
ATT VALIDERA SIG 
OCH TA UT GESÄLLBREV 
KOCK SERVITÖR HOTELLRECEPTIONIST HOTELLKONFERENSVÄRD



BRANSCHENS VALIDERING 
AV TYST KUNSKAP

Att omvandla tyst, erfarenhetsbaserad kunskap till for-
mell kunskap kallas validering. Den enda validerings-
modell som är godkänd av branschen utförs i regi av 
hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkes-
nämnd, UHR.

Många inom hotell- och restaurangbranschen saknar formella 
papper på sin kunskap. Den här tysta kunskapen är ett värdefullt 
reservkapital, för såväl individen som branschen, och även för 
samhället. Skriftliga kunskapsbevis ger nya möjligheter till en 
yrkeskarriär och innebär att verksamheter kan stärka sin organi-
sation.

Yrkesbedömare och yrkeslärare 
Valideringen görs med stöd av ett webbaserat verktyg enligt en 
modell som branschen gemensamt har tagit fram. För att kunna 
validera någons kunskaper krävs en yrkesbedömare eller en yr-
keslärare. Yrkesbedömaren är verksam och kunnig inom sitt yrke 
och har utbildats och certifierats av UHR. 

Först – en teoretisk kompetenskartläggning 
För att avgöra om någon har kunskaper nog att valideras görs 
först en teoretisk bedömning i intervjuform där validanden (den 
som ska valideras) själv skattar sina kunskaper och förmågor. 



Validering, praktisk kompetensbedömning
För att få ett intyg på sina kunskaper mot branschens krav på 
kompetens, utförs valideringen i praktisk arbetsmiljö i en verk-
samhet. Yrkesbedömaren bedömer validandens kompetens 
gentemot de beskrivna krav och de allmänna förmågor som 
krävs för att fungera i arbetslivet. 

Gesällbrev
Med intyg från en godkänd validering, gjord av en yrkesbedöma-
re i praktisk arbetsmiljö, kan validanden även ta ut ett gesällbrev. 
Gesällbrevet är ett bevis på att hen uppfyller branschens krav på 
yrkeskunnande. Det ökar också chanserna till en gedigen karriär 
inom yrket, både i Sverige och utomlands. Den som aspirerar på 
ett gesällbrev ansöker själv hos Hantverksrådet. 

Praktisk kompetensbedömning i skolmiljö
Valideringen kan också utföras mot yrkesutbildningens kompe-
tenskrav. Då görs bedömningen i skolmiljö under ledning av en 
yrkeslärare. Läraren ska vara behörig inom Hotell-och turism-
programmet respektive Restaurang-och livsmedelsprogrammet 
(HT och RL). Det är en bra lösning för språksvaga som vill få sina 
kunskaper validerade.

Samarbete skola och bransch
Att erbjuda elever i gymnasieskolans sista år inom HT och RL att 
validera sig ökar på elevens chans att få ett bra jobb direkt. Vali-
deringen utförs då i samarbete med en verksamhet, i en praktisk 
arbetsmiljö av en yrkesbedömare. Med en godkänd validering 
kan eleven dessutom plocka ut ett gesällbrev. 

Passar jag?
I den inledande kartläggningsfasen bedöms om du 
har de kunskaper som krävs. Det sker genom samtal 
och självskattning som du själv gör och resulterar i ett 
beslut att gå vidare eller inte. Tidsåtgången är 4 – 6 tim-
mar förlagt på två dagar.

Har jag rätt kompetens?
I den praktiska fasen av valideringen bedöms du i en 
verklig miljö, på en arbetsplats. Resultatet är ett in-
tyg enligt branschens krav för anställningsbarhet och 
tidsåtgången är 5 – 10 dagar. Ett annat alternativ är att 
kompetensen bedöms mot yrkesutbildningens krav av 
en yrkeslärare, i skolmiljö. 

TRE FÖRDELAR FÖR ARBETSGIVAREN
1.  Kvaliteten i verksamheten garanteras och det ger 

större trygghet för företaget och de anställda.
2.  Det är lättare att tänka långsiktigt och bygga en stark 

organisation.
3.  Yrkesstolthet och personlig utveckling stärks och 

eventuella kunskapsluckor blir en motivation för 
vidareutveckling.



Vill du bli certifierad yrkesbedömare?
Vill du valideras?

Vill du validera din personal?
Vill du veta mer?

Kontakta oss på UHR
m.persson@visita.se

www.uhr.nu/validering
Telefon 08-762 74 30

UHR:s modell för validering och gesäll är 
den enda som accepteras i branschen. 

Bakom modellen står:

VALIDERING FÖR HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN©



Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger
c/o Visita-Svensk besöksnäring

Sveavägen 25, Box 3546, 103 69 Stockholm
Telefon växel 08-762 74 00

www.uhr.nu


