
FAVAL är fastighetsbranschens valideringssystem. Med hjälp 
av FAVAL kan ni kvalitetssäkra, kartlägga samt även utveckla 
rätt sorts kompetenser hos de anställda i företaget inom yrkes-
rollerna fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd.

Att kunna säga att de anställda är validerade kan öka 
företagets trovärdighet gentemot sina kunder – och 
samtidigt öka företagets attraktivitet som en potentiell 
arbetsgivare.

Företagsutbildning
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SÄKRA OCH UTVECKLA KOMPETENSEN I FÖRETAGET MED HJÄLP AV FAVAL

FAVAL



INFORMATION  
Kontakta oss gärna för ytterligare information:  
Tel: 023-584 00 E-post: kundservice@ya.se

VARFÖR FAVAL?  
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har i samarbete 
med branschen tagit fram FAVAL – en branschvalidering 
vars syfte är att bedöma reell kompetens och att säkerställa 
rätt kompetens på rätt plats. FAVAL validerar de olika 
yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetstekniker och 
fastighetsvärd.

YrkesAkademin validerar mot intyg där man mäter 
teoretisk kunskap genom ett komprimerat teoretiskt prov. 
Testet är datorbaserat och består av 11 ämnesområden 
per yrkesroll med upp till 12 frågor per ämnesområde 
(se vilka i rutan till höger). 

INFO
om utbildningen

KURSENS INNEHÅLL
För att validera de anställda behöver dessa 
komma till ett av våra testcenter. Väl där valideras 
berörd person mot intyg, där den anställda får 
mäta sin teoretiska kunskap genom ett antal olika 
teoretiska prov. 

Proven är gemensamma ämnesområden som 
valideras mot samtliga tre yrkesroller – alltså 
fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighets-
värd. Utöver detta valideras även ämnesområden 
som är specifika för de enskilda yrkesrollerna. 

Provet består av elva olika ämnesområden per yrkes-
roll varav de tio gemensamma är listade här nedanför. 
För fastighetstekniker tillkommer Styr- och reglerteknik, 
för fastighetsvärdar tillkommer Kundservice – och för 
fastighetsskötare tillkommer Yttre Skötsel.  

* Byggnadsteknik

* Miljö och hållbarhet

* Kommunikation

* Värme- och kylteknik

* Ellära och elkraftsteknik

* Ekonomi

* IT

* Matematik

* Juridik

* Ventilationsteknik

Vi erbjuder även en kompletterande utbildning för 
att täcka eventuella brister hos kursdeltagaren efter 
avslutat test.

HÄR HITTAR DU VÅRA TESTCENTER 
Validering sker vid ett av våra testcenter med behöriga 
testledare. Dessa återfinns på följande orter: Eskilstuna, 
Gävle, Linköping, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Växjö.

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET 
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun. 
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

FAVAL - intyg och kompetensbevis utfärdas av Fastighetsbran-
schens Utbildningsnämnd. FAVAL är ett av Fastighetsbranschens 
Utbildningsnämnd inregistrerat varumärke.


