
Branschvalidering av yrkeskompetens

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. 

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. 

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



Branschvalidering - ett verktyg för effektiv kompetensförsörjning 

Synliggör och tydliggör:

• Vilken kompetens som 
behövs?

• Vilken kompetens som 
redan finns?

• Vilken kompetens som 
saknas?



Myndighetens ansvar - Branschvalidering

Validering
6 § Myndigheten ska
1. främja användningen och utvecklingen av validering inom de 

utbildningar som myndigheten ansvarar för, och

2. stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och 
kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering.

Förordning (2017:1113)



Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Finansiär: Europeiska Socialfonden 

Projekttid: Januari 2018 – April 2023

Projektet anordnar aktiviteter i syfte att bidra till kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte mellan branscher och ansvariga medverkande myndigheter.

Övergripande mål för projektet är att öka antalet nivåplacerade kvalifikationer, 
branschmodeller att validera mot samt användningen av branschvalidering som ett 
verktyg för kompetensförsörjningen.

Projektet har tagit fram ett antal verktyg och stödmaterial som finns tillgängliga på 
myh.se.
Kvalitetskompassen Stödmaterial – inspelade workshops Branschvalidering - en nyckel till 
kompetensförsörjning

https://minasidor.myh.se/kvalitetskompassen
https://www.myh.se/validering-och-seqf/vara-projekt-inom-validering-och-seqf/esf-projektet-boss/stodmaterial
https://youtu.be/9aefjrmGB3c


Myndighetens kriterier för att bli listad som branschmodell

1. Valideringsmodellen är förankrad och legitim i branschen och hos 
arbetsmarknadens parter

2. Valideringsmodellen utgår från relevant kompetensstandard för respektive 
yrkesroll eller kompetensområde

3. Valideringsmodellen har ett system för att godkänna valideringsleverantörer 
och/eller yrkesbedömare

4. Valideringsmodellen har tillgänglig information om valideringens 
genomförande 

5. Valideringsmodellen tillhandahåller statistik och/eller uppgifter om 
verksamheten

Kvalitetskriterier för branschmodeller - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

https://www.myh.se/validering-och-seqf/vara-projekt-inom-validering-och-seqf/esf-projektet-boss/kvalitetskriterier-for-branschmodeller


Årlig uppföljning branschvalidering - 2021

29 BRANSCHMODELLER

114 YRKESOMRÅDEN/-ROLLER

Modell Yrkesområde/ yrkesroll Antal

1. Svensk industrivalidering Industriteknik BAS 2 231

2. CNC-teknik Grönt certifikat (CNC-operatör) 701

3. Städ och service Städare SRY yrkesbevis 430

4. Hotell och restaurang Kock 423

5. Svensk industrivalidering Underhåll BAS 357

6. Städ och service Städare baskompetens städservice 328

År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021

3 595 4 226 4 669 5 714 5 053 3 628 5 625

Valideringsrapport 2022

https://assets.myh.se/docs/publikationer/rapporter/valideringsrapport-2022-lage-och-utveckling-av-validering-nationellt-och-regionalt.pdf


Branschvalideringskartan

Branschvalideringskartan – ditt visuella verktyg till validering i hela landet - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)



Statsbidrag (SFS 2020:268)

För att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering 

Syftet med bidraget är att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom förbättrad 
tillgång till validering i arbetslivet.

Statsbidraget kan sökas av:

- arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

- organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare, till exempel nationella 
yrkesnämnder.

Ansökningsperioden för årets utlysning: 24 oktober – 9 december 2022

Läs mer: Hur du ansöker – statsbidrag 2023 - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

https://www.myh.se/validering-och-seqf/statsbidrag-branschvalidering-och-kvalifikationer/hur-du-ansoker-statsbidrag-2022


På gång 2023 – SAFE THE DATE!

Myndigheten planerar att genomföra en 
spridningskonferens inom ramen för BOSS-
projektet

Datum: Onsdag 19 – fredag 21 april             
(Lunch till lunch i dagarna tre)

Plats: Quality Hotel View, Malmö

Konferensen kommer att vända sig till dig som 
arbetar med frågor kopplat till kompetens-
försörjning och livslångt lärande.

Mer information kommer på vår hemsida och i 
kommande nyhetsbrev för branschvalidering och 
SeQF.



Nyhetsbrev för branschvalidering och SeQF

Prenumerera på nyhetsbrev

https://www.myh.se/nyhetsrum/prenumererationer/prenumerera-pa-nyhetsbrev

