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Branschvalidering 

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.

Branscherna äger och ansvarar för sina valideringsmodeller.

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. 



Branschmodeller – Yrkesroller

En branschmodell kan omfatta en eller flera yrkesroller/yrkesområden. 

Uppföljningen för år 2021 visar på 114 yrkesroller/-områden som är eller kommer att bli 

föremål för validering. 

Exempel på branschmodeller och yrkesroller:

Fastighet FAVAL

Fastighetstekniker, Fastighetsskötare, Fastighetsvärd, Fastighetsförvaltare och Fastighetsingenjör

Sobona Återvinning

Arbetsledare ÅVC, Sopbilschaufför, Medåkare, Trafikledare, Återvinningsarbetare ÅVC och Återbruk insteg

Branschmodellerna - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

https://www.myh.se/validering-och-seqf/branschvalidering/branschmodellerna


Branschvalideringar 2021

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

Modell Yrkesområde/ yrkesroll Antal

Svensk industrivalidering Industriteknik BAS 2 231

CNC-teknik Grönt certifikat (CNC-operatör) 701

Städ och service Städare SRY yrkesbevis 430

Hotell och restaurang Kock 423

Svensk industrivalidering Underhåll BAS 357

Städ och service Städare baskompetens städservice 328



Branschernas medskick – behov och möjligheter

Behov av samverkan med andra aktörer för att uppnå sina mål och kunna genomföra och 

marknadsföra sina branschmodeller.

Behov av ett gemensamt språk för att underlätta kommunikationen mellan organisationer.

Man ser stora möjligheter med utvecklingen av regionala strukturer och ser vikten av att 

kopplas samman regionalt för att tillsammans arbeta med regionens kompetensförsörjning.

Från de nationella myndigheterna önskar branscherna både medel och samverkan för att 

valideringar och kompletterande studier ska kunna bli effektiva för både individ och 

samhälle. 



Uppdrag och insatser för att stödja fortsatt utveckling 

• Statsbidrag för utveckling av kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering 

Statsbidrag - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

• ESF-projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan)              
ESF-projektet BOSS - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

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

• Informations- och stödmaterial till branscher                                                                                   
Stödmaterial - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

• Nyhetsbrev för branschvalidering och SeQF                                                             
Prenumerera på nyhetsbrev - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

https://www.myh.se/validering-och-seqf/branschvalidering/statsbidrag
https://www.myh.se/validering-och-seqf/branschvalidering/esf-projektet-boss
https://www.myh.se/nyhetsrum/nyheter/branschvalideringskartan-ditt-visuella-verktyg-till-validering-i-hela-landet
https://www.myh.se/validering-och-seqf/branschvalidering/esf-projektet-boss/stodmaterial
https://www.myh.se/nyhetsrum/prenumererationer/prenumerera-pa-nyhetsbrev

