
SVENSK INDUSTRIVALIDERING
Svensk industrivalidering är en samverkansplattform för att säkerställa den kom-
petens som krävs i en konkurrenskraftig och framtidssäkrad industriell produktion. 
Det är också varumärket för industrins system och struktur för branschvalidering 
av yrkeskompetens.

Här samarbetar sedan 2015 industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och fristående 
branschorganisationer genom långsiktiga samverkansavtal för utveckling och 
stabil drift av systemet så det är tillgängligt över hela landet.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för arbetsgivare och medarbetare att på 
ett enkelt och effektivt sätt se till att den kompetens som behövs för en hållbar 
konkurrenskraft och ett hållbart arbetsliv finns på plats i företaget.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjning handlar om att kunna rekrytera, kompetensutveckla och or-
ganisera så att rätt kompetens finns på rätt plats och i rätt tid i företagets produk-
tionsprocess. Branschvalidering lägger grunden till kvalitet i alla momenten. 

För arbetsgivare handlar det om att få grepp om vilka insatser som krävs för att på 
bästa sätt ta vara på den kompetens som finns i företaget och hur den kompetens 
som saknas kan utvecklas eller rekryteras.

För medarbetare är en kvalifikation som är erkänd av industrins parter och 
branschorganisationer en grund att stå på för fortsatt yrkeskarriär. Det gäller både 
för fortsatt utveckling på arbetsplatsen men även för att visa på anställningsbarhet 
i samband med ansökan om ny position.

BAS-KONCEPTET
Svensk industrivalidering ansvarar för BAS-konceptet med validering gentemot 
kompetensstandarder som är gemensamma oavsett bransch. Det betyder att en 
BAS-kvalifikation gäller i samtliga delar av industrin och underlättar rörlighet över 
branschgränser. 

 

Varje bransch inom industrin har yrkesroller och arbetsinnehåll som är specifika för 
just den egna branschen. Därför finns också branschspecifika kvalifikationer och 
valideringsmodeller kopplat till dessa. Under varumärket Svensk industrivalidering 
samlas all branschvalidering som förvaltas och genomförs med samma kvalitets-
kriterier som BAS-konceptet.

ATT LITA PÅ
Våra valideringsmodeller går att lita på. Vi följer nationella riktlinjer och kvalitets-
krav för hur branschvalidering ska utformas och genomföras. Våra kompetenskrav 
är framtagna och uppdaterade tillsammans med ett stort antal referensföretag. 
Förankrat och legitimerat av ledare och medarbetare som har produktion som 
vardag och framtidens kompetenskrav för ögonen. 

Det är enkelt och resurseffektivt att genomföra en validering. En webbaserad be-
dömning kompletteras ibland med ett praktiskt moment. Resultatet från valideringen 
är detaljerad och gör att det blir lätt att få träffsäkerhet i åtgärder. 

 

Det är bara ackrediterade testcenter som har rätt att använda industrins branschva-
lidering. Behöriga testledare som är knutna till testcentret har både yrkeserfarenhet 
och särskild utbildning som krävs för att kunna genomföra valideringsprocessen. 

ALLT PÅ ETT STÄLLE
Våra testcenter lämnar förslag på kompetensutveckling när det behövs och kan 
vara med i hela processen. Planera, validera, kompetensutveckla, certifiera och 
utvärdera! Svensk industrivalidering verkar också för att aktörer som arbetar med 
yrkesutbildning på olika nivåer ska använda våra kompetensstandarder för att göra 
utbildningsinnehållet relevant och matcha industrins kompetenskrav. 

Tillsammans med Teknikcollege-certifierade skolor bidrar vår branschvalidering till 
kvalitet i yrkesutbildning på gymnasienivå, både för ungdomar och vuxna. Arbets-
förmedlingen använder industrins erkända valideringsmodeller som kvalitets- 
säkring i upphandling av arbetsmarknadsutbildning. Trygghetsfonden TSL har 
branschvalidering som resurs för individer i omställning. 

Sedan 2015 har vi lyckats etablera ett starkt samarbete som lagt grunden för ett 
förankrat, legitimerat och kvalitetssäkrat erbjudande om kompetenssäkring av 
produktionen och erkännande av yrkeskompetens. 

Vi fortsätter att utveckla Svensk industrivalidering med fler kvalifikationer och vali-
deringsmodeller, med fler funktioner inom genomförandestrukturen och med mer 
kommunikation kring värdet av branschvalidering som verktyg för en framgångsrik 
och strategisk kompetensförsörjning.
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KOMPETENSSTANDARD
En kompetensstandard är en etablerad och erkänd förteckning över kompe-
tenskrav som en individ måste ha fått bedömda och erkända för att erhålla 
en kvalifikation. Vi arbetar fram industrins kompetenskrav tillsammans med 
referensföretag och ämnesexperter för att säkerställa att kraven som ställs 
är relevanta och på rätt nivå.

KVALIFIKATION
En kvalifikation är detsamma som ett kompetensbevis, certifikat, yrkesbevis 
som erkänner att en individ har den kompetens som krävs för det arbetsinne-
håll som kvalifikationen gäller.

NATIONELLA RIKTLINJER OCH KVALITETSKRAV
Vi följer den modell för framtagning av valideringsmodeller och genomför-
ande av validering med behöriga testledare på ackrediterade testcenter som 
arbetats fram av Skärteknikcentrum Sverige (SKTC-modellen) och varit i drift 
sedan början på 2000-talet. Den ligger till grund för de nationella riktlinjer 
som arbetats fram av Myndigheten för Yrkeshögskolan som omfattar an-
vändandet av det svenska kvalifikationsramverket (SeQF) för beskrivning av 
kvalifikationer.

TESTCENTER OCH TESTLEDARE
En organisation kan bli ackrediterat testcenter om de krav som ställs upp-
fylls. Ett av flera viktiga krav är att testcentret måste kunna erbjuda kom-
petensutveckling kopplat till den branschvalidering som utförs. På så sätt 
utvecklas kontinuerligt olika former av smart kompetensutveckling. Behörig 
testledare blir man dels genom att visa den yrkeserfarenhet som krävs, dels 
genom att bli godkänd på den utbildning som krävs för testledarbehörighet.

BRANSCHVALIDERING
Branschvalidering är en strukturerad process där en individs yrkeskompetens 
kartläggs, bedöms och erkänns gentemot kompetenskrav som branschen 
har fastställt är kritiska för att kunna utföra ett visst arbetsinnehåll på ett 
tillfredsställande sätt.
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