11:FPM94 om ändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet.
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