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Myndigheten för yrkeshögskolan

• Bildades 2009

• Generaldirektör Thomas Persson

• Drygt 124 medarbetare

• myh.se



Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning 

SeQF och nationell 
samordningspunkt för EQF Validering

BranschvalideringKompetensförsörjning & 
regional tillväxt

Internationella frågor & EU:s 
övriga mobilitetsverktyg

• Stöder & främjar arbetet med 
Sveriges referensram för 
kvalifikationer, SeQF

• Nationell samordningspunkt för den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer, EQF

• Myndigheten stödjer branscherna i 
deras arbete med att utveckla och 
kvalitetssäkra samt informera om 
modeller för validering

• Driver ESF-projektet BOSS
• Handlägger ansökningar 

om utvecklingsmedel för 
branschvalidering

• Har i uppdrag att följa och stödja 
utvecklingsarbetet kring validering 
nationellt och regionalt

• Leder myndighetssamverkan
• Driver ESF-projektet Valideringslyft

• Myndighetssamverkan om 
övergripande kompetens-
försörjningsfrågor

• Medverkan i regionalt tillväxtarbete 
och landsbygdspolitiken

• Medverkar i regeringens 
samverkansprogram

• Samordnar myndighetens 
internationella arbete & 
kontakter

• Samverkar med andra 
myndigheter om EU-verktyg

• Driver Erasmus+ projekt NOVA-
Nordic

Myndighetens 
forskningsråd

Projektleder 
YH-flex & YH-

tolk



Branschvalidering av yrkeskompetens

Branschvalidering är validering av individers kompetens 

som genomförs i branschernas regi. Branschvalideringens 

legitimitet utgår från ett mandat från branschens 

verksamheter och företag och har ett nationellt 

erkännande. 

Det är branschernas krav på yrkeskompetens som är 

fokus för branschvalidering, det vill säga sådan 

kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör 

individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller 

i en yrkesroll. 

Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens (MYH 2016/4742)



Lärande – resultat
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Varför lägger branscherna resurser 
på att utveckla kvalifikationer och 
valideringsmodeller?

Sammantaget ger arbetet med kvalifikationer, 
grunden för ett nytt och effektivt sätt för branscher 
att arbeta med kompetensförsörjning

Branscherna blir bättre kravställare 
gentemot formella utbildningar

Branscherna får verktyg för att 
identifiera, ta till vara och utveckla 
den kompetens de behöver



BOSS

Projektet vänder sig till företrädare för centrala branscher 

som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering 

av yrkeskompetens.

Finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Projektperiod: 2018 - 2021
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