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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)
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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



Valideringsdelegationens slutbetänkande

Staten har ett intresse av att tillgången till kvalitetssäkrad 

och likvärdig validering ökar.

Arbetsgruppen för branschvalidering menade att det är 

centralt att kunna kombinera validering med 

kompetensutveckling för att nå önskad effekt.

Det finns behov av långsiktig finansiering för utveckling 

och användning av branschmodellerna.

Man betonade vikten av att det finns jämförbar statistik 

över validering på både nationell och regional nivå.



Myndighetens för yrkeshögskolans ansvar

Myndigheten ska stödja branscherna i deras arbete med 

att utveckla och kvalitetssäkra samt informera om 

modeller för validering.

Myndigheten prövar ansökningar och betalar ut 

statsbidrag enligt förordningen (2020:268) om statsbidrag 

för utveckling av branschvalidering.

Myndigheten ska följa och stödja det utvecklingsarbete 

som pågår inom valideringsområdet nationellt och 

regionalt. 



Branschernas statistik över genomförda valideringar

Den totala redovisade omfattningen av antalet valideringar 

har minskat från att tidigare haft en stadigt ökande trend.

Arbetsförmedlingen gick 2017 över från upphandling av 

branschvalidering enligt LOU till upphandling enligt LOV. 

2019 vidtog stora neddragningar och omorganisering av 

Arbetsförmedlingens verksamhet. Sedan år 2020 kom covid-

pandemin och förändrade förutsättningarna radikalt…

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

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



Positiva signaler från branscherna

Företagen börjar i allt högre utsträckning använda 

branschvalidering som ett verktyg i sin strategiska 

kompetensförsörjning.

Antalet yrkesområden där validering kan genomföras ökar 

och så även spridningen över SeQF-nivåer och intresset 

för nivåplacering.

Den geografiska täckningen är tämligen god med tanke på

förutsättningarna, över hälften av yrkesområdena kan 

valideras i landets alla åtta NUTS 2-regioner.



Branschvalidering uppföljning mars 2021

Variabel Antal

Antal modeller 29                                

Antal yrkesområden 100                              

Antal yrkesområden med operativ validering 69                                

Antal yrkesområden med planer på nivåplacering enligt SeQF 71                                

Antal upphandlade yrkesområden av AF 24                                

Antal yrkesområden med mer än 100 validerade 2019 7                                   

Antal yrkesområden med mer än 100 validerade 2020 5                                   


