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24 operativa modeller, 61 yrkesroller

11 av modellerna, totalt 24 
yrkesroller, började användas 2015 
eller senare.

Ca 18 000 validerade 2014-2018 
(omfattningen är dock större)

1 modell nivåplacerad i SeQF

Regionala tillgänglighet har ökat –16 
modeller tillgängliga i flertalet län, 
ytterligare 5 i hälften av länen.

Rapport

State-of-play

http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2019/05/rlig-redovisning-maj-2019-hela.pdf


Svensk industrivalidering 

SKF och industritekniker

https://svenskindustrivalidering.se/


Faval

Diös och fastighetstekniker

https://faval.info/


Om branschmodellerna

Rapport om branschvalideringens nytta

Mer information

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering/For-dig-som-vill-genomga-en-validering/
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/03/branschvalideringens-anvndning-och-nytta.pdf


Exemplet korta utbildningar inom 
yrkeshögskolan



• MYH ska 2020 förbereda införandet av korta utbildningar inom 

yrkeshögskolan som kan vara en eller flera kurser

• Korta utbildningar ska kunna erbjudas i syfte att utveckla 

flexibilitet och möjlighet att svara mot behov av fördjupad, 

breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet

• 13 miljoner kr avsätts 2020 och därefter 25 miljoner kr för 2021 

respektive 2022

Uppdraget till MYH



• Stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning

• Bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga 

lärandet

• För vem? För den som behöver förnya sin kompetens för att 

behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter 

eller byta bana i arbetslivet

Syftet med satsningen



• Befintliga utbildningsanordnare (Vid nästa ansökningstillfälle 

kommer det att vara öppet även för nya anordnare)

• Att man vid ansökningstillfället bedriver en ordinarie YH-utbildning 

inom det utbildningsområde som är aktuellt

• En existerande ledningsgrupp som kan ta ansvar även för den 

nya utbildningen

• Utbildningarna ska präglas av flexibilitet i takt och form

• Prioriterade områden den här gången är utbildningar som 

motsvarar behov av ökad kompetens inom digitalisering, 

automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och 

hållbarhet

Förutsättningar för att söka statsbidrag
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