
Snabbspåret till den svenska textilbranschen

Ett samarbete mellan Med finansiering från

TEKO & IF Metalls Branschvalidering

och



Första yrkeskvalifikationen och det gemensamma språket SeQF



Första yrkeskvalifikationen och branschvalideringssystem



Valideringsprocessen, användbar från första steget



Kartläggningsprocessen, företag



Pilotutbildning med Boråsregionens vuxenutbildning



• Praktikplatser 
• Yrkestrainee
• Lärlingsprogram
• Nystartsjobb
• Introduktionsjobb

• Handledarutbildning till företagen 
genom Västsvenska handelskammaren  

Praktik på företag



Validering (kartläggning och kompetensbedömning)

TEKO & IF Metalls branschvalideringssystem

• Testcenter 1 (SeQF)
• Säkra kontinuitet
• Yrkesnämnden 
• Fler kvalifikationer/yrkesroller

• Upphandling av Arbetsförmedlingen 
• Kompletterande e-learningutbildning
• Kartläggning av individer och företag



Vad innebär validering för företagen & individen?

TEKO & IF Metalls branschvalideringssystem

• Individen söker rätt jobb (inte 100)
• Företagen får rätt sökande (inte 100)

• Reell kompetens räknas
• Livslånga lärandet
• Förflyttning av kompetens över branscher



Snabbspåret till den svenska textilbranschen

Ett samarbete mellan Med finansiering från

TEKO & IF Metalls Branschvalidering

och



Brist på kompetens i regionen – nuläge
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Det gemensamma språket; en förutsättning för strategisk kompetensförsörjning
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Aktiv samverkan i stället för stuprör

Samverkan 

• Andra branscher
• Politiker, KP rådet, näringslivsrepresentanter
• Arbetsförmedlingen, AME, textilt jobbspår
• Boråsregionens vuxenutbildning
• Västsvenska handelskammaren
• Studie – och yrkesvägledare
• Stöd- och matchningsaktörer
• Referensföretagen 
• Individerna
• Andra kompetensprojekt
• SIV, Textilhubben
• Validering Väst 
• Projektansökan 



Validering i regionen



Västra Götalandsregionen & RUS

Ett fortsatt starkt näringsliv i Sverige kräver ett långsiktigt 
arbete för företagens strategiska kompetensförsörjning

Ett arbete som naturligtvis måste göras i företagen men som är 
beroende av att det finns effektiva strukturer och system 
för kompetensinventering i arbetslivet. 



Hälsning från Boråsregionen:

Samverkan 

1. Inventera vilka som är/kan vara berörda 
av valideringsinsatser/verksamhet i er 
region

2. Intervjua vilka svårigheter respektive part 
har för att delta i/starta validering i sina 
verksamheter

3. Koppla ihop parterna med varandra för 
en diskussion kring lösningar av 
situationerna!

4. Till sist – enas om en gemensam, 
begränsad projektidé och påbörja arbetet 
kring lösningar och den verksamhet ni vill 
bedriva tillsammans.      

Det är endast genom att vara aktiv och 
samverka som företagen kan få igång 
en valideringsverkstad!



Varför gör vi allt detta?

• Företagen konkurrerar om kompetensen 
• Företagen tackar idag nej till ordrar
• Företagen behöver överleva och utvecklas
• Effektivt ta tillvara på den reella kompetensen
• Individer behöver försörjning 
• Individens delaktighet och livslånga lärande
• Omställning i fler branscher
• Kompetensväxling 
• Större rörlighet på arbetsmarknaden
• Attraktiv bransch med möjligheter
• Framtidens yrkesroller & kompetenser 

Vi stärker konkurrenskraften i 
en innovativ framtidsbransch 





Tack för idag!

KONTAKTINFORMATION
info@kompetensslussen.se 

0708-85 40 30

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A

506 30 Borås

SNABBSPÅRET TILL DEN SVENSKA TEXTILBRANSCHEN


