
UHR utbildning: Validering 

Validera dina kompetenser inom Hotell och 

restaurangbranschen och få ett kompetensintyg 
Du kan validera dina kompetenser om du har arbetslivserfarenhet inom det yrke du vill 
validera. 

Du kan validera dig inom följande yrke 

• Kock 
• Servering 

En validering leder till ett kompetensintyg som visar vilka kompetenser du har enligt 
kompetenskravet på aktuellt yrke.  Om det visar sig att du har behov av kompletteringar, 
får du också ett underlag som visar vilka kompletteringar du anses behöva. 

Det kan var viss teoretisk utbildning eller praktik med handledning och kanske 
yrkessvenska. Du får alltid ett kompetensintyg om du genomgår en hel validering. Detta 
kan du använda för att söka arbete. Men du kan bara med stöd av kompetensintyget, 
söka arbete som KOCK eller SERVETRIS/SERVITÖR  - om du får ett kompetensintyg där 
du nått upp till alla kompetenskrav. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börja med att: 

Fyll i ett självskattningsformulär inom det aktuella yrket. Detta är för att du ska 
förbereda dig inför ett samtal med Arbetsförmedlingen där du berättar varför du vill 
validera dina kompetenser. Genom självskattningsformuläret får du en uppfattning om 
vilka kompetenser som är viktiga.  

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/sjalvskattning 

Om Arbetsförmedlingen fattar beslut om att du kan valideras, behöver du välja en 
leverantör 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/sjalvskattning


UHR utbildning: Validering 

https://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/sok-
validering.html?pk_vid=92b5f453a87055a916079565360c9dbb 

Om en leverantör inte finns på den ort där du bor, kan du välja en leverantör så nära som 
möjligt. 

 
Valideringen går till så här: 

FAS 1: Du och en yrkesbedömare (en certifierad yrkesutövare inom det valda yrket för 
validering) har en dialog utifrån vissa frågor. Denna fas tar ca 2-4 timmar. När ni är 
färdiga bedömer yrkesbedömaren om du kan gå vidare till nästa fas.  

Om du inte går vidare till nästa fas, ska yrkesbedömaren ge förslag på komplettering. 

FAS 2: Nu sker en praktisk validering på en arbetsplats tillsammans med en 
yrkesbedömare under 10 dagar. Du ska nu visa vad du kan och yrkesbedömaren kommer 
att bedöma dina kompetenser utifrån bedömningskriterier. 

Valideringen tar 11 dagar 

En validering är inte en utbildning. Validering är ett sätt för dig att visa kompetenser 
genom att arbeta som en kock eller servitör/servitris.  

Valideringen kommer visa om du behärskar alla arbetsuppgifter som är nödvändiga i 
yrket, eller om du behöver komplettera något. Om du behöver komplettera något kan du 
tillexempel genomföra teoretisk utbildning eller praktik. När detta är kompletterat kan 
du genomföra fas 2 igen för att nå en yrkestitel 

Du kan göra en validering på ett annat språk än svenska: 

FAS 1 kan göras på ett annat språk än svenska med en yrkesbetonade – om det finns en 
sådan för aktuellt språk. FAS 1 kan också göras med en yrkesbedömare och en tolk. 

FAS 2 kan göras på ett annat språk än svenska om det finns en yrkesbedömare som talar 
det aktuella språket. Fråga aktuell leverantör om de kan validera på det språk du önskar. 

https://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/sok-validering.html?pk_vid=92b5f453a87055a916079565360c9dbb
https://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/sok-validering.html?pk_vid=92b5f453a87055a916079565360c9dbb

