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Vägen till 

kompetensförsörjning 

Att beskriva det 

man behöver kunna 

Att säkerställa att 

man kan det som behövs

För detta finns en metod

Validering

Yrkesprofilering

Open College Network



Branscher

Kvalitetskrav

Certifieringar

Yrkesbevis

Befattningar

och platsannonser

Arbetsuppgifter 

Bakgrund

Egenskaper

Utbildningar

Ämnesområden 

Kursplaner

Kursinnehåll

Vilka kunskaper och 

färdigheter behövs?

Yrkesprofilen 

blir det 

gemensamma 

språket!



Sveriges referensram för kvalifikationer (Myndigheten för 
yrkeshögskolan)

Yrkesprofilen nivåplaceras enligt 

SeQF

Kvalifikationer kan 

jämföras

• Mellan länder

• Mellan olika typer av 

lärande

− Formellt lärande

− Informellt lärande

− Icke-formellt lärande



Moduler med läranderesultat på 

jobbet 



Utdrag ur ”Chaufför – spol och slambil” 

Läranderesultat i moduler



Utdrag ur ”Felsökning inom vattenverk” 

Läranderesultat i moduler



Kompletterar formella krav, t ex C-körkort, YKB

Fem profiler inom återvinning

Maskinförare Spol- och slambil
Miljözoner / 

riksintressen

Mottagning av 

farligt avfall

Frontlastare, 

lastväxlare, 

liftdumper

Lagkrav

Ramp
Baklastare, 

sidolastare

Leda och 

planera

Montering, underhåll, reparation av kärl
Insamlingsbil

– renhållning

Tung lastbil 

– renhållning

Biltyper, 

containrar 

och behållare

Avfallshantering i 

praktik
Grunder i avfallshantering

(Anställd i 

Sverige)

Ergonomi och 

friskvård

Grundläggande 

arbetsmiljö 

och säkerhet 

på 

arbetsplatsen

Risker om hot 

och våld

Kommunikation 

i mötet med 

andra 

människor

Service, 

bemötande och 

förhållningssä

tt

Introduktion 

på ÅVC

Återvinnings-

arbetare på ÅVC

Chaufför 

(miljöarbetare) Trafikledning

Medåkare



Fyra yrkesprofiler inom 

VA

Förbereda inför schaktarbete 

på ledningsnät

Utföra schaktarbete inom 

ledningsnät 

Spolning och filmning av 

ledningsnät

Ledningsarbeten

Service, underhåll
Besiktningar, reparationer i 

lågtrycksanläggningar

Felsök avloppsnät Service, underhåll Service, underhåll

Felsök dricksvattennät Felsökning Felsökning

Anläggnings- och 

processkunskap

Anläggnings- och 

processkunskap

Anläggnings- och 

processkunskap

Grundläggande elkunskap inom VA Byte av vattenmätare

Lagkrav ledningsnät Lagkrav VA

Planering, problemlösning och dokumentation inom VA

Grundläggande processkunskap inom VA

Kompetenser för arbetslivet 

Tekniker

Ledningsnät och Rörnät

Drifttekniker

Vattenverk

Mätartekniker

Drifttekniker

Reningsverk



Exempel – Alla behöver inte kunna allt, gör ett 

urval

Arbete inom VA – Ledningsnät

Ledningsarbeten

Felsökning

inom avloppsnät

Felsökning inom 

dricksvattennät

Förbereda inför 

schaktarbete inom 

ledningsnät

Spolning och 

filmning av 

ledningsnät

Service och underhåll

Utföra 

schaktarbete inom 

ledningsnät

Anläggnings- och processkunskap inom ledningsnät

Lagkrav VA ledningsnät

Grundläggande elkunskap inom VA

Planering, problemlösning och dokumentation inom VA

Grundläggande processkunskap inom VA

Ergonomi och friskvård

Grundläggande arbetsmiljö 

och säkerhet på 

arbetsplatsen

Risker om hot och våld



Att ta fram yrkesprofiler

Workshops
Vad behöver man kunna?

Moduler med 

läranderesultat

Bearbetning
Moduler pusslas 

ihop till 

yrkesprofiler

Panel
Relevanssäkrar

innehållet 



Relevanssäkrande panel som företräder olika 

intressen

Blir det rätt och riktigt?

• Ger aktiv input och feedback

• Har relevant yrkeserfarenhet

• Säkerställer innehåll och 
struktur

• Företräder olika intressen

• Förankrar och ger nationell 
legitimitet

Ca 8-15 personer i panelen

• Branschföreträdare

• Yrkesnämnd

• Utbildare

• Arbetsgivarorganisation

• Fackförbund

• Företag



Yrkesprofilering Återvinning nov 2018

Nationell relevanssäkring Återvinning



Yrkesprofilering VA, Vatten och avlopp, nov 2019

Nationell relevanssäkring VA



Branschen

• Marknadsföra yrkesrollen

• Skapa formell kvalifikation, 

SeQF

• Standard i upphandlingar

Arbetsmarknadsaktörer

• Planera och genomföra insatser

• Underlag för samverkan

Yrkesprofiler används för olika 

syften 
– inte bara validering

Arbetsgivare

• Förenkla rekrytering

• Strukturera introduktion

• Planera kompetensutveckling

Utbildaren

• Skapa utbildningar utifrån 

företagens behov

• Erbjuda kompletterande 

utbildningar



Vägen till 

kompetensförsörjning 

Att beskriva det 

man behöver kunna 

Att säkerställa att 

man kan det som behövs

För detta finns en metod

Validering

Yrkesprofilering

Open College Network


