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Hur viktiga är dessa frågor?

Tydliga roller 
– attraktiv arbetsplats

Lärande organisation 
– med mätbart, agilt

lärande

Medarbetare med den 
kompetens som 

yrkesrollerna kräver

Ställa och uppfylla 
kvalitetskrav i 
upphandlingar

Planerad och riktad 
kompetensutveckling

Möjliggöra 
kompetensförflyttning 

och omställning

Stödja branschens 
kompetensförsörjning

Arbetsmiljö 
och säkerhet på 
arbetsplatsen



• Ett gemensamt språk – vad man behöver 

kunna inom olika yrkesroller – på olika 

nivåer

• En överenskommelse i branschen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare

• En tydlig bild av medarbetarens 

nuvarande kunnande

• Möjligheter att lära sig 

– på arbetsplatsen eller via utbildning

• Möjlighet att kvalitetssäkra kunnandet

Då behövs en 

Infrastruktur för kompetens

Arbetslivets 

kompetenser

Yrkesbevisniv

å

Instegsnivå

Basnivå



– Tydliggör vad som behövs och krävs 

Nationella yrkesprofiler

• Uttrycks i kunskaper och 

färdigheter

• Fördelas ämnesvis i moduler 

i form av läranderesultat och 

bedömningskriterier

• ”Summan” av moduler bildar 

en yrkesprofil



Yrkesprofilen i ett program med moduler

Arbete inom återbrukshantering

Samarbete med 

återbruksentreprenör

er

Professionellt 

arbete 

med återbruk

Grunder i 

avfallshantering

Ergonomi, säkerhet 

och risker 

inom arbetsmiljö

Interpersonell 

kommunikation, 

service och 

bemötande

Läranderesultat och 

bedömningskriterier
Moduler

Yrkesprofil/

Kompetensstandard



Inom avfallshantering och återvinning

Framtagna yrkesprofiler

Introduktio

n 

på ÅVC

Återvinnings-

arbetare på ÅVC

Chaufför 

– renhållningsbil Transportledare

Medåkare

– renhållningsbil

Arbete inom 

återbrukshanterin

g



Moduler inom avfallshantering och återvinning

Framtagna yrkesprofiler

Maskinförare Spol- och slambil
Miljözoner / 

riksintressen

Mottagning 

farligt avfall

Frontlastare, 

lastväxlare, 

liftdumper

Lagkrav

Avfallshantering 

i praktik
Ramp

Samarbete med 

återbruksentreprenöre

r

Baklastare, 

sidolastare

Biltyper, 

containrar 

och behållare

Montering, underhåll, reparation av kärl
Professionellt arbete 

med återbruk

Avfallsinsamling med 

renhållningsbil

Tung lastbil 

- renhållning
Leda och planera

Grunder i ramar och 

regler i en 

verksamhet

Grunder i avfallshantering

Anställd i Sverige Medarbetarskap

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Introduktion 

på ÅVC 
Nivå 2

Återvinnings-

arbetare på ÅVC
SeQF-nivå 4

Chaufför 

–

renhållningsbil
SeQF-nivå 4

Transportledare
SeQF-nivå 5

Medåkare 

– renhållningsbil
SeQF-nivå 3

Arbete inom 

återbrukshanterin

g
Nivå 3



Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC

Kompetensstandard



Arbetsledning på ÅVC under 2022

Fler yrkesprofiler på gång

Introduktion 

på ÅVC

Återvinnings-

arbetare på ÅVC

Chaufför 

– renhållningsbil

Transport-

ledare

Medåkare

– renhållningsbil

Arbete inom 

återbrukshantering

Arbets-

ledare
…fler?



Framtagande av yrkesprofiler

Workshops
Vad behöver man kunna?

Moduler med 

läranderesultat

Bearbetning
Moduler pusslas 

ihop till 

yrkesprofiler

Panel
Relevanssäkrar

innehållet 



Branschen

Kvalitetskrav

Certifieringar

Yrkesbevis

Befattningar

och platsannonser

Arbetsuppgifter 

Bakgrund

Egenskaper

Utbildningar

Ämnesområden 

Kursplaner

Kursinnehåll



Yrkesprofilering Avfallshantering och återvinning nov 2018

Nationell relevanssäkring återvinning



Yrkesprofilering inom avfallshantering och återvinning dec 2020

Nationell relevanssäkring återbruk



– Används i olika syften

Nationella yrkesprofiler

För branschen som helhet

Tydligare, mer attraktiva yrkesroller 

Ramverk för kvalitetssäkring av verksamhet, 

arbetsmiljö och säkerhet

Ramverk för genomförande av validering 

Upplägg och upphandling av utbildning

Underlag för samordnade 

arbetsmarknadsinsatser

Spelar ingen roll hur, var eller när man har 

lärt sig

För den egna verksamheten

Planera kompetensutveckling

Genomföra kompetensbaserad rekrytering

Underlätta introduktion av nyanställda

Tydliggör karriärvägar

Ställa kvalitetskrav i upphandlingar

Genomföra valideringar av nya och befintliga 

medarbetares kunnande, som en del av ovan



Sobonas språkparlör

• Digital ordlista på: engelska, franska, 
arabiska, somaliska, farsi (persiska), 
dari (afghansk persiska), svenska och 
tigrinja. Korta utbildningsfilmer

• Språkkontrakt skapar samsyn

• Två tryckta språkparlörer

• Kostnadsfri och finns på 
sobona.se/enklarevag



– Vad är det?

Branschvalidering



– Vad är det?

Branschvalideringsmodell

En nationell överenskommelse mellan 
branschens parter kring 
kompetensstandard och hur 
valideringen ska gå till.

Ska uppfylla kriterier och 

riktlinjer 

för validering (EU, MYH, SeQF, EQF)

 Syfte, organisation, drift och 

förvaltning

 Ingående kompetensstandarder 

 Metod och process för 

kvalitetssäkring

 Hur man praktiskt arbetar med 

lärande  

och validering



Vad händer nu?

• Utbildning / validering - pågår

• Fler nivåplaceringar (SeQF) - ok

• Avsiktsförklaring - ok

• Branschvalideringsmodell             - pågår

• Färdplan - pågår

• Uppstart branschvalidering plan 1 jan

• Fler yrkesprofiler

• Arbetsledare ÅVC 2022

• Ytterligare ?



Studerande/

praktikant

Validering – av många olika skäl

Verksamheten

Handledare/

bedömare

Befintlig 

medarbetare

Ny på jobbet




