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 Sammanfattning 

 

Validering i Kronobergs län sker både inom utbildning och inom arbetslivet.  

Vuxenutbildningar är enligt förordning 2016:937 skyldiga att erbjuda möjlighet till validering och 

gör så via tillgängliga utbildningar. Genom att bli antagen till en utbildning har man möjlighet att 

bli validerad och insatserna kan ibland pågå under hela utbildningstiden. Vuxenutbildningarna 

saknar en strukturerad arbetsmetod för dokumentation och resultatuppföljning av 

valideringsinsatser. De efterfrågar en enhetlig valideringsstruktur inom kommunal 

vuxenutbildning där en tydlig valideringsprocess, från ansökan till validering, identifieras. 

Processen behöver identifiera mätbara och uppföljningsbara verktyg utifrån en gemensam 

kartläggning. Att informera om valideringsinsatser blir en naturlig del av processen. Den 

kommunala vuxenutbildning uttrycker även ett behov av samordning av informationsflöden 

till/från branscherna som företräder branschvalideringsmodeller. Ett regionalt 

valideringscentrum kan bli ett verktyg för detta. Vuxenutbildningen betonar också vikten av ett 

nätverk för valideringsfrågor på regional nivå.  

Arbetsförmedlingen förverkligar regeringsuppdrag kring validering via programmet VAL där 

samtliga avtal bygger på Lagen om Valfrihet. VAL är ett relativt nytt verktyg som har resulterat 

i relativt få valideringar i Kronoberg. En av förklaringarna är att målgruppen för validering är 

liten. De som i dagsläget är inskrivna på Arbetsförmedlingen har mest behov av kartläggning 

och inte av valideringsinsatser i sin helhet.  Arbetsförmedlingen efterfrågar en regional dialog 

kring de valideringsinsatser som erbjuds i Kronoberg och en kartläggning av behovet av dessa. 

En gemensam syn på kartläggning (utformning och användning) i Kronoberg är också 

nödvändig.  

Yrkeshögskoleutbildningarna i länet erbjuder valideringsmöjligheter inom ramen för tillgängliga 

utbildningar. Validering av den reella kompetensen, både för tillträde till utbildningen och 

tillgodoräknande, erbjuds. Man informerar om möjligheterna till valideringsmöjligheter och 

möjlighet till tillgodoräknande under ansökningstiden via Yrkeshögskolornas publika hemsidor 

och vid utbildningens start. Yrkeshögskolorna i Kronoberg lyfter behovet av att utveckla en 

rättssäker validering av reell kompetens för målgruppen som har studerat/arbetat utomlands och 

kompetensinsatser för anordnare av validering i Kronoberg.  

Linnéuniversitetet validerar även individer som inte är studenter. Lärosätet ser ett mervärde att 

validera formell/informell kompetens, både för att tillgodoräkna kunskap och att säkra långsiktig 

kompetensförsörjning. Målgruppen som under de senaste två åren har ansökt om validering på 

Linnéuniversitetet är både nyanlända och svenskfödda. Oftast är det personer med 

arbetslivserfarenhet som vill satsa på kompetensutveckling. Utmaningen framåt är att hitta 

finansiering för att fortsätta med det internt finansierade valideringsprojektet, eftersom det i 

dagsläget inte finns stadgat i högskoleförordningen. En annan utmaning är satsningar som lyfter 

validering som ett sätt att kompetensutveckla personal. Branschernas roll i detta sammanhang 

kan förstärkas.  
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Yrkeshögskolan, Linnéuniversitetet, kommunerna och Arbetsförmedlingen i Kronoberg 

uttrycker alla att det finns ett behov av att samordna valideringen och få en samsyn mellan 

insatser som görs av yrkesbranschen och utbildningen. Att synliggöra och tydliggöra vem som 

gör vad på regional nivå samt att tillgängliggöra den informationen till valideringsutförare och 

validander är ett tydligt uttalat behov. 

Branschorganisationer organiserar ofta sin verksamhet utifrån ett nationellt perspektiv. Den 

regionala organisationen är ofta strukturerad efter regioner som inte motsvarar ett län, vilket gör 

det svårt att lyfta frågor som validering utifrån ett länsperspektiv. Det gör det också svårt att 

kartlägga vilka branschvalideringsmodeller som finns i Kronoberg. Förutsättningarna för 

branscherna att leverera valideringstjänster, nationellt men framförallt regionalt, varierar. Av 25 

nationellt framtagna branschvalideringsmodeller är 12 representerade i Kronoberg. Av dessa står 

industrivalidering för sju. Det finns alltså begränsade möjligheter att validera sin kompetens mot 

ett yrke/kvalifikation i Kronoberg. Många branscher erbjuder valideringsmöjligheter enbart på 

vissa orter i landet. Kostnaderna för valideringstjänster varierar beroende på bransch, men även 

på geografisk tillgänglighet till tjänsten. Företrädare för branschvalideringsmodeller lyfter ett 

behov av att förankra sina modeller på regional nivå.   

Sammantaget kan man konstatera att det övergripande argumentet för att främja effektivare 

strukturer för validering på regional nivå är att se valideringen som ett verktyg till långsiktig 

kompetensförsörjning. Samtliga deltagare i enkätundersökningen är överens om att valideringen 

är till för både arbetssökande och redan anställda, och att den är till för både individer med 

kunskap förvärvad utomlands och individer som förvärvat kunskap i Sverige. Slutsatsen är att 

validering inom utbildning och arbetslivet ska integreras i den mån det går. Att en samhandling 

mellan dessa är nödvändig för effektiva valideringsstrukturer i ett län är en annan generell slutsats. 

Att inrätta ett valideringscentrum som samordnar regionala behov för validering är också en 

viktig aspekt som understryks av nästan samtliga aktörer.  

Validering i Kronoberg görs idag i olika omfattning och i olika former av olika aktörer, men 

avsaknad av en tydlig struktur och tydliga prioriteringar inom området är ett faktum. Detta i sin 

tur förklarar delvis den uttalade frustrationen över att valideringsfrågan ständigt återkommer 

sedan många år utan att processen utvecklas, eller att den gör det med väldigt små framsteg. 
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1 Bakgrund 

 

I regeringens mål och villkorsbeslut för 2018 har de regionalt utvecklingsansvariga erbjudits att 

genomföra insatser inom kompetensförsörjningsområdet där bland annat ”Bidra till effektiva 

strukturer för validering på regional nivå” ingår. 

Effektiva valideringsstrukturer på regional nivå möjliggör att aktörer kopplade till bransch 

och/eller utbildning får kännedom om varandra. Genom att främja effektiva strukturer för 

validering som en självklar del i kompetensutveckling och vidareutveckling för individen och 

samhället främjas långsiktig kompetensförsörjning i länet. Arbetsmarknadens parter; företag och 

branschorganisationer, utbildningsanordnare och regionala aktörer har ett gemensamt intresse 

av att effektivisera valideringsstrukturer på regional nivå och därmed främja 

kompetensförsörjning i länet. 

Tidigare i Kronoberg har dåvarande Regionförbundet södra Småland varit projektägare till ESF-

projekt Validering Kronoberg (2005-09-01 – 2007-08-31). Projektet syftade till att skapa ett 

permanent Valideringscentrum i Kronobergs län 1 . Projektet förlängdes inte vid projektslut, 

främst beroende på att ett nationellt uppdrag kring valideringen inväntades från 

Valideringsdelegationen men också för att kommunerna i länet inte var beredda att satsa 

ekonomiska medel i verksamheten. Projektet har operativt arbetat och hade 272 deltagare 

(mestadels från Alvesta och Växjö kommun) under två projektår var av 87 har gått vidare i 

processen och blivit validerade. Målgruppen i projektet har mest bestått av utrikesfödda. Hälften 

av dessa har gått vidare i arbete eller studier enligt projektresultat.  

Vidare har Regionförbundet Södra Småland gjort en förstudie under början av år 2014 i syfte att 

utmynna i djupare förståelse för det reella behovet av regional samordning av validering men 

även i syfte att ta fram förslag för den fortsatta processen med regional samordning av validering2. 

Resultatet av förstudien visade att det inte fanns tillräcklig kunskap och struktur på lokal nivå för 

att en regional samordning skulle kunna bidra med det regionala mervärde som efterfrågats. I 

samband med kartläggningen framkom det även att en uppgivenhet i länet fanns när frågan 

fördes på tal samt att den länge varit föremål för diskussion utan att några konkreta åtgärder har 

vidtagits. Regionförbundets kansli föreslog därför i samråd med ansvarig projektledare för 

förstudien att ingen regional samordning av validering görs samt att Regionförbundet kan stötta 

valideringsarbetet på regional nivå inom ramen för befintliga strukturer, dock i begränsad 

omfattning. Vidare föreslogs det att det främsta verktyget bör bli via den regionala 

kompetensförsörjningsstrategin med tillhörande handlingsplaner, det vill säga att i 

kompetensförsörjningsstrategin och handlingsplanen synliggöra frågan kring validering samt att 

tydliga mål och aktiviteter tas fram.  

Den utvecklingen har skett. Kompetensförsörjningsstrategin 2016-2025 och dess handlingsplan 

som är dynamisk och cirkulär, det vill säga den omprövas årligen och efter behov, inbegriper 

                                                 
 

1 Validering Kronoberg- utveckling av ett utvärderingscentrum, FoU Välfärd i Södra Småland 
2 Slutrapport Förstudie Regional samordning av validering, Mars 2014 (Diarienummer 13/0304) 
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idag insatsen som riktar sig mot en ökad regional samordning av valideringsstrukturer i 

Kronobergs län.  

Den största strukturella skillnaden mellan 2007, 2014 och idag är att yrkesbranscherna har 

utvecklat sitt arbete med branschvalideringsmodellerna väsentligt under de senaste åren. Detta i 

sin tur inverkar på den strukturella samordningen av validering på regional nivå viket kommer 

att avspegla sig senare i rapporten. 

1.1 Syftet 
Syftet med denna rapport är tredelad;  

- att synliggöra tillgängliga valideringsstrukturer och valideringsutförare i Kronobergs län  

- att återge en samlad blid i form av kunskapssamling kring valideringsmöjligheter i 

Kronoberg idag   

- att belysa valideringsbehov i Kronoberg och därmed även utvecklingsområden för en 

effektiv validsringsstruktur i länet 

1.2 Metod och material 
Tillvägagångssättet som används för att ta belysa rapportens syfte är:  

– kartläggning av befintliga valideringsstrukturer och valideringsutförare i länet som grundas i 

två olika valideringsenkäter (bilaga 1 och 2), möten och intervjuer med representanter för 

vuxenutbildningar i länet, yrkeshögskolor i länet, högskolor/universitet, Arbetsförmedlingen 

och branschorganisationer nationellt/regionalt/lokalt. Viktigt att notera att förätredare för 

vuxenutbildningen, yrkeshögskolor och Linnéuniversitetet har inte blivit efterfrågade att besvara 

enkät nr.2 då dessa frågor var avsedda att komplettera bland annat information om kostnader 

för validering på individnivå vilket inte är relevant för dessa aktörer då de utför valideringar inom 

ramen för utbildning. Arbetsförmedlingen har dock enbart fått en kompletterande fråga från 

enkät 2, och det är gällande antal validerade personer under de senaste tre åren.  

Rapporten bygger främst på underlag från enkätsvar, intervjuer och möten med representanter 

för ovannämnda organisationer. Underlagen samlades in under perioden november 2018 – 

januari 2019. Dessa kompletteras med andra källor i ämnet som till exempel 

branschvalideringsmodellernas publika hemsidor, Arbetsförmedlingens publika hemsida samt 

andra relevanta källor för validering nationellt och regionalt.  

Rapportens struktur avspeglas i enkätfrågornas utformning och indelning (se bilaga 1). Följande 

fyra indelningar återspeglar rapportens struktur: 

 valideringsinsatser, dokumentation och information (beskriver vad som finns att tillgå 

inom olika organisationer, hur valideringsinsatserna organiseras, hur organisationen 

informerar om validering samt hur dessa dokumenteras)   

 validering yrkesspecifikt (belyser vilka yrken/kompetenser som valideras inom ramen för 

enskild organisation) 

 målgrupper (tillgänglighet till valideringsinsatser utifrån målgrupper; jobbytare, 

arbetssökande, redan anställda)   
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 framtida behov- egen verksamhet/regional samordning (belyser olika verksamheters 

framtida behov inom ramen för valideringsinsatserna samt eventuella behov som bör 

sättas i en regional samordningskontext)    

1.3 Vad är validering? Validering av vem och för vem? 
”En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av 

kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Skollagen (2010:800). På europeisk 

nivå beskrivs den i fyra separata steg: identifiering, dokumentering, bedömning och erkännande (certifiering). 

(Rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande 2012/C 398/01.)"3 

Validering handlar inte enbart om identifiering och erkännande av kompetenser utan även hur 

dess resultat ska gagna individen och samhället. En välfungerande struktur som främjar 

identifiering och erkännande av individens kompetenser främjar en rörlighet på 

arbetsmarknaden och matchningen mot arbetsmarkandens behov. Validering är ett viktigt 

redskap som ska främja ett livslångt lärande genom att erbjuda tillgång till och anpassning av 

utbildningen men även främja bättre integration på arbetsmarknaden. Dessutom är validering ett 

viktigt verktyg för att ge individen egenmakt som samhällsmedborgare.   

1.3.1 Validering- Av vem? 

Validering behöver utvecklas inom både utbildning och arbetsliv.  När det gäller utbildning 

behöver validering omfatta den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och högskolan 

och universitet. När det gäller validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) 

förutsätter det att branschaktörer har utvecklat valideringsmodeller och kompetenskriterier för 

olika yrkesroller. När det gäller validering av legitimationsyrken påverkas möjligheterna till 

validering av hur ansvariga myndigheter organiserar valideringsprocesser för svenska 

behörigheter.  

1.3.2 Validering - för vem? 

Målgrupperna för validering är flera. I samtliga fall ska individen kunna erhålla en legitim 

kvalifikation för att gå vidare i arbetslivet och/eller fortsätta en utbildning. Det kan röra sig om 

personer i omställning som är i behov av att få sin kompetens synliggjord och erkänd eller 

personer med kompetens från annat land. Vidare kan det handla om personer med behov av 

validering i samband med vidareutbildning, eller personer som är yrkesverksamma men är i 

behov av att säkerställa kompetensen mot branschens krav och/eller intyga/utveckla redan 

befintliga kompetenser.   

 

 

                                                 
 

3 http://www.valideringsdelegation.se/ord-och-begreppslista/ 
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2 Vuxenutbildningen  

Enligt förordningen 2016:937 om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning är 

kommunerna skyldiga att erbjuda en möjlighet till validering för att få statsbidrag.  Dock när det 

gäller Vuxenutbildning generellt så är huvudmannen inte skyldig att erbjuda validering. Nedanför 

följer en sammanfattning kring hur valideringen inom ramen för vuxenutbildningen fungerar i 

Kronobergs län idag. Sammanfattningen bygger på svar från valideringsenkät som skickades ut 

till samtliga vuxenutbildningar i länet. 6 av 8 kommuner har svarat på enkäten.       

2.1 Valideringsinsatser, dokumentation och information 
Växjö – samtliga elevers kunskaper/kompetenser valideras inom ramen för Växjölöftets 

vuxenutbildning. Detta görs av respektive utbildningsanordnare fortlöpande under studiernas 

gång. Detta i sin tur medför att studierna kan förkortas för den delen som valideras. Det finns 

ingen tydlig dokumentation i dagsläget på hur många som valideras och inom vilka ämnen 

och/eller yrkesutbildningar. När det gäller information om möjligheten att validera 

kunskaper/kompetenser inom ramen för vuxenutbildningen i Växjö ligger ansvaret att informera 

och genomföra validering på enskilda elever på den enskilda utbildningsanordnaren. Vidare 

erhåller eleverna information om valideringsmöjligheter även på egen begäran. 

Lessebo- Vuxenutbildningen i Lessebo kommun kan enbart validera kunskaper i 

grundskolekurser och gymnasiekurser som finns i vuxenutbildningens utbud idag. I Lessebo 

kommun utför man inte validering utan istället skrivs eleverna in på en aktuell kurs.  

Markaryd- validering utförs inom bland annat allmänna gymnasieämnen samt inom 

vuxenutbildningar inriktningar; barn och fritid samt vård och omsorg. Till viss del utförs 

valideringen inom el- och energiprogrammet och fastighetsprogrammet. Valideringen har främst 

utförts i praktiska moment inom barn och fritid och vård och omsorg vilket har resulterat i 

dokumenterade betyg. Vidare har man validerat allmänna ämnen som har resulterat i prövningar 

uppges det av Markaryds vuxenutbildning. Informationen om valideringsmöjligheter sker via 

vägledningssamtal och i samspråk med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Markaryds 

kommun. I informationen lyfts vikten att även validera betyg på gymnasial nivå. 

Alvesta- Vuxenutbildningen har möjlighet att validera både reell och formell kompetens. 

Valideringsinsatser utförs fortlöpande. Innan GDPR trädde i kraft sparades samtliga 

bedömningsunderlag men nu gallras de frekvent. All studieplanering sker via våra SYV-are som 

även informerar om valideringsmöjligheterna. 

Tingsryd- Inom yrkesutbildningarna kan praktik valideras. Vuxenutbildningen i Tingsryd har 

utbildade valideringshandledare inom vård och omsorg. Vidare finns det möjlighet genom ett 

etablerat gränslöst samarbete att genomföra valideringar, framförs det av rektor för 

vuxenutbildningen i Tingsryd. I teoretiska ämnen som matematik och engelska sker också 

validering av elevers tidigare kunskaper. Detta sker i form av diagnostiska tester och samtal. 

Dokumentation sker i form av ”valideringsprotokoll” som valideringshandledaren fyller i under 

valideringen. Information om möjligheten till validering och vilka krav som ställs för att få 

genomföra validering sker i samband med anmälan till utbildning/kurs.  
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Uppvidinge- Inom vård- och omsorgsprogrammet valideras reella kompetenser via 

arbetsplatsförlagt lärande (APL).  Vuxenutbildningen validerar den formella kompetensen 

genom prövningar i de ämnen som finns i vuxenutbildningens utbud. Inom ramen för vård- och 

omsorgsprogrammet utförs valideringar kontinuerligt. Via programmet görs en kartläggning 

med elever som har tidigare erfarenheter från vården.  ”1. Eleven ska ha uppvisat i kartläggningen att 

den har arbetat minst 1 000 timmar. 2. Eleven ska ha ett intyg från arbetsgivaren som påvisar vilket arbete som 

utförts.  3. Skolan har kontakt med valideringsutfärdaren på VO-college steg 2. 4. Elev, lärare och den som 

validerar går igenom mål och centralt innehåll för att komma fram till vilka mål som är uppfyllda och vad som 

återstår för validering” (rektor vuxenutbildningen Uppvidinge kommun). 

Elev får betyg på kurser och intyg från vård- och omsorgscollege. Dokumentation sker även 

genom bedömningsformulär för aktuell kurs som har validerats. Handledare, lärare och elev 

skriver under. Under kartläggning och pågående utbildning sker dialog genom samtal med elev 

och där kommer vi överens om hur länge valideringen behöver fortgå och vad som ska göras, 

svarar rektor för vuxenutbildningen i Uppvidinge kommun.   

2.2 Validering- yrkesspecifikt  
Växjö- Validering sker fortlöpande inom samtliga yrkesutbildningar (fordon och transport, bygg, 

industri, restaurang, vård och omsorg, barn och fritid etc.) Validering efterfrågas av studenter 

som ska söka utbildningen och önskar veta om de kan validera sina kunskaper. I dagsläget finns 

det ingen dokumenterad data i vilken utsträckning validering efterfrågas i ett specifikt ämne/yrke. 

Branschen som utmärker sig mest är vård och omsorg i det avseendet att flest studerande som 

påbörjar en vuxenutbildning inom vård och omsorg redan har flerårig arbetserfarenhet inom 

området.  

Markaryd- Validering inom barn och fritid och vård och omsorg är två yrkesprogram inom 

ramen för vuxenutbildning i Markaryd där validering efterfrågas och utförs i högsta grad. 

Validering efterfrågas mest i form av ersatta praktikveckor inom ett vuxenutbildningsprogram.  

Alvesta- Validering inom vård och omsorg och inom lärlingsutbildningar är mest 

förekommande. Insatsen efterfrågas i varierande utsträckning men främst inom ramen för vård 

och omsorg. 

Tingsryd- Vård och omsorgsutbildningen och barnskötarutbildningen är två utbildningar som 

utför flest valideringar. Det är främst elever inom dessa två utbildningar som efterfrågar 

valideringsmöjligheter där det också visar sig att de flesta har gedigen arbetserfarenhet ifrån.  

Uppvidinge - I Uppvidinge validerar man inom följande program: vård och 

omsorgsprogrammet, bygg och anläggningsprogrammet, lärlingar inom handel- och 

administrationsprogrammet, vvs-programmet och barn- och fritidsprogrammet.  Mest 

efterfrågade valideringsinsatser i Uppvidinge är inom ramen för vård- och omsorgsprogrammet 

och inom bygg- och anläggningsprogrammet.  

2.3 Målgrupp/er 
Växjö- validering är tillgänglig för samtliga som blir antagna till Växjölöftet vuxenutbildning; 

arbetssökande och jobbytare. Målgruppen som efterfrågare valideringsinsatser i högst 
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utsträckning är redan yrkesverksamma individer som behöver få sin kompetens bekräftad 

formellt.  

Markaryd- samtliga som söker sig till en vuxenutbildning inom Markaryds kommun har 

möjlighet att validera sina kompetenser. I Markaryd ser man ett behov av att utveckla 

valideringsinsatser för målgruppen nyanlända med generell yrkeserfarenhet.  

Alvesta- Validering är tillgänglig för samtliga målgrupper. Målgruppen som efterfrågar insatser 

för validering är främst de som behöver validera kunskap på gymnasial nivå men i samverkan 

med kommunens arbetsmarknadsenhet valideras även kompetenser på grundläggande nivå. 

Inom vuxenutbildningen i Alvesta ser man ett behov av utökade resurser för validering av 

studerande på grundläggande nivåer.  

Tingsryd- studerande på yrkesutbildningarna samt elever som har läst exempelvis matematik i 

sina tidigare hemländer men inte har dokumenterade betyg. Nyanlända med kompetenser från 

sina hemländer är målgruppen som mest efterfrågar valideringen. Vuxenutbildningen i Tingsryd 

ser ett behov av ett regionalt valideringscentrum där exempelvis arbetsförmedlingen intar den 

centrala rollen. Detta skulle särskilt gynna mindre kommuners möjlighet att validera 

yrkeskompetenser hos olika målgrupper samtidigt som valideringen skulle genomföras på ett 

enhetligt och rättssäkert sätt.   

Uppvidinge- validering är tillgänglig till elever inom vuxenutbildningen och yrkesprogrammen. 

2.3 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 
Växjö- för att kunna utveckla validering inom egen verksamhet behöver man ett stöd i dialogen 

med arbetsgivare/branschorganisationer som i sin tur behöver uppvakta branschen/företagen 

kring vikten av och fördelarna med valideringen, uppges i enkätsvaren. Samordning kring 

information till branscherna/arbetsgivare på regional nivå är av stor vikt. Ett sådant stöd skulle 

underlätta för utbildningsanordnare att validera elever. Vidare ser man ett behov av att 

strukturera upp arbetet kring valideringen inom ramen för vuxenutbildningen. Detta genom att 

identifiera en klar och tydlig valideringsprocess, från ansökan till validering till utbildning samt 

göra arbetet mätbart och uppföljningsbart. 

Markaryd- ser ett samlat valideringscenter inom olika yrkeskategorier för hela Kronobergs län 

som ett framtida behov.  

Alvesta- framtida behov är bland annat ekonomiska incitament för att utföra validering inom 

ramen för olika yrkeskompetenser. En regional samordning bör gå ut på att åstadkomma 

likvärdiga och enhetliga valideringsmetoder över hela länet.  

Uppvidinge- Ett regionalt nätverk för validering ser Uppvidinge som ett framtida behov, enligt 

enkätsvaren. Ett fortsatt stöd med vård- och omsorgscollege i valideringsfrågan och utveckling 

av metodstödet är ytterligare av stor vikt för framtida utveckling i frågan. Vidare lyfter 

Uppvidinge nedanstående som ett framtida behov; ”SFI-elever har kunskaper med sig från hemlandet 

inom sitt yrke och där det efterfrågas hur de ska gå tillväga för att snabbt komma in i sitt gamla yrkesspår. 

Snabbspår för det svenska språket inom yrkessvenska är stort behov och där vi arbetar på att hitta lösningar” 

(rektor vuxenutbildningen i Uppvidinge).  



12 
 

3 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att främja valideringen och sedan februari 2016 är 

detta stadgat genom att validering blev ett arbetsmarknadspolitiskt program som regleras i 

förordningen 2000:634. Nedan finns det en sammanfattning kring hur valideringen fungerar på 

Arbetsförmedlingen i Kronoberg. Sammanfattningen bygger på enkätsvar från 

verksamhetssamordnare leverantörsuppföljning, Arbetsförmedlingen enhet Växjö (Alvesta, 

Växjö, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd) och företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Västra 

Kronoberg enhet Ljungby (Ljungby, Älmhult och Markaryd).  

3.1 Valideringsinsatser, dokumentation och information 
Valideringsmöjligheter via Arbetsförmedlingens sker via programmet VAL där samtliga avtal 

upphandlas enligt Lagen om valfrihet LOV. Valideringsinsatsen föregås av två verktyg som också 

ses som en del valideringsutförandet; 

- Självskattningsformuläret 

- Kompetenskartläggningen (Arbetsförmedlingen kartlägger arbetssökandes 

arbetserfarenhet och utbildning via samtal och dokumentation)  

Valideringsinsatserna som erbjuds via Arbetsförmedlingen är relativt nya varför det även är 

relativt få valideringar utförda under de senaste två åren, enligt Arbetsförmedlingen i Växjö. I 

dagsläget finns det inget upparbetat system för att få fram antal utförda valideringar över tid. 

Intyget eller betyget som resulterar från en valideringsinsats erhåller enbart den arbetssökande 

medan Arbetsförmedlingen enbart kan dokumentera detta i form av vilka kompetenser den 

arbetssökande besitter. Detta gör det betydligt svårare för Arbetsförmedlingen att ta fram 

statistisk data på antal utförda valideringar. Ännu svårare blir det att få fram statistisk data om 

registrering av arbetssökandes kompetenser har brustit i handläggning av det enskilda ärendet.  

Enligt Arbetsförmedlingen i Växjö är målgruppen för validering liten. I de fallen där insatsen har 

nyttjats har det oftast varit ett sätt att ta reda på vad en arbetssökande behöver bygga på med i 

form av en utbildning för att kunna bli anställningsbar i Sverige inom ett område man har tidigare 

erfarenhet ifrån i ett annat land.   

Information om möjligheter till validering sker på två olika sätt; 

- Arbetsförmedlare får informationen via intranätet VIS där handläggarstöd och 

checklistor finns framtagna 

- Arbetssökande informeras via Arbetsförmedlingens publika webbplats för externa 

kunder 

3.2 Validering- yrkesspecifikt 
I Kronobergs län finns det idag upphandlade tjänster att validera inom följande yrken; 

- fastighetsskötare/fastighetsarbetare 

- kock, á la carte 

- servitör/servitris 

- träarbetare/snickare 
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- murare 

- golvläggare 

- plattsättare 

Dessutom ser man på Arbetsförmedlingen förberedande test och kartläggning inför en 

arbetsmarknadsutbildning också som en valideringsinsats då insatsen kartlägger vad en 

arbetssökande har för erfarenhet och kunskap sedan innan. Utifrån denna kartläggning skapas 

en individuell utbildningsplan och moduler som den arbetssökande kan testa av testas av på plats. 

Efterfrågan är störst inom hantverksyrken, inom byggbranschen. Främst inom yrken; elektriker, 

VVS, golvläggare och målare, enligt Arbetsförmedlingen enhet i Ljungby. 

3.3 Målgrupp/er 
För att bli anvisad till en valideringsinsats måste arbetssökande uppfylla följande krav: 

 vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen   

 vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös  

 ha fyllt 25 år.  I vissa fall kan du hänvisa till validering även om den arbetssökande inte 

har fyllt 25 år. Undantagen innefattar personer som: 

- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  

- är 18 år och av särskilda skäl står långt från arbetsmarknaden  

- är nyanlända invandrare och enligt Migrationsverket omfattas av lagen om 

etableringsinsatser   

- deltar i jobb-och utvecklingsgarantin 

Validering efterfrågas i väldigt liten utsträckning idag, varken av arbetsförmedlare, arbetsgivare 

och arbetssökande, enligt Arbetsförmedlingen enhet Växjö och enhet Ljungby. Om man ska 

lyfta någon särskild målgrupp som efterfrågar valideringen så är det främst målgruppen 

nyanlända, både med europeisk- och utomeuropeisk bakgrund, enligt arbetsförmedlingen enhet 

Ljungby. 

Hittills har hotell- och restaurangbranschen via UHR (Utbildningsnämnden för Hotell och 

Restaurang) efterfrågat insatser, d.v.s. att marknadsföra möjligheter till validering direkt till 

målgrupper som kan ha haft kompetenser i branschen. Resultaten har bland annat påvisat att 

inom yrket kock behövs det oftast en utbildning för att arbetssökande ska kunna valideras mot 

yrket kock. 

3.3 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 
Ett önskat läge är att få input från samarbetspartners och kommuner som har kontakt med 

kunder kring behovet av valideringsinsatser, framkommer av enkätsvaren från 

Arbetsförmedlingen enhet Växjö. 

I dagsläget ser man inget behov av att utveckla valideringsinsatser utifrån någon specifik 

målgrupp. Arbetsförmedlingen kommer att upphandla valideringsinsatser i takt med att man 

anser att behovet på arbetsmarknaden finns, framförallt inom bristyrken där det tydligt råder 

brist på kompetens hos arbetsgivare.   
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Dock ser man ett behov av att utbilda arbetsförmedlare inom vägledning för att kunna jobba i 

kedjor med olika insatser inom ramen för vägledning till arbete och/eller studier för 

arbetssökande. Dessa utbildningsinsatser är på gång på Arbetsförmedlingen 0740 (den östra 

delen av Kronobergs län: Växjö, Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd).   

Ett annat behov som Arbetsförmedlingen enhet Växjö lyfter i enkätsvaren är ett stöd till 

marknadsföring av validering mot kund utöver Arbetsförmedlingens publika hemsida.   

En dialog kring samtliga utbildningsområden som erbjuder validering i Kronobergs län är viktig 

samt en kartläggning i vilken utsträckning dessa används, lyfter Arbetsförmedlingen enhet Växjö 

i enkätsvaren.   

Enhet Ljungby, västra Kronoberg lyfter behovet av utökade möjligheter att validera inom 

hantverksyrken, men också inom samtliga lokala/regionala bristyrkesområden. Möjligheter att 

validera på den lokala/regionala nivån för att förenkla och resursoptimera valideringsinsatsen är 

av stort behov. Många gymnasieskolor, vuxenutbildningar och yrkeshögskolor skulle kunna 

genomföra dessa valideringar, enligt arbetsförmedlingen enhet Ljungby. ”Eventuellt kan denna 

valideringsmöjlighet utvecklas inom kommunal eller regional regi (genom någon form av 

kartläggningscenter/lärcenter) … Vi genomför nu ett eget pilotprojekt inom AF Älmhult för att kartlägga 

behoven av utökade valideringsinsatser för de nyanlända som "sitter fast" på SFI B-nivå. Detta för att få en 

klarare bild av om våra antaganden stämmer. Många nyanlända inom olika hantverksyrken är ofta självlärda 

och saknar formella betyg och certifieringar. Dessa är sannolikt speciellt studievana, men kan mycket väl vara 

mycket duktiga inom sina olika yrkesområden. Fördjupade kartläggningar!” (företagsrådgivare, 

Arbetsförmedlingen enhet Ljungby) 
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4.0 Högre utbildning 

Personer som söker sig till utbildning inom högskolan och yrkeshögskolan har rätt att få sin 

reella kompetens bedömd för behörighet till utbildning. Reell kompetens är en behörighetsgrund 

vid sidan av formella betyg från tidigare utbildning.   

Hur ser det ut i Kronobergs län idag när det gäller valideringsmöjligheter inom ramen för högre 

utbildning beskrivs och sammanfattas i nedanstående avsnitt. Valideringsenkäten har besvarats 

av tre yrkeshögskolor i länet och av Linnéuniversitetet.  

4.1 Yrkeshögskolan i Kronoberg 

4.1.1 Valideringsinsatser, dokumentation och information 

YH Region Kronoberg- möjligheter till att enskilt fall blir en individuell prövning finns inom 

ramen för YH Region Kronoberg. Exempel på detta är tillgodoräknandet av enstaka kurser i de 

fall studenten med intyg från arbetsgivare kan påvisa att hen behärskar kursen utifrån tidigare 

arbetserfarenhet. Valideringen inom ramen för Yrkeshögskolan Region Kronoberg sker genom 

validering av reella kompetenser för att studenten skall exempelvis på dessa preferenser kunna 

bli antagen till en utbildning. All validering dokumenteras i YH-antagningen. Det är ett 

webbaserat verktyg som administreras av antagningen. 

Information om valideringsmöjligheterna går att finna via YH.antagning.se. 

Växjölöftets Yrkeshögskola- Myndigheten för yrkeshögskolan anser att validering är ett 

kvalitets- och rättssäkert sätt att kartlägga och bedöma sökandes och studerandes reella 

kompetens för både tillträde och tillgodoräknande. Vi kan genom organisatorisk hemvist och 

adekvata ledningsgrupper möta både kompetenskartläggning och kompetensbedömning för 

både tillträde och tillgodoräknande. Växjölöftet kartlägger både formell och reell kompetens 

genom tester, samtal etc. 

Tillträden till utbildningar inom Växjölöftets Yrkeshögskola följs ofta av strukturerade samtal 

och kartläggning av kompetenser, enligt enkätsvaren från Växjölöftets Yrkeshögskola. Detta för 

att alla platser på en utbildning i princip kan fyllas med reell kompetens, enligt Växjölöftets 

Yrkeshögskola. 

Samtliga intyg som den studerande skickar in vid exempelvis tillträde till utbildning inom 

Växjölöftets Yrkeshögskola har anordnare skyldighet att granska och dokumentera. All övrig 

kompetenskartläggning när sökande åberopar reell kompetens granskas av ledningsgrupp eller 

av utbildningsledare med mandat från ledningsgrupp. All kompetenskartläggning dokumenteras 

och skall i sin tur kunna granskas av ansvarig myndighet.  

Växjölöftets Yrkeshögskola informerar om möjligheten till validering på den publika 

webbplatsen under ansökningsperioden medan möjligheten att åberopa reell kompetens finns i 

samband med ansökan. Information om möjlighet till tillgodoräknande ges vid utbildningens 

start.  
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CIL – ”Centrum för Informationslogistik i Ljungby organiserar utbildningar på högskole- och YH-nivå. Vi 

arbetar med administration, företagskontakter och service, men har inga egna lärare eller expertkompetenser 

anställda. Därmed har vi heller ingen förmåga att validera meriter. I fallet högskoleutbildningar hanteras detta i 

förekommande fall av högskolan och yrkeshögskoleutbildningarna hanteras på motsvarande sätt av Tekniska 

högskolan i Jönköping. Vi har ingen valideringskompetens och avser inte att skaffa det heller.” (VD, CIL) 

4.1.2 Validering Yrkesspecifikt 

YH Region Kronoberg – Validering sker inom ramen för de utbildningar som YR Region 

Kronoberg erbjuder.  

Växjölöftets Yrkeshögskola- I de branscherna där det finns utarbetade valideringsmodeller 

sker valideringen i sin rätta bemärkelse. T.ex. industri, vård, el, barn och fritid, bygg etc.  

Allt fler it-företag från regionen har efterfrågat möjlighet till validering. Detta i samband med 

rekrytering från andra länder samt nyanlända men även när det gäller utbytesstudenter. IT-

branschen och branscher med hög digitalisering är väldigt efterfrågade. Förklaringen till det är 

hög efterfråga men även faktumet att svenska inte är ett primärt krav för anställning.  

4.1.3 Målgrupp/er 

YH Region Kronoberg- Valideringsinsatsen är tillgänglig för samtliga sökande till utbildning 

som Yrkeshögskolan Region Kronoberg erbjuder.  

Växjölöftets Yrkeshögskola- samtliga sökande och antagna inom Växjölöftets Yrkeshögskola 

har möjlighet att åberopa reell kompetens. Målgruppen som mest efterfrågar validering är 

primärt individer som har utländska betyg samt de som saknar intyg eller betyg från tidigare 

utbildning, enligt enkätsvaren från Växjölöftets Yrkeshögskola.   

4.1.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Växjölöftets Yrkeshögskola lyfter i enkätsvaren att en samsyn kring validering inom anordnare 

och bransch på regional nivå är önskvärt. Stöd i form av kompetensinsatser för anordnare av 

validering är ett behov. Det finns ett behov av att utveckla rättssäker validering av reell 

kompetens för målgruppen som har studerat och/eller arbetat utomlands. UHR validerar enbart 

formell kompetens. 

”… ett valideringscenter som behandlar formellt lärande och där vi som anordnare och slutligen arbetsgivare får 

utrymme att tolka informellt lärande och icke formellt lärande.”(Utbildningsledare Växjölöftets Yrkeshögskola) 

4.2 Linnéuniversitetet 
Valideringsenkäten besvarades av ansvarig för validering, Studerandeavdelningen (STUD), 

Linnéuniversitetet. Den ansvarige för valideringen vid Linnéuniversitetet valde att besvara 

enkätfrågorna via ett Skypemöte i syfte att utförligt kunna beskriva befintliga valideringsinsatser 

inom ramen för Linnéuniversitetet.  

4.2.1 Valideringsinsatser, dokumentation och information 

Linnéuniversitetet bedriver i dagsläge ett internt finansierat pilotprojekt för valideringsinsatser. 

Inom ramen för projektet erbjuder Linnéuniversitetet möjlighet till validering oberoende av vad 

validanden har för kunskap, formell och/eller informell. Linnéuniversitetet är det enda lärosätet 

i landet som tidigt jobbar med validering för personer som inte är studenter på ett lärosäte. 
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Linnéuniversitetet har valt att avsätta en heltidsanstjänst som jobbar med enbart detta, beskriver 

den ansvarige för validering vid Linnéuniversitetet.   

Under år 2017 har 47 ärenden behandlats, d.v.s. validerats. Därefter gjordes det en utvärdering 

som påvisade att 70 procent av validerade personer har gått vidare till studier. 

Dokumentation sker löpande och systematiskt vilket gör att konkret data på antal som har 

validerats och antal som har gått vidare till utbildning finns tillgänglig.   

Linnéuniversitetet informerar om möjligheter till validering dels via arbetsförmedlingen och dels 

via egna hemsidan. Ett annat sätt att marknadsföra möjligheten till validering har varit att 

annonsera i media. Detta har resulterat i stor efterfråga för valideringsinsatser. 

Framtidsambitionen är att skapa en film kring validering till utbildning i marknadsförande syfte. 

4.2.2 Validering Yrkesspecifikt 

Hittills har de flesta som har validerats inom ramen för projektet haft en inriktning mot IT - och 

databranschen, enligt Linnéuniversitetet. Det har varit mest en målgrupp som ursprungligen 

kommer från Syrien. Det har rört sig om cirka 20 personer. Vidare har behovet visat sig vara 

stor mot validering av individer med sjuksköterskekompetenser, enligt ansvarig för validering på 

Linnéuniversitetet. I samband med att Linnéuniversitet har kunnat erbjuda en kompletterande 

utbildning för sjuksköterskor har validering för sjuksköterskeyrket blivit aktuell. I första 

omgången har 14 individer sökt till kompletteringsutbildningen för sjuksköterskor. Efter 

valideringen har 8 börjat kompletteringsutbildningen enligt Linnéuniversitetet.  

Under år 2019 kommer yrkesgruppen läkare som är utbildade utanför EU/EES för första 

gången skriva sitt teoretiska kunskapsprov på Linnéuniversitetet i Kalmar. Kunskapsprovet 

innebär att Socialstyrelsen säkerställer att den som söker svensk läkarlegitimation får sina 

kunskaper och färdigheter prövade så att de motsvarar kraven för svensk legitimation. 

Enligt Linnéuniversitetet ser man i dagsläge klart och tydligt behov av att utveckla 

valideringsinsatser för följande yrken: sjuksköterskor, ekonomer, ingenjörer.   

4.2.3 Målgrupp/er 

Både jobbytare och arbetssökande har möjlighet att ta del av valideringsinsatsen via 

Linnéuniversitetet. I dagsläge är det mest svenskar som efterfrågar valideringsinsatserna enligt 

valideringsansvarig vid Linnéuniversitetet. 

4.2.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Valideringsansvarig vid Linnéuniversitetet lyfter ett antal punkter under Skypemötet som är av 

stor vikt för framtida samordning och utveckling av valideringsinsatser inom ramen för Linné- 

universitetet. En av dessa är möjligheten att organisera valideringsmöjligheter via 

Linnéuniversitet i den bemärkelsen att enklare kunna integrera valideringsinsatser i ordinarie 

verksamhet. Idag råder det en osäkerhet inom fakulteterna på hur man validerar, beskriver den 

ansvarige för validering vid Linnéuniversitetet. Det finns ett behov att finna en effektivare 

ekonomisk lösning för validering inom ramen för de olika fakulteterna. Ett förslag som den 

ansvarige för validering vid Linnéuniversitet lyfter i enkätsvaren, och dessutom har skickat till 

utbildningsdepartementet som ett förslag är etablering av en s.k. valideringsutbildning. 

Valideringsutbildning skulle vara en möjlighet för validanden att söka sig till en formell 
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utbildning för att genomgå en validering på Linnéuniversitetet, menar den ansvarige för 

validering vid Linnéuniversitetet. Detta hade varit ett sätt att lösa det ekonomiska incitamentet 

för validering inom universitet och högskola men även ett sätt att bidra till en mer 

enhetlig ”valideringsmodell” inom högre utbildning. 

Ett annat utvecklings- och samordningsbehov som Linnéuniversitetet lyfter är 

utbildningsinsatser i syfte att nå en samsyn kring validering där personal inom olika verksamheter 

och valideringsutförare regionalt skulle få möjlighet att delta. En sådan insats skulle behöva 

samordnas regionalt, framkommer det i enkätsvaren.  

Vidare betonar man från Linnéuniversitetet att det finns ett behov att på regional nivå samordna 

valideringen utifrån följande punkter;  

 samsyn/engagemang/tydlighet i vad man menar med valideringen samt vem gör vad 

 synliggöra valideringsutförare utifrån sin roll  

 samordna regionala utbildningsinsatser, regionala workshopar med tema validering 

 jobba med insatser som leder till att branscher aktivt stöttar ”valideringsinsatser” 

Branscherna skulle kunna ”vara intresserade” av informationen att validering till utbildning via 

Linnéuniversitetet är ett sätt att kompetensutveckla sin egen personal. Linnéuniversitetet vill 

gärna ha kvalitativa kontakter med branscher (förslagsvis att fokusera på 2-3 branscher 

inledningsvis), framför den ansvarige för validering vid Linnéuniversitetet i enkätsvaren.  
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5.0 Bransch  

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. 

Branschens verksamheter och företag står för legitimiteten. Branschvalideringen har ett 

nationellt erkännande och fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan 

kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett 

kompetensområde eller i en yrkesroll4.   

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) har i uppgift att främja branschvalidering och driver 

bland annat Branschnätverket för validering, där representanter för branscher, 

arbetsmarknadens parter och olika myndigheter deltar. Idag finns det 25 framtagna 

branschvalideringsmodeller och förutsättningar för branscherna att leverera valideringstjänster 

varierar. MYH har i dagsläge inte statistisk data över antal utförda valideringar på regional nivå 

och inte heller insamlade uppgifter över tillgängliga valideringsutförare på regional nivå.   

Förfrågan att delta i valideringsenkäten avseende valideringsmöjligheter i Kronobergs län 

skickades till företrädare för samtliga 25 branschmodeller. 21 branschföreträdare har besvarat 

valideringsenkäten och 19 branschmodeller är representerade i enkätsvaren. Viktigt att poängtera 

är att vissa valideringsmodeller täcker flera olika branschmodeller. Exempel på det är 

industrivalideringen som undertecknas av flera olika branschföreträdare och är därmed 

representativa för flera olika branschmodeller.  

Nedan följer en beskrivning av de branschmodeller vars företrädare har besvarat 

valideringsenkäten eller på annat sätt besvarat frågorna från enkäten. Vidare beskrivs möjligheter 

att validera i Kronoberg inom ramen för dessa branschmodeller. Enkätfrågorna besvarades i 

olika grad av olika branschföreträdare. Vissa besvarade enkätfrågorna med utförliga 

beskrivningar och även statistisk data på regional nivå medan vissa valde att svara med mindre 

utförliga svar.  Viktigt att poängtera är att företrädare för it-branschen i Kronoberg har besvarat 

valideringsenkäten medan branschen i sig inte har tagit fram en branschvalideringsmodell. 

Redogörelsen branschvis kompletteras i viss utsträckning med faktainformation från 

branschvalidringsmodellernas publika websidor.  

5.1 Industrivalidering  
Valideringsenkäten besvaras av VD för Skärteknikcentrum i Värnamo. Enkätfrågorna besvaras 

dels i ett intervjumöte och dels via mail.  Frågorna besvaras på vägnar av konstellationen bakom 

Svensk industrivalidering. För mer information om Industrivalidering se hemsidan; 

www.svenskindustrivalidering.se/ 

5.1.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Industrivalidering har möjlighet att validera reell kompetens. Statistisk data på antal utförda 

valideringar finns och uppdateras kontinuerligt.  Industrivalidering validerar mot 

kompetensbevis eller kompetensintyg (en form av utlåtande av vad validanden har för 

kompetens och vad som behöver kompletteras). Fram till 2010 låg antalet ganska stabilt runt 50 

                                                 
 

4 https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering/ 

http://www.svenskindustrivalidering.se/
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enheter runt om i landet. Mellan 2010-2014 växte antalet snabbt till närmare 80. Sedan dess har 

det tillkommit ett tiotal nya testcenter, svarar VD för Skärteknikcentrum Värnamo.  

Industrivalidering informerar aktivt dels via etablerade testcentrum och dels via 

branschorganisationer (arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer) som i sin tur 

utbildar personal (exempelvis fackliga ombudsmän) som kan sprida informationen till anställda. 

Vidare informerar man via Arbetsförmedlingen. Industrivalidering har en etablerad kontakt med 

arbetsförmedlingens huvudkontor i syfte att göra industrivalidering mer tillgänglig till 

målgruppen arbetssökande. 

I Kronobergs län finns det i dagsläge möjlighet att validera kompetenser inom industri på två 

etablerade testcentrum i Växjö; Montico AB och Lernia utbildning AB.  Dock finns det idag 

ingen gymnasieskola eller vuxenutbildning i Kronobergs län som har ett etablerat ett testcentrum 

(d.v.s. är ett licensierat tescentra med certifierade yrkesbedömare). Det borde finnas ett behov 

för detta, menar VD för Skärteknikcentrum i Värnamo. På dessa testcentra kan man validera 

gentemot samtliga certifikat inom industrin. Utgångspunkten för validering av kompetens och 

kvalifikationer återfinnes idag i tre modeller; Industriteknik BAS, Automation Bas och Underhåll 

BAS. 

Från 1 jan 2010 till och med 3o sept 2018 har 308 individer erhållit ett branschcertifikat (grönt 

certifikat, blått certifikat eller industriteknik BAS) genom validering i Kronobergs län. Från 1 jan  

2017 till och med 30 sept  2018 har 82 personer erhållit ett branschcertifikat genom validering i 

Kronobergs län. Det kan vara fler som har validerats och fått ett så kallat kompetensintyg då 

man inte har klarat av kraven för kompetensbevisen, lyfter VD:en för Skärteknikcentrum i 

Värnamo. 

Att validera en person på ett ackrediterat testcentrum tar maximalt 4 timmar. Det innebär att 

man genomgår ett webbaserat teoriprov (finns tillgänglig på svenska, engelska, arabiska och farsi) 

samt ett praktiskt prov som utförs antigen på plats på ett certifierat testcentrum eller på plats 

hos ett företag. Både den praktiska och teoretiska delen av provet har tagits fram tillsammans 

med företag från branschen och liknar ett körkortsprov som regelbundet uppdateras efter 

nyheter och innovationer i branschen, understryker VD för Skärteknikcentrum i Värnamo. 

När det gäller Arbetsförmedlingens tjänster finns det idag ett utvecklat verktyg (framtaget i 

samarbete med industrivalidering och arbetsförmedlingen) som en del i valideringsprocessen; 

självskattningsformulär samt ett ”förtest” (cirka 1 timme) som innebär en djupare kartläggning 

av kompetensen inom industribranschen. Dock saknas det idag en upphandling från 

Arbetsförmedlingens sida att nyttja valideringsinsatser enligt den nationella 

industrivalideringsmodellen, lyfter VD för Skärteknikcentrum i Värnamo. 

Riktpris från Industrivalidering är 2 500 kr per person. Det ska aldrig överskrida maxgränsen, 

enligt VD för Skärteknikcentrum i Värnamo. Av beloppet 2 500 kr ska1 000 kr gå till 

Industrivalidering för nyttjandet av licensen/tjänsten medan resterande belopp behålls av 

certifierat testcentrum/yrkesbedömare. Testcentrum kan reglera priset men det ska enligt 

industrivalideringens riktlinjer inte kosta mer än 2 500 kr per person. Skillnad i pris får inte variera 

kraftigt från testcentrum till testcentrum. Industrivalidering ser över detta och följer upp 

kontinuerligt.  
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Det finns möjlighet att via testcentrum validera i grupp. Kostnaderna för validering per person 

kan vara relativt mycket mindre än att enbart validera en person. Ju fler personer som ska 

valideras samtidigt desto mindre omkostnader blir det för testcentrum/yrkesbedömaren. 

Exempelvis: testcentrum tar 100 kr per person i avgift för att nyttja licensen medan resterande 

omkostnad för att validera en grupp blir yrkesbedömmarens arbetstid. Kostanden brukar sjunka 

ju fler det är som ska valideras samtidigt. Man kan jämföra det med en personalutbildning - ju 

fler som deltar desto mindre kostar det per person, understryker VD för Skärteknikcentrum i 

Värnamo. 

Industrivalidering möjliggör certifiering av en valideringsutförare/yrkesbedömare, i 

fortsättningen testledare, som i sin tur kan validera enskilda personer inom industrikompetens. 

Att certifiera en testledare kostar 3 000 kr. Som testledare är man skyldig att genomgå anordnade 

fortbildningar som anordnas av industrivalideringen för att hålla sig a jour med 

branschutvecklingen. Ingen kostnad tillkommer för fortbildningar. För att certifiera en testledare 

måste man certifieras som ett ackrediterad testcentrum, d.v.s. man måste som skola, företag, 

organisation uppfylla vissa krav för att bli ett certifierat testcenter. Certifieringen kostar 25 000 

kr (Kriterier för att ansöka om att bli certifierad testcentra finns på hemsidan 

www.svenskindustrivalidering.se). 

5.1.2 Validering yrkesspecifikt  

Man validerar gentemot kvalifikationer, inte yrken, lyfter VD:en för Skärteknikcentrum i 

Värnamo. Industrivalidering har utvecklat en modell som validerar mot specifik kompetens. 

Validering utförs dels utifrån tre olika modeller som är branschgemensamma (Industriteknik 

BAS, Automation BAS och Underhåll BAS) men även branschspecifikt där bland annat en 

kombination av dessa tre kan förekomma (utförlig information finns på www. 

svenskindustrivalidering.se).  

Det råder ett enormt intresse för bland annat Industriteknik BAS i syfte att säkerställa 

baskompetensen, framförs av vd:n för Skärteknikcentrum Värnamo. Företagen/arbetslivet 

efterfrågar samtliga tre modeller; Industriteknik, Automation och Underhåll. Idag ställs det allt 

högre kompetenskrav av företag. Industrivalidering följer noga arbetsmarkandes kompetenskrav 

och utveckling och i takt med den utvecklingen kommer man även att bygga upp en modell, 

likande de tre befintliga, som kommer att ge möjlighet att validera personer som har högre 

utbildning inom branschområdet. Modellen kommer att bygga på den nya teknologin i 

branschen, förklaras av vd:n för Skärteknikcentrum Värnamo. Exempelvis kommer man att 

kunna validera en produktionstekniker.   

5.1.3 Målgrupp/er  

Industrivalidering är tillgänglig för alla, både arbetssökande och redan anställda. Det är inte så 

många yrkesbytare som har efterfrågat det, enligt VD för Skärteknikcentrum i Värnamo. 

Branschvalideringen används av följande målgrupper: 

 enskilda företag  

 omställningsaktörer vid varsel 

 arbetsmarknadsutbildare via upphandling från AF 

http://www.svenskindustrivalidering.se/
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 gymnasieskolor som vill erbjuda elever möjlighet att få både en gymnasieexamen 

och ett branschcertifikat 

 arbetsförmedlingens handläggare vid yrkeskartläggning av arbetssökande 

Om man lägger ”Enskilda företag” i en grupp och ”Alla andra" i en grupp, så är fördelningen i 

dagsläge enligt följande: 

 enskilda företag 35 procent  

 alla andra 65 procent.  

Med tanke på den rådande arbetskraftbristen i branschen ser Industrivalidering ett behov av att 

utveckla valideringsinsatser gentemot målgruppen nyanlända. Det finns ett behov av att 

ytterligare utveckla översättningar till andra språk och ha tillgång till utbildade tolkar.  

5.1.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Stöd som Industrivalidering ser ett behov av är bland annat ökade möjligheter till statlig 

finansiering. Någon form av utvecklingskapital på nationell nivå behövs för att främja livslångt 

lärande i branschen, menar vd:n för Skärteknikcentrum Värnamo. Vidare ser man ett behov av 

att den offentliga sfären satsar på att informera om industrivalidering. Med utgångspunkt i de 

nationella valideringsmodeller bör man främja system/strukturer som möjliggör en regional 

användning av Industrivalidering regionalt.  

Ett Centrum för livslångt lärande (inspiration kan hämtas från Island) är en insats som är i behov 

av regional samordning. En gemensam domän/centrum för livslång karriärvägledning skulle 

gynna kompetensförsörjningen på kort och långt sikt, understryker VD:n för Skärteknikcentrum 

i Värnamo.    

5.2 Hotell och Restaurang  
Frågorna från valideringsenkäten besvarades av verksamhetschef för Utbildningsrådet Hotell 

och restaurang (UHR). Enkätfrågorna besvaras dels digitalt via länk för valideringsenkäten och 

dels i ett fysiskt möte samt via mailkontakt.  

5.2.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Utbildningsrådet för Hotell och Restaurang har år 2015 tagit fram ett fungerande 

valideringsverktyg.  I dagsläget finns det certifierade yrkesbedömare över hela Sverige. 

Certifiering av yrkesbedömare sker varje månad inom ramen för olika organisationer, förmedlar 

verksamhetschefen för UHR.  

Valideringen är indelad i två olika faser; dialog och genomförande. Genomförandefasen sker på 

en arbetsplats och bedömningen sker av en yrkesutövare (yrkesbedömare). Detta gör att 

kompetenserna synliggörs i direkt anslutning till branschens krav på anställningsbarhet. 

Valideringen kan resultera i kocktitel (likvärdig tre års utbildning och flera års 

arbetslivserfarenhet) och gesällnivå. Endast UHR:s modell för branschvalidering är godkänd för 

detta, framkommer i enkätsvaren. (För mer information se; www.uhr.nu). 

Validering sker mot intyg på anställningsbarhet enligt branschens krav. Intygen samlas i UHR:s 

webbverktyg. Om validering görs mot betyg, vilket också är möjligt, sparas dessa också i UHR- 
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verktyget samt genererar till betyg på den skola där valideringen genomförts, understryker 

verksamhetschefen för UHR.  

Under 2017-2018 har hundratals valideringar genomförts i hela landet. Exempel på dessa insatser 

är arbetsförmedlingens upphandling av validering till kock och serveringspersonal vilket i sin tur 

har ökat antal valideringar. Ett annat exempel på större satsningar är Västra Götalandsregionens 

satsning där det har certifierat ett 30-tal yrkesbedömare i olika kommuner. I detta samarbete har 

ett 50 tal valideringar genomförts.  

I Kronobergs län har det under 2017–2018 validerats 20 personer. I dagsläget finns det tre 

certifierade yrkesbedömare. Dessa finns på följande ställen; två på Ryssbygymnasiet och en på 

Lernia Utbildning AB.   

Kostnad för yrkesbedömarutbildning är 6 000 kr exkl. moms (engångskostnad). Utbildningen 

tar cirka 5 timmar och resulterar i ett certifikat och ett upplåtelseavtal. 

Valideringskostnaderna för enskild individ ser ut enligt följande;  

Fas 1 Kartläggning av kompetensen: 2 500 kr exkl. moms. Kartläggningen tar fyra till sex timmar 

och görs under en eller två dagar. 

Fas 2 Kompetensbedömning: 3 500 kr exkl. moms. Yrkesbedömaren bedömer validandens 

praktiska handlag, yrkeskompetensen. Kompetensbedömningen tar cirka 10 dagar, framkommer 

i enkätundersökningen.  

Fas 3: 2 500 kr exkl. moms bedömning för betyg via behörig yrkeslärare – valideringen sker på 

yrkesskola 

Bedömningen sammanställs i webbverktyget och UHR utfärdar två dokument:  

 ett intyg där deltagarens faktiska kompetens intygas 

 ett kompletteringsutlåtande där eventuella behov att komplettera sitt 

kunnande beskrivs  

Målet med valideringen är anställningsbarhet. 

5.2.2 Validering- yrkesspecifikt 

UHR har tagit fram en branschvalideringsmodell för att validera följande yrken; kock, 

serveringspersonal samt personal inom hotellreception och hotellkonferens.  

Då kockyrket är ett bristyrke har validering mot kock efterfrågats i högre utsträckning, bland 

annat av Arbetsförmedlingen men även av arbetsgivare generellt, lyfter verksamhetschefen för 

UHR. Offentliga kök har specifikt efterfrågat metoder att snabbt och enkelt synliggöra 

kompetenser inom kockyrket. Valideringen har på det planet välkomnats som ett viktigt verktyg 

inom kompetensförsörjning. Resultaten hittills har varit dels att organisationer kunnat anställa 

kockar efter utförd validering och dels att valideringen har påvisat eventuella behov av 

kompletteringar av kompetenser inom kockyrket. Det är att sätt att säkerställa kompetenser och 

är väldigt uppskattat av arbetsgivare, understryker verksamhetschefen för UHR. I vissa fall där 

satsningar på validering mot kock har gjorts inom offentliga kök (exempelvis Västra 
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Götalandsregionen) har ett köksbiträde validerats och fått ett intyg på att man besitter 

kompetenser inom yrket kock (enligt branschens krav) medan köksbiträdestjänster har kunnat 

ersättas med ny personal som har köksbiträdeskompetenser. Detta har visat sig vara en 

framgångsrik kompetensförsörjningsprocess, framkommer i mötet med verksamhetschefen för 

Utbildningsrådet för Hotell och Restaurang.  

I kockyrket efterfrågas validering mest eftersom processen tar cirka 10 dagar.  

5.2.3 Målgrupp/er 

Valideringsinsatserna är tillgängliga för alla som har arbetslivserfarenhet inom kök och har haft 

arbetsuppgifter som motsvarar kock, kallskänka, köksbiträde och liknande. Språket är inte ett 

hinder då valideringen kan göras på vilket språk som helst, framkommer i mötet med 

verksamhetschefen för UHR. 

Mest efterfrågade valideringsinsatser är mot kockyrket. Det kan exempelvis handla om individer 

som har arbetat och som arbetar som kock men som saknar formell kompetens. Kommuner 

(offentliga kök) och privata restauranger samt myndigheter och organisationer som arbetar med 

att erbjuda valideringsinsatser är de som efterfrågar valideringsinsatser enligt branschmodellen, 

lyfter verksamhetschefen för UHR.  

5.2.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Det har i ett samarbete med Västra Götalandsregionen visat sig vara framgångsrikt att satsa på 

en strukturerad samordning av valideringsinsatser inom hotell och restaurang. Ett samarbete 

mellan RUA (Regionalt Utvecklings Ansvariga), Validering Väst och Skolmatsakademin har varit 

en viktig plattform för de kommunala köken och sjukhusköken.    

UHR utbildning ser ett stort behov av kockar i hela Sverige. ”När det gäller just behovet i Kronobergs 

län, kan en satsning behöva göras utöver arbetsförmedlingens prognosarbete. Fokus bör vara: offentliga kök samt 

den privata näringen.” (verksamhetschef Utbildningsråd för Hotell och restaurang).  

5.3 Fastighetsbranschen 
Frågorna från valideringsenkäten besvarades av verksamhetschef, Fastighetsbranschens 

Utbildningsnämnd (FUR).  

5.3.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL ägs och drivs av Fastighetsbranschens 

Utbildningsnämnd (FUR). FUR validerar både reell och formell kompetens som kan leda till ett 

intyg eller slutligen kompetensbevis/certifikat. Utförlig dokumentation finns för varje enskild 

validering. FUR som branschorganisation får månatlig statistik från 

mjukvaruplattformsleverantören. 

Valideringen utförs löpande av våra ackrediterade testcenter. Arbetslivsresurs och 

Yrkesakademin kan validera i FAVAL mot intyg i Växjö, Kronobergs län. Fastighetsskötare, 

fastighetsvärd och fastighetstekniker kan valideras i Växjö. I dagsläge kan man inte bryta ner på 

exakt antal utförda valideringar i Kronoberg (Växjö) utan en noggrannare analys, svarar 

verksamhetschefen för FUR i valideringsenkäten. Anvisade från Arbetsförmedlingen är mycket 

få, enligt FUR.  
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Tidsmässigt tar valideringen drygt en halv dag, enligt verksamhetschef Fastighetsbranschens 

Utbildningsnämnd. Beställning av validering sker direkt mot testcentret varför den ekonomiska 

hanteringen inte hanteras av FUR. Det rekommenderade priset är 4 500 för validering mot intyg 

och 8-9 000 för den totala valideringen mot kompetensbevis som leder till ett certifikat. 

Validering av en grupp är en offerthantering mellan arbetsgivare och testcenter, enligt FUR. 

Utbildning av testledare kostar 4 900 kr/person Inspektion/ackreditering av testcentret kostar 

12 500 - 25 000 kr beroende på validering mot intyg eller kompetensbevis. Det senare omfattar 

även praktisk validering, lyfter verksamhetschefen för FUR i enkätsvaren. 

Information om valideringsmöjligheter enligt branschmodellen sker via hemsidan 

(www.faval.info), nyhetsbrev, FUR:s regionala och lokala branschkompetensråd, via HR-nätverk, 

arbetsförmedlingens handläggare (snabbspåret fastighet bygger på FAVAL), mässor, Almedalen 

etc., svarar verksamhetschef för FUR i valideringsenkäten.  

5.3.2 Validering Yrkesspecifikt 

Valideringsmodellen FAVAL validerar mot VVS- och Fastighetsprogrammets 

Fastighetsinriktnings kursmål för yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärdar och 

fastighetstekniker. Vad gäller fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer validerar FUR mot 

yrkeshögskoleutbildningarnas kursmål. 

Mest efterfrågad är validering mot fastighetstekniker, enligt verksamhetschef för FUR. 

5.3.3 Målgrupp/er 

Målgrupp som främst efterfrågar valideringsinsatser är arbetsgivare som validerar sina 

medarbetare inom ramen för en strategisk kompetensförsörjningsinsats. I viss mån efterfrågas 

insatserna även av arbetsförmedlingen och målgruppen nyanlända. 

Valideringsinsatser enligt FAVAL-modellen är tillgängliga för alla målgrupper. FAVAL är 

upphandlat av AF, omställningsorganisationer m fl. Validering på övriga testcentra är öppna för 

"vem som helst", enligt verksamhetschef för FUR.  

5.3.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

FUR ser ett behov av att på regional/lokal nivå satsa på samordning av information om 

möjligheten med validering samt var den finns att tillgå regionalt och lokalt.  

5.4 Bygg- och anläggning - Måleribranschens Yrkesnämnd  
Valideringsenkäten besvarades av utbildningsansvarig, Måleriföretagen i Sverige, 

Måleribranschens Yrkesnämnd. 

5.4.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Måleribranschen har lång erfarenhet av kartläggning av målerikompetens. Branschen har tagit 

fram en egen valideringsmodell som samtliga utvalda bedömare är utbildade i. Totalt sett gör 

branschen 120 valideringar om året (hela landet). I Växjö har det hittills under 2018 gjorts en 

validering. 2017 gjordes fem valideringar. Ingen av dessa har beställts av arbetsförmedlingen. Av 

branschen utbildad validerare finns på Gymnasieskolan Kungsmad i Växjö.  
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Samtliga insatser dokumenteras. Beställare och validand tilldelas valideringsintyg efter 

genomförd insats, lyfter den utbildningsansvarige från Måleriföretagen i Sverige, 

Måleribranschens Yrkesnämnd. 

 I viss utsträckning underrättas branschen om genomförda insatser. Måleribranschens 

Yrkesnämnd utfärdar inte betyg. 

Information om möjligheter till validering sker via hemsidan; www.malare.nu samt i samband 

med att arbetsgivare anställer lärlingar som enligt kollektivavtal för måleriyrket ska valideras. 

Beställare och validand informeras inför och i samband med valideringsinsatsen. 

Valideringsprocessens längd beror mycket på individens kunskapsnivå. Valideringens praktiska 

moment kan ta upp till 10-15 dagar, svarar den utbildningsansvarige från Måleriföretagen i 

Sverige, Måleribranschens Yrkesnämnd.   

Det första steget i valideringen, som alla validander går igenom, är en grundläggande kartläggning 

på 1-2 dagar. Denna del kostar 5 000 kronor, exklusive moms. Om valideraren anser att en 

fortsatt validering är nödvändig kostar denna del 2 000 kronor, exklusive moms, per dag. I 

kostnaderna ingår all administrativ hantering av kallelser och hantering av validandens intyg, 

handlingar och målningsmaterial. 

Måleribranschens Yrkesnämnd ser valideringen som en individuell aktivitet och gör därför inte 

gruppvalideringar. ”Det strider enligt vår uppfattning mot syftet med validering och sänker kvaliteten på 

genomförandet” (utbildningsansvarig, Måleribranschens Yrkesnämnd).  

5.4.2 Validering Yrkesspecifikt 

Enligt framtagen branschmodell kan man validera mot måleriyrket 

5.4.3 Målgrupp/er 

Validering är tillgänglig för alla målgrupper; nyanlända, arbetssökande/yrkesväxlare, lärlingar och 

anställda i måleriföretag. 

5.4.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

”Idag har Kronoberg ingen validerare inom måleri som upphandlats av arbetsförmedlingen. Detta är ett samarbete 

som länet borde engagera sig mer i och på så vis utveckla det system som redan finns. På så vis blir fler 

arbetssökande anställningsbara.” (utbildningsansvarig, Måleribranschens Yrkesnämnd) 

5.5 Elteknikbranschen - Installatörföretagen  
Valideringsenkäten besvarades av representant för Installatörföretagen, expert för 

yrkesutbildning och ordförande i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).  

I enkätsvaren hänvisar man till valideringsmodell för installationselektriker samt 

valideringsmodell för VVS-montörer varför underlag till sammanfattningen nedan delvis hämtas 

från dess branschvalideringsmodellers publika hemsida. För mer information se, 

www.ecy.com/sv/validering/ och www.vvsyn.se/branschcertifikat-2/validering/.  

http://www.ecy.com/sv/validering/
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VVS-branschens Yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och 

Byggnads. Genom yrkesnämnder samarbetar arbetsmarknadens parter i utbildningsfrågor inom 

VVS-branschen5.   

5.5.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Modell för eltekniks validering finns framtagen och under våren 2017 tecknades 

trepartsöverenskommelse, svarar representanten från Installatörföretagen i valideringsenkäten. 

Trepartsöverenskommelsen tecknades mellan arbetsförmedlingen, Installatörsföretagen och 

Svenska Elektrikerförbundet om ett snabbspår – en snabbare väg till ett första arbete inom 

elteknikbranschen. Samarbetet har lett till en mer finslipad process där valideringen utgör en 

viktig pusselbit. Valideringsmodellen fastställer en kompetensmässig lägstanivå, dvs. att 

individen kan arbeta elsäkert och blir anställningsbar6. 

Under år 2019 kommer VVS-teknisk validering att vara klar svarar experten för yrkesutbildning 

Installatörföretagen i valideringsenkäten. Då kommer det att finnas modeller som säkerställer 

anställningsbarhet som elektriker respektive VVS-montör. 

Under 2017 har cirka 400 validerats via Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ECY och ca 20 

VVS- Branschens Yrkesnämnd (VVSYN). Cirka 70 % av ECY ärenden borde ha styrts bort 

under vägledning och med en mer tillgänglig modell kan VVSYN kanske nå 50 ärenden/år, 

svarar experten för yrkesutbildning från Installatörföretagen och ordförande i Elbranschens 

Yrkesnämnd. 

Idag finns det ingen statistisk data på antal validerade personer för enbart Kronobergs län, varken 

inom VVS eller för elteknik.   

I dagsläget finns det 27certifierade yrkesbedömare med rätt att validera enligt Elbranschens 

Centrala Yrkesmodell. Yrkesbedömare är utspridda över landet. Elteknisk validering upphandlad 

av arbetsförmedlingen finns på tio orter runt om i landet. I Kronobergs län finns det i dagsläge 

inte upphandlade valideringsmöjligheter via arbetsförmedlingen. Närmast finns det att tillgå i 

regionerna Kalmar, Halland och Skåne.7 

När det gäller VVS-branschens valideringsmodell valideras individen i branschens kunskapsmål 

motsvarande ett branschcertifikat. Valideringen utförs av en av VVS-branschens Yrkesnämnds 

godkända yrkesbedömare. Steg 1 är ett teoretiskt och muntligt test och tar cirka 8 timmar. Steg 

2 är ett praktiskt test som genomförs under 4 dagar. Blir validanden inte godkänd på steg 1 

saknar validanden grundläggande VVS-kunskaper och kan istället bli rekommenderad till att bli 

företagslärling eller går en annan av branschen godkänd vuxenutbildning. Om validanden klarar 

av steg 1 och 2 och är godkänd i svenska, matematik och engelska på gymnasienivå eller 

motsvarande utfärdar VVS-branschens Yrkesnämnd ett intyg som motsvarar et branschcertifikat. 

                                                 
 

5 https://vvsyn.se/branschcertifikat-2/validering/ 
6 Branschvalideringens användning och nytta, http://www.valideringsdelegation.se/wp-
content/uploads/2018/03/branschvalideringens-anvndning-och-nytta.pdf 
7 http://www.ecy.com/sv/validering/certifierade-yrkesbedomare/ 
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Intyget byts ut mot ett godkänt branschcertifikat efter 3 månaders anställning på anslutet företag. 

Kostnaden för att bli validerad är 20 000 kr + 1500 handläggningsavgift.8  

5.6.2 Validering Yrkesspecifikt 

I enkätsvaren hänvisar man till Elbranschens Centrala Yrkesnämnds och VVS-branschens 

Yrkesnämnds publika hemsidor (https://vvsyn.se/validering/ och 

www.ecy.com/sv/validering/.  Enligt dessa källor kan följande yrkesgrupper bli validerade; 

Installationselektriker via Elteknisk validering som är framtagen av Elbranschens Centrala 

Yrkesnämnd.  

VVS- montör, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare, industrimontör och sprinklermontör via 

branschvalideringsmodeller framtagna av VVS-branschens Yrkesnämnd.    

5.6.3 Målgrupp/er 

Målgruppen som mest efterfrågar valideringen är personer som vill bli certifierade som 

installationselektriker respektive VVS-montör, enligt expert för yrkesutbildning, 

Installatörsföretagen och ordförande i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. 

5.6.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Enkätfrågan besvarades inte av representanten för Installatörföretagen och ordförande i 

elbranschens Centrala Yrkesnämnd. 

5.6 Handel 
Valideringsenkäten besvarades av utbildnings- och kompetensexpert, Handelsrådet.  

5.6.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Handelsrådet har tagit fram en branschmodell för validering av butikssäljare som i dagsläget 

håller på att etableras samt håller på att upphandlas av arbetsförmedlingen. 

Validering består av två delar: kartläggning och bedömning. I kompetenskartläggningen svarar 

deltagaren på frågor och samtalar med en certifierad bedömare. Utifrån kartläggningssamtalet 

avgörs vad som blir nästa steg: utbildning/kompletterande aktivitet eller kompetensbedömning 

direkt. Därefter sker deltagande observationer och intervjuer med kollegor. Härefter kan 

branschintyget utfärdas.9 

Runt om i landet finns det idag 60-talet certifierade utförare, det vill säga personer som utför 

valideringar. Hittills har valideringar, enligt enkätsvaren från utbildnings- och 

kompetensexperten från Handelsrådet, skett inom ramen för olika pilotprojektet och i samband 

med utbildning av yrkesbedömare. I dagsläge finns det inget systematiserat sätt att föra 

dokumentation på antal utförda valideringar.  

Information om möjlighet att validera finns via Handelsrådets hemsida och inom kort planerar 

man att lansera information via arbetsförmedlingen. 

                                                 
 

8 https://vvsyn.se/branschcertifikat-2/validering/ 
9 http://handelsradet.se/yrke-och-kompetens/validering/ 

https://vvsyn.se/validering/
http://www.ecy.com/sv/validering/
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I dagsläge finns det inga uppgifter om i vilken utsträckning valideringsmodellen används i 

Kronobergs län samt om det finns certifierade yrkesbedömare inom Kronobergs län eller i de 

angränsande länen. Liknande information finns inte på handelsrådets hemsida och svar på dessa 

frågor har uteblivit vid enkätundersökningen som Region Kronoberg genomförde under hösten 

2018. Uppgifter om valideringskostnader framgår inte heller från hemsidan och inget svar via 

enkätundersökningen har inkommit från Handelsrådet.   

5.6.2 Validering yrkesspecifikt 

Branschmodellen kan i dagsläge validera mot ett specifikt yrke: butikssäljare i detaljhandeln. 

Efterfrågan har i första hand uppmärksammats med koppling till Arbetsförmedlingens 

verksamhet, enligt utbildnings- och kompetensexpert från Handelsrådet. 

5.6.3 Målgrupp/er 

Valideringsmöjligheter är tillgängliga för både för jobbytare/arbetssökande och redan anställda 

i branschen. Handelsrådets utbildnings- och kompetensexpert svarar i enkätundersökningen att 

det i dagsläget är tidigt att uttala sig om vilka målgrupper som efterfrågar det i störst utsträckning.  

5.6.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Enligt utbildnings- och kompetensexpert från Handelsrådet är branscher inte specialister på 

valideringsverktyg, men sitter på kritisk kompetens avseende de kompetenser som krävs. De 

befintliga valideringsmetoder och verktyg som fanns till buds är dåligt lämpade för att synliggöra 

de mjuka kompetenser som är centrala för exempelvis en butikssäljare. Branschen var därför 

tvungen att utveckla en egen modell. ”Önskescenariot hade varit att det funnits ett antal standardiserade 

metoder/verktyg för olika typer av kompetenser som branscher kunde "tanka in" sina kvalifikationer i. Detta 

skulle underlätta utförande, spridning. Spridning och genomförande skulle bli enklare om det fanns en 

standardisering enligt ovan och ett nätverk av utförare som kunde hantera flera branschers valideringar., 

upphandling hos arbetsförmedlingen mm.” (utbildnings- och kompetensexpert, Handelsrådet) 

5. 7 Branschen för byggnadsplåtslageri och ventilation (PVF)Yrke 

& Utbildning AB 

Valideringsenkäten besvarades av platschef, PVF Yrke & Utbildning AB.  

5.7.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Enligt Byggnadsplåtslageri och ventilations Yrke & Utbildning genomför man valideringar via 

arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning och via vuxenutbildningar inom branschens 

inriktningar.  Valideringsmöjligheter finns att tillgå när man söker sig till någon av dessa 

utbildningar. Fullbordad arbetsmarknadsutbildning ger kompetensbevis medan 

yrkesvuxutbildningen ger betyg enligt Skolverkets kursplaner. 

Valideringsutförare finns idag i Katrineholm. Valideringsprocessen kan pågå mellan 3 dagar och 

45 veckor och valideringskostnaden är cirka .5 000 kr/vecka/person. Alternativet är att begära 

en offert, understryker platschef, PVF Yrke & Utbildning AB i enkätsvaren.  

5.7.2 Validering Yrkesspecifikt 

Yrkesspecifikt finns det möjlighet att validera inom byggnadsplåtslageri och ventilation. 
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Efterfrågan av valideringstjänster är näst intill obefintlig idag, enligt platschef, PVF Yrke & 

Utbildning AB.  

5.7.3 Målgrupp/er 

Valideringen enligt PVF-modellen är tillgänglig för jobbytare/arbetssökande. 

5.7.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

”Då vi gör validering under utbildning känns inte det inte nödvändigt att till exempel utveckla valideringen för 

nyanlända från andra länder då det finns mycket som måste läras om hur arbetet utförs i Sverige och vilka regler 

och normer som gäller här. Många har ett hantverkskunnande så kortar den praktiska utbildningen till förmån 

för den nödvändiga teoretiska utbildningen”.(platschef, PVF Yrke & Utbildning AB) 

5. 8 IT-branschen 
It-branschen har i dagsläge inte tagit fram en branschvalideringsmodell. Valideringsenkäten har 

skickats till IT & Telekomföretagen, Sveriges enda branschorganisation för alla företag i it- och 

telekombranschen, Dataspelsbranschen och IEC (forsknings- och samverkansprojekt vid 

Linnéuniversitetet). Nedanstående sammanfattning baseras på svar från lokalt it-företag 

Softwerk AB Växjö och företrädare från dataspelbranschen.  

5.8.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Enligt Dataspelsbranschen har man goda möjligheter att utföra valideringar. Dataspelsbranschen 

anställer bara på portfolio och arbetsprover. Examensbevis är inte viktigt enligt 

Dataspelsbranschen. Branschen vill se att individer klarar hantverket att skapa spel, d.v.s. att titta 

på vad individerna har gjort tidigare är ett enda sättet att mäta kompetensen. 

IT-Softwerk AB från Växjö utför fullständig utvärdering av samtliga individer som kommer in, 

oavsett intyg på formell kompetens. Detta görs genom att utvärdera den reella kompetensen via 

arbetsprover och tekniska intervjuer. Hittills har man i företaget anställt 7-8 individer på detta 

sätt.  

Dokumentation inom ramen för valideringsinsatser och information om möjlighet till 

valideringsinsatser är inte möjlig, enligt dataspelsbranschen.  

Softwerk AB har dock interna register som används som referensmaterial i de löpande 

valideringsinsatserna. Information om valideringsmöjligheter sker som en del i intervjuprocessen 

på Sowtwerk AB. Kostnaden för validering är kanske 5-6 timmar produktionstid och 

standardtaxa för en konsult är 750 kr per timme. Kostanden blir kanske cirka 5 000 kr per person. 

Softwerk tror inte på ett koncept där man erbjuder gruppvalidering.  

5.8.2 Validering Yrkesspecifikt 

Dataspelsbranschen: ”Vi vill se att individer klarar hantverket att skapa spel. Alltså tittar vi på vad de 

gjort tidigare, det är det enda sättet att mäta deras kompetens. Därför kan man säga att kunskaper valideras 

vid varje rekryteringstillfälle”. (företrädare för Dataspelsbranschen) 

Softwerk AB validerar inom IT, framförallt mot kompetenser som produktspecialist och 

utvecklare. Insatserna görs i begränsad utsträckning även åt de kunder Softwerk utför uppdrag 

åt, d.v.s. i de fall kunden har behov av rekrytering. 
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Enligt Dataspelsbranschen kan man inte applicera valideringen yrkesspecifikt i branschen.  

5.8.3 Målgrupp/er 

Målgrupper som efterfrågar valideringen enligt Softwerk AB är uppdragsgivare inom deras 

konsultverksamhet. 

5.8.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Dataspelsbranschen: ”… Universitet är väldigt teoretiska. Vi efterfrågar tekniska- och konstnärliga 

högskolor som är mer praktiska.” (företrädare för Dataspelsbranschen)  

5. 9 Svenskt Underhåll (SVUH) 
Valideringsenkäten besvarades av VD för Svenskt Underhåll AB.  

5.9.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Svenskt Underhåll kan i dagsläget validera och certifiera underhållspersonal på ett flertal nivåer;  

 operativt (elektriker, mekaniker och automationselektriker på ESQF-nivå 3-4),  

 taktiskt (underhållstekniker och underhållsingenjörer EQF-nivå 5-6)  

 strategiskt (underhållsarbetsledare och underhållsledare EQF-nivå 6-7) personal.  

Det är i första hand formell kompetens som valideras, d.v.s. kunskaper och färdigheter.  Genom 

olika praktiska prov valideras även den reella kompetensen. Tillsammans med Svenskt Näringsliv, 

Teknikföretagen och IF Metall har Svenskt Underhåll dessutom utvecklat Underhåll BAS, en 

validering på SEQF-nivå 3-4. Den utgör en del av Svensk Industrivalidering, läs mer här: 

https://svenskindustrivalidering.se/underhall-bas/. 

”Då validering och certifiering hör intimt ihop anser SVUH att de två certifieringsomgångar vi genomför årligen 

för underhållsledare respektive underhållstekniker kan anses vara valideringar”( VD för Svenskt Underhåll 

AB). Certifieringar sker i form av en tentamen. Kraven som ställs är framtagna av ett antal 

nationella underhållsföreningar inom den europeiska organisationen inom underhåll, EFNMS, 

European Federation of National Maintenance Societies. 

Valideringsinsatserna dokumenteras kontinuerligt. Alla som har validerats och naturligtvis de 

som har genomfört tentamen inför certifieringen. Alla som har genomfört tentamen och 

uppfyller övrigt ställda villkor erhåller ett certifikat. De certifierade presenteras även officiellt via 

EFNMS hemsida; http://www.efnms.eu/ 

Information om valideringsinsatser sker löpande via branschtidningar, via SVUH:s nyhetsbrev, 

via hemsida och i sociala medier, enligt enkätsvaren från VD för Svenskt Underhåll AB. 

5.9.2 Validering Yrkesspecifikt 

Då underhåll är branschöverskridande så utförs validering inom de flesta branscher. 

Yrkesgruppen är tydlig och fokus ligger på operativ, taktisk och strategisk underhållspersonal. 

Valideringsinsatser och framför allt certifiering inom underhåll är mycket efterfrågat. Över 600 

underhållsledare och cirka 240 underhållstekniker är certifierade och alltfler genomför tentamen 

årligen, enligt VD för Svenskt Underhåll AB. 

https://svenskindustrivalidering.se/underhall-bas/
http://www.efnms.eu/
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Det finns i dagsläget inte statistisk data för antal genförda valideringar i enbart Kronobergs län. 

Då Svenskt Underhåll har utvecklat Underhåll BAS (som en del i industrialiseringen) går det idag 

att validera på de etablerade testcentra för Industrivalidering10. I Kronoberg är det i Växjö och 

Ljungby.     

5.9.3 Målgrupp/er 

Valideringen är främst utvecklad för anställd underhållspersonal, men kan användas av alla 

målgrupper som vill genomföra den. Underhåll BAS är till stor del inriktad på arbetssökande och 

nyrekryterad personal, lyfter VD för Svenskt Underhåll i enkätundersökningen. 

Validering efterfrågas mest av anställd underhållspersonal enligt Svenskt Underhåll.  

Valideringsarbetet utvecklas successivt i form av ett EU-finansierat Erasmus+-projekt som löper 

mellan 2018-2021. I första hand kommer man att fokusera på underhållsingenjörer och 

underhållsarbetsledare enligt VD för Svenskt Underhåll AB. 

5.9.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Enligt Svenskt Underhåll finns det idag ett stort behov av ett stöd från industrin för att utveckla 

och anpassa valideringsunderlaget till det behovet som finns inom området samt skapa en 

relevant koppling till den dagliga verksamheten. 

Ett annat behov som SVUH påpekar är kartläggning av valideringsbehovet och efterfrågan av 

valideringsinsatser samt genomförande av regionala och/eller företagsförlagda 

valideringsinsatser. 

5. 10 Transport 
Valideringsenkäten har besvarats av flera olika parter inom transportbranschen: HR chef för 

Alwex Transport AB, Regionalt Skyddsombud, Svenska Transportarbetareförbundet, 

projektledare TYA (Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd)och branschutvecklare, 

Transportföretagen. 

5.10.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Enligt Transportföretagen håller man i dagsläget på att ta fram nationella branschkrav samt 

valideringsmodeller för olika yrken inom fordon-och transportsektorn. Modellerna kommer att 

testköras under våren 2019. Vidare menar Transportföretagen att arbetsförmedlingen kommer 

att gå ut med en upphandling för certifierade bedömare för validering inom ramen för dessa 

branschvalideringsmodeller.  

Enligt lokalt transportföretag Alwex återfinns möjlighet till validering genom att intervjua och 

genomföra enkäter hos egen personal, transportörer och logistikenheter. Insatserna är mer av 

kompetensutvecklingskaraktär för egen personal men ses av Alwex som en möjlighet till 

valideringsinsatser för redan anställd personal.   

                                                 
 

10 För mer utförlig information om Industrivalidering se kapitel 5 (avsnitt 5.1) 
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Gällande dokumentation av valideringsinsatser sparas kursintyg vid utbildningsinsatser för egen 

personal i personalakt. Dokumentation som har anknytning till lagkrav gällande delägare och 

transportörer sparas också på Alwex koncernen. Register över genomförda utbildningar för egen 

personal förs också. Information om möjligheter till ovannämnda insatser sker i Alwex via 

intranät samt mejlutskick, lyfter HR chef för Alwex Transport AB. 

Enligt Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd (TYA) har man i dagsläge möjlighet att 

validera mot yrket lastbilsförare. Verktyget är helt nytt enligt TYA och har inte testas än. Därmed 

har inte heller ett koncept att informera om möjligheterna till valideringsinsatser testats. Själva 

valideringsverktyget har efterfrågats av bland annat Försvarsmakten och arbetsförmedlingen 

enligt, projektledare på TYA. Enligt TYA ser man ett behov av stöd till att informera lokala 

arbetsförmedlingskontor om möjligheter till valideringsinsatser inom yrket lastbilsförare. I övrigt 

är verktyget nytt och har inte testas än tillräckligt, enligt TYA, för att diskussion om resultat och 

utveckling skulle vara relevant. 

I dagsläget finns det certifierade yrkesbedömare på följande orter: Flen. Aarum, Brunna och 

Laxå.11 

5.10.2 Validering yrkesspecifikt 

Yrket- lastbilsförare, enligt projektledaren från TYA. 

5. 11 Gröna näringar 
Valideringsenkäten besvarades dels av kanslichef för Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) och dels 

av expert från arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna Arbetsgivare, som i sin tur är 

medlemsorganisation i NYN.   

5.11.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Enligt Gröna arbetsgivare jobbar organisationen i dagsläget med att utforma ett 

valideringsverktyg för skogsmaskinförare, både skördare och skotare. Tanken med verktyget är 

att validera unga studenter, vuxna både i och utanför vår bransch (yrkesbytare) samt nyanlända.  

När det gäller lantbruk och trädgård hänvisar Gröna arbetsgivare till grönt kort. (Information 

finns på www.nyn.se) 

Naturbrukets Yrkesnämnd hänvisar självfallet till yrkesprovet Grönt Kort när det gäller 

möjligheter till validering.   

”Grönt kort syftar till att validera anställningsbarhet till yrkesroller som bygger på självständigt arbete med 

kvalificerade arbetsuppgifter och att kunna göra de bedömningar som hör till. Det handlar om att ansvara för 

stora världen i form av djur, byggnader och maskiner, men också att inte via missuppfattningar göra misstag som 

leder till negativ påverkan på djur och miljö. Därför är grundkriteriet för att kunna valideras för arbete inom 

sektorn adekvat yrkessvenska”(www.nyn.se). 

Valideringsutförrare (diplomerare) enligt Grönt Kort finns i dagsläget på ett antal orter i Sverige, 

bland annat i Södermanland, Östergötlands Regionen och i Skåne. Dock inte i Kronobergs län. 

                                                 
 

11 https://transportkompetens.se/index.php/info/valideringskarta 

http://www.nyn.se/
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Diplomerarna är yrkesverksamma med godkänd teoretisk och praktisk bakgrund. De är 

utbildade av NYN för att kunna göra en sakkunnig och objektiv bedömning av 

yrkeskompetenserna. NYN har i dagsläge inte utvecklat ett system för att certifiera 

yrkesbedömare (diplomerare). Dock deltar NYN i Skolverkets försöksverksamhet med 

yrkesprov och kommer under våren 2019 att uppdatera Grönt Kort. Enligt NYN kostar det idag 

1 000 kr per person att genomgå en validering mot grönt kort. 

TABELL. Översikt för alla år hittills som NYN diplomerat Grönt Kort. 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Totalt antal 
anmälda  37 37 47 98 124 236 302 340 321 291 236 287 _ _ 

Totalt antal 
diplomerade  36 32 42 94 108 194 224 262 281 238 169 195 82 62 

källa: www.nyn.se 

Tabellen visar antal diplomerade över hela landet. Det finns i dagsläget inga statistiska uppgifter 

på hur många som har validerats enbart i Kronobergs län.  

5.11.2 Validering Yrkesspecifikt 

Som grund för validering av yrkeskunskaper ligger kriterierna för Grönt Kört (nivå 1) d.v.s. 

utförarnivå inom trädgård och jordbruk. Idag finns det möjlighet att validera mot - Grönt 

Kort/Yrkesprov för Mjölk, Gris, Växtodling och Trädgård. 

5.11.3 Målgrupp/er 

Alla som är intresserade av att testa sig för Grönt Kort kan göra det. Både elever, arbetssökande 

och yrkesverksamma kan erbjudas validering mot grönt kort.   

5.11.4 Framtida behov - egen verksamhet/regional samordning 

Enligt organisationen Gröna arbetsgivare ser man ett behov av regional samordning då Skogen 

planerar att öppna testcentrum för att kunna validera. Vidare lyfter man behovet av ekonomiska 

incitament för att fortsätta utveckla valideringsverktyget på ett bra sätt. 

5. 12 Vård och omsorg 
Enkäten besvarades av den regionala samordnaren för vård och omsorgscollege i Region 

Kronoberg. Samlad information om validering inom vård och omsorg finns på hemsidan 

www.vo-college.se/validering. 

5.12.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Vård och omsorgscollege har tagit fram riktlinjer för validering. Validering styrs utifrån Skollagen 

(2010:800) och Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.  

Valideringen genomförs idag inom ramen för vuxenutbildningen. För att validera sina kunskaper 

och prövas mot betyg måste man vara antagen till en utbildning. Utbildningsanordnare ger 

möjlighet inom ramen för vuxenutbildningen, tillsammans med handledare på arbetsplatserna 

att genomföra valideringen. Förutsättningen för att kunna validera är följande: 

- Yrkeslärare 
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• Utbildade yrkeslärare med ämneskunskap ansvarar för att bedömning sker mot nationella mål 

och kunskapskrav. 

- Valideringshandledare 

• Valideringshandledare med Vård- och omsorgscollege handledarutbildning steg 1 och 2. 

- Validand 

• Individen har tillräckliga kunskaper och färdigheter i förhållande till aktuella ämnesmål, centralt 

innehåll och kunskapskrav som valideringen ska ske emot. 

Information om möjligheterna till validering sker genom utbildare som i sin tur informerar de 

studerande. 

Då valideringen görs inom ramen för vuxenutbildningen har vård och omsorgscollege i 

Kronoberg inte exakta siffror på omfattningen av validering i Kronobergs län.  De som är 

certifierade i vård och omsorgscollege har de nationella riktlinjerna att förhålla sig till, hänvisar 

den regionala samordnaren för vård och omsorgscollege för Region Kronoberg.  

5.12.2 Validering yrkesspecifikt 

Vård- och omsorgsutbildning vänder sig till undersköterskor och motsvarande. Antal poäng är 

detsamma oavsett område. De kan arbeta inom psykiatri (skötare), äldreomsorg 

(undersköterskor), funktionshinder (stödassistent), akutsjukvård (undersköterskor). Det som 

skiljer i utbildningen är möjliga fördjupningskurser. Inom dessa områden finns det möjlighet att 

validera kunskaperna, lyfter den regionala samordnaren för vård och omsorgscollege för Region 

Kronoberg i enkätsvaren. 

Viktigt att poängtera enligt vård och omsorgscollege är att anställningsbar i branschen är den 

individ som har formell kompetens, d.v.s. betyg från vård- och omsorgsutbildning. 1 500 poäng 

inklusive svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 samt samhällskunskap 50 poäng. 

5.12.3 Målgrupp/er 

Idag efterfrågas valideringen mest av de som är yrkesverksamma, enligt vård och omsorgscollege 

i Kronoberg. Dessa kan ha haft vikarierande tjänster inom branschen eller har fått kompetens 

på annat sätt. För att kunna bli validerad måste man ha erfarenhet från branschen. Möjlighet 

utgår från den enskilde. 

5.12.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Valideringsmodellen i vård och omsorgscollege är nationell. Nya riktlinjer är framtagna. 

Utbildningen som har certifierats i vård och omsorgscollege ska följa riktlinjerna för validering. 

Stödmaterial tas fram under hösten 2018 och ska vara klart till årsskiftet, svarar regional 

samordnare för vård och omsorgscollege, Region Kronoberg. Vård och omsorgscollege ser ett 

behov av informationsinsatser för organisationer som ingår i vård och omsorgscollege, men även 

för de som inte är certifierade i vård och omsorgscollege. Önskvärt är att samordna ”mötet” 

mellan yrkeslärarna och handledare som tillsammans genomför valideringen för att främja 

samsyn och samhandling inom området, menar regional samordnare för vård och 

omsorgscollege, Region Kronoberg. 
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5. 13 Frisörföretagen 
Valideringsenkäten besvarades av vice VD för Frisörföretagarna. Sammanfattningen från 

enkätsvaren kompletteras med information från Frisörföretagarnas publika hemsida; 

www.frisorforetagarna.se.  

5.13.1 Valideringsinsatser, dokumentation, kostnad och information 

Frisörföretagarna har i uppdrag av regeringen, genom YH-myndigheten, fått organisera 

validering i frisöryrket. Validering kan innebära att bedöma yrkeserfarenheter för personer med 

utbildning och/eller yrkeserfarenhet från andra länder eller annan icke formell kunskap i 

branschen. För att bli behörig frisör i Sverige krävs ett godkänt yrkesprov (gesällprov) som 

resulterar i yrkesbeviset (gesällbrev). 

Enligt Frisörföretagarna finns det två varianter av validering för frisörbranschen.  

1. Genom FYN (Frisörernas yrkesnämnd) som kan granska utbildning och 

utbildningsbevis från andra länder. FYN gör jämförelse med svensk standard och kan 

om det finns underlag utfärda svensk frisörlicens.  

2. Genom teoretiskt samt praktiskt yrkesprov, genomförs av Frisörföretagarnas 

utbildningsnämnder på 18 platser i landet. 

Bedömning av individens praktiska samt teoretiska kunskaper i frisöryrket som utförs av 

Frisörföretagarnas regionala utbildningsnämnder. Utbildningsnämnden bedömer om individen 

har grundkunskaper i frisöryrket. Saknas det grundkunskaper rekommenderas individen en 

grundutbildning nivå 1. Där grundkunskaper kan konstateras rekommenderas individen till 

färdigutbildning nivå 2, 3 el 4. Om validanden har dokumentation på sammanlagt 5 000 timmars 

utbildning/yrkeserfarenhet samt goda grundkunskaper från kompetensbedömningen kan 

individen gå direkt till steg 4, d.v.s. till gesällprov. Kostnad för denna kompetensbedömningsdel 

är 3000 kr (exklusive eventuell kostnad för tolk). 

Vid rekommendation av färdigutbildning finns det tre olika nivåer. Utbildningsnämnden 

rekommenderar färdigutbildning eller grundutbildning. Efter färdigutbildning eller vid 

dokumenterad tid (utbildning/yrkeserfarenhet om 5000 h) kan branschens yrkesprov, 

gesällprovet, avläggas. Vid godkänt gesällprov kan yrkesbevis i form av gesällbrev erhållas från 

Sveriges hantverksråd. Kostnad för gesällprov är 3 500 kr och gesällbrev 875 kr. 

Under de senaste åren har man genomfört många valideringar inom frisöryrket enligt vice VDför 

Frisörföretagarna. Både genom Frisörernas yrkesnämnd och genom Frisörföretagens 

utbildningsnämnder. 

Dokumentation förs i båda varianter av valideringen. Frisörernas yrkesnämnds validering ger 

frisörlicens och yrkesproven som genomförs av Frisörförtagen ger möjlighet till branschens 

yrkesbevis, gesällbrevet. 

Exat antal utförda valideringar har dock inte förmedlats i enkätsvaren. Svar från Frisörförtagen 

på antal utförda valideringar i Kronobergs län har också uteblivit. Informationen är inte heller 

tillgänglig via dess publika hemsida; www.frisorforetagarna.se/ eller via Fisörenas Yrkesnämnds 

hemsida www.frisorlicens.se/ 

http://www.frisorforetagarna.se/
http://www.frisorlicens.se/
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Information om valideringsmöjligheter sker genom förfrågningar samt via Frisörföretagarnas 

publika hemsida; www.frisorforetagarna.se och via www.frisorlicens.se, enligt vice VD för 

Frisörföretagarna. 

5.13.2 Validering Yrkesspecifikt 

Validering sker inom frisöryrket; damfrisör, herrfrisör och barberaryrket. 

Enligt vice VD för Frisörföretagarna råder det stor efterfrågan av validering av alla delar av 

frisöryrket. Barberaryrket har blivit mer efterfrågat det senaste året framkommer det i 

enkätsvaren. 

5.13.3 Målgrupp/er 

Valideringen är tillgänglig för personer med yrkeserfarenhet och utbildning från andra länder 

och efterfrågan är störst bland målgruppen som har yrkeserfarenheter och utbildning från andra 

länder. 

5.12.4 Framtida behov- egen verksamhet/regional samordning 

Det som behöver utvecklas är tolktjänster anpassade till valideringsinsatser och översättning av 

material för de som inte har svenska som modersmål. ”Hjälp med att utveckla översättning och 

information för tolkar”.( Vice VD Frisörföretagen) 

5.14 Energiföretagen och Naturvetarna 
Företrädare för Energiföretagen och Naturvetarna har också besvarat valideringsenkäten. 

Branschföreträdare har valt att delta i valideringsenkäten men har dock inte besvarat frågorna 

fullständigt då de har kommit olika långt med valideringsinsatser eller inte har utförarrollen 

utifrån sin organisation.  

Från Naturvetarnas fackförbund för akademiker inom naturvetenskap besvarades 

valideringsenkäten av utredare, avdelningen för kommunikation och påverkan, medan 

Energiföretagen besvarade valideringsenkäten via projektledare för projektet Välutbildade 

nyanlända, Energiföretagen Sverige.  

”… Energibranschen har i dagsläget inte någon utvecklad valideringsmodell. Däremot så har 

arbetsgivarorganisationen. Sobona precis startat ett projekt kring att ta fram yrkesprofiler (mha Nordiskt 

Valideringsforum) på några av yrkena inom energibranschen, Energiföretagen Sverige avser att samarbeta kring 

detta projekt som avser att fortsätta under 2019…”(projektledare Välutbildade Nyanlända, Energiföretagen 

Sverige) 

Naturvetarna som fackförbund för akademiker inom naturvetenskap utför inte validering och 

kan därmed inte uttala sig om möjligheter till sådan., varken nationellt eller regionalt. Utredare 

från Naturvetarna lyfter däremot följande;”…För oss handlar det mest om legitimationsyrken inom hälso- 

och sjukvården: dietister, biomedicinska analytiker, sjukhusfysiker…Det förekommer att biologer och 

biomedicinare som arbetat som biomedicinska analytiker vill få sin kompetens validerad. Även en del önskemål 

från nyanlända naturvetare som vill arbeta inom hälso- och sjukvården men saknar svensk legitimation. 

Nyanlända, framför allt naturvetare som vill arbeta på labb som biomedicinska analytiker – utveckla utifrån 

denna målgrupp…” (utredare, avdelning för kommunikation och påverkan, Naturvetarna)  

 

http://www.frisorforetagarna/
http://www.frisorlicens.se/
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http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/03/branschvalideringens-anvndning-och-nytta.pdf
http://www.svenskindustrivalidering.se/
http://www.uhr.nu/
http://www.malare.nu/
https://vvsyn.se/validering/
http://www.installatorsforetagen.se/
http://www.vvsyn.se/validering/
http://www.ecy.com/sv/validering/
http://www.fastun.se/
http://www.handelsradet.se/
http://handelsradet.se/yrke-och-kompetens/validering/
https://svenskindustrivalidering.se/underhall-bas/
http://www.efnms.eu/
https://transportkompetens.se/index.php/info/valideringskarta
http://www.vo-college.se/validering
http://www.frisorforetagarna.se/media/1093/validering-friso-ryrket.pdf
http://www.malare.nu/Arbetsgivare/Larling/Valideringen/
http://www.bilproffs.se/
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 www.nyn.se 

 www.pvf.se 

 www.transportkompetens.se 

 www.svensktunderhall.se 

 www.vo-college.se 

 

Dialog/enkät 

 Rektorer för vuxenutbildningar i länet 

 Samordnare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningar 

 Arbetsförmedlingschefer, samordnare och företagsrådgivare 

 Företrädare för branschvalideringsmodeller 

 Representanter från yrkeshögskolorna i Kronoberg 

 Ansvarig för valideringsfrågor vid Linnéuniversitetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyn.se/
http://www.pvf.se/
http://www.transportkompetens.se/
http://www.svensktunderhall.se/
http://www.vo-college.se/
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Bilagor  

 

 
BILAGA 1 

ENKÄT 1 

Frågorna 

Valideringsinsatser och dokumentation 

1. Vad finns det för möjligheter att validera reell kompetens och formell kompetens inom 

ramen för Er verksamhet? 

2. Har Ni utfört någon validering inom de senaste två åren? Utveckla gärna! 

3. Finns det dokumenterad data över utförda valideringsinsatser? I så fall vilka? 

Dokumenteras valideringssinsatser; betyg och/eller intyg? 

4. Hur informerar ni om valideringsinsatser? 

Bransch  

Utförs validering inom specifika branscher/yrken? I så fall vilka? 

1. Har valideringsinsatser efterfrågats? I vilken utsträckning?  

2. Är validering i någon specifik bransch/yrke särskilt efterfrågad/eftertraktad? 

Målgrupp/er 

1. För vilken målgrupp (jobb bytare/arbetssökande) är valideringsinsatser tillgängliga?  

2.  Vilken målgrupp efterfrågar valideringsinsatser inom ramen för Er verksamhet?  

3. Ser ni något behov att utveckla valideringsinsatser utifrån någon specifik målgrupp? 

Utveckla gärna! 

Behov – egen verksamhet/regional samordning 

1. Vilket stöd behöver Er verksamhet för att fortsätta utveckla eller börja med 

valideringsinsatser?  

2. Vilka insatser för validering är i behov av regional samordning?  

3. Övrigt? 

 

ORDLISTA  

Källor: En nationell strategi för validering SOU 2017:18, UHR.se, Skolverkets Läroplan för 

Vuxenutbildningen 

Validering: En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation 

samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de 
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förvärvats. Skollagen (2010:800). På europeisk nivå beskrivs den i fyra separata steg: identifiering, 

dokumentering, bedömning och erkännande (certifiering). (Rådets rekommendation om validering 

av icke-formellt och informellt lärande 2012/C 398/01.) 

Reell kompetens: 

Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har 

utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom yrkeshögskolan 

och högskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg. Bedömning av reell kompetens avser i 

dessa sammanhang den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Det kan vara kunskaper från formellt, informellt och icke-formellt lärande. 

Icke formell lärande: 

Ett avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, förordningar eller 

föreskrifter. Icke-formellt lärande genomförs i till exempel studiecirklar, 

arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning. I många branscher utfärdas 

erkända certifikat eller diplom efter ett genomfört icke-formellt lärande. 

Kvalitetssäkringen av lärandet varierar men kan genomföras av den egna branschen 

eller av branschen erkända organisationer. 

Informellt lärande:  

Ett ofta oavsiktligt lärande som inte är organiserat eller strukturerat och som pågår 

på arbetsplatsen, i hemmet, på fritiden, under ledighet etc. 

Formellt lärande: 

Ett lärande som äger rum inom det formella utbildningssystemet och som är tydligt 

utformat i termer av ämnen/områden, tid och resurser. Det formella lärandet 

regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och syftar till betyg, 

examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande. Kvalitetssäkring i form av tillsyn 

och annan granskning genomförs av myndigheter. 

Formell kompetens: 

Kompetens som en etablerad organisation (till exempel en utbildningsinstitution, en myndighet 

eller en branschorganisation) har bedömt och dokumenterat i formella termer genom betyg, intyg, 

certifikat, legitimation etc. 

Intyg: 

Bekräftelse på att individen uppfyller delar av en specifik samling i förväg fastställda 

kompetenskrav eller kompetenskriterier. 

Betyg: Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 

kunskapskrav som finns för varje kurs. 
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   BILAGA 2  

ENKÄT II 

Branschspecifika och yrkesspecifika valideringar i Kronobergs län |  

 

Finns det valideringsutförrare inom ramen för Er bransch i Kronobergs Län och på vilken ort och 

organisation? Om inte var finns dessa närmast geografiskt till Kronobergs Län? 

      

      

       

Vilka yrken kan valideras i Kronobergs Län?    

       

      

     

Hur lång tid tar valideringsprocessen?    

    

      

    

Hur många har validerats i Kronobergs Län under år 2016, 2017 och 2018? Ange gärna antal 

genomförda valideringar inom olika branschspecifika yrken.  

      

      

      

Vad kostar det validera en enskild person?     

       

      

     

Vad kostar det att validera en grupp?    

    

Vad kostar det att certifiera en valideringsutförare/yrkesbedömare? 


