
Branschvalidering kvalitetssäkrar de 
kommunala företagens 

kompetensförsörjningen



I dag ska vi prata om:

• De kommunala företagens kompetensbehov

• Användningsområden för branschvalidering

• Exempel från Avfallshantering och återvinning

• Yrkestraniee med VGR , Validering väst mfl.

• Regionernas roll i samverkan 



Kort presentation och förväntningar?



Varför branschvalidering?

• Arbetslivets kvalifikationer 
är ett prioriterat område

• Livslångt lärande

• Myndigheten för yrkeshögskolan

– ESF-projektet Branschvalidering

– Operativ och strategisk samverkan

– SeQF

– Statsbidrag för utveckling 
av branschvalidering för arbetsmarknaders 
parter

• Strukturomvandling på arbetsmarknaden



De kommunala bolagens utmaningar:

• Attraktiv arbetsgivare för alla

• Föränderlig arbetsmarknad

• Hållbar utveckling

• Leverera affärsmässig samhällsnytta

• Samhället förändras snabbt

• Spegla det omgivande samhället



Generella utmaningar 
inom många branscher:

• Hjulet uppfinns på nytt

• Kvalitetssäkrade insteg saknas

• Nationella valideringsmodeller saknas

• Odefinierade yrkesroller

• Svårt att rekrytera rätt

• Utbildningssystemet räcker inte till



Vem är det för?

• Arbetsgivarorganisationer

• Arbetsmarknadsaktörer

• Arbetstagarorganisationer

• Branschkonsulter

• Branschorganisationer

• Företag

• Individ

• Myndigheter

• Omställningsaktörer

• Utbildningsanordnare

Branschvalidering



Nyttor

• Förbättrad samverkan 
och kommunikation

• System för kompetensförsörjning 
och kvalitetssäkring

• Tydligare karriärvägar

• Verksamheternas behov blir styrande

• Ökad tydlighet, status, 
samsyn och kvalitet

• Överföringsbarhet till
närliggande yrkesområde

Branschvalidering



Verktyg i modellen

• Kompetensstandard för yrkesprofil uppbyggd 
av moduler

• Digitalt verktyg med frågor 
och checklistor 

• Informationsmaterial

• Implementeringsmodell

• Intyg – yrkesbevis

• Metod- och expertstöd 

• Utbildning för handledare, 
bedömare och kvalitetssäkrare

• Nätverk för erfarenhetsutbyte

Branschvalidering



Tydliggör vad som behövs och krävs

• Uttrycks i kunskaper och färdigheter

• Fördelas ämnesvis i moduler 
i form av läranderesultat och 
bedömningskriterier

• Summan av moduler bildar en yrkesprofil

Nationella yrkesprofiler 



Bransch

Befattningar 
och platsannonser

Utbildningar

Arbetsuppgifter

Bakgrund

Egenskaper

Kursinnehåll

Kursplaner

Ämnesområden

Certifieringar

Kvalitetskrav

Yrkesbevis



Avfallshantering 
och återvinning

Besöksnäring 
och kulturarv

Energi

Fastighet Personlig assistans Vatten och avlopp



BRANSCHÖVERSIKT – YRKESPROFILER

Avfallshantering 
och återvinning





Arbete inom återbrukshantering

Yrkesprofilen i ett program med moduler



• Bedömningskriterier

• Bedömningsplaner

• Digitalt verktyg som underlättar 
processen

• Kvalitetssäkringskedja genom OCN-
metoden

• Kompetensintyg som är tydligt 
specificerade

• Läranderesultat i valbara moduler

• Relevanssäkrat innehåll

• Validering sker på arbetsplatsen

Startklart 
för validering



Bevisst är ett 
digitalt verktyg

• Bedömning

• Checklistor och frågor

• Praktiska uppgifter och övningar

• Självskattning och kartläggning

• Underlag för observationer



Utsnitt ur Bevisst



Utsnitt ur Bevisst



• Kompetensluckor dokumenteras 
separat

• Visar färdigheter, kunskaper och 
kompetenser

• Är sakligt och objektivt

Kompetensintyg



Strukturerad 
introduktion

Vinster med handledarskap:

• Bra förebilder

• Kultur där alla trivs

• Snabb, effektiv och inkluderande 
introduktion

• Trygghet för handledare



REGIONERNA 

• Yrkestrainee exempel på 
samarbete i VGR/Validering Väst

• Kompetensförsörjning  för hållbar 
utveckling!

• Inkludering, mångfald

• Insteg till arbetsmarknaden

• Hänga med i utvecklingen 

• Kontinuerligt livslångt lärande



Vad ser ni att ni vill och kan göra?



Sobona kan hjälpa till.

Förbereda organisationen

• Förankringsworkshop

• Implementeringsmodell

• Informationsmaterial finns 
framtaget 

• Ledningsdialog

Förbereda handledare/medarbetare

• Bedömarutbildning

• Sobonas handledarutbildning

• Stöd vid uppstart

• Tillgång till det digitala systemet Bevisst



Sobona kan hjälpa till.

Förbereda till deltagare

• Informationsmaterial finns framtaget

• Tillgång till det digitala systemet Bevisst

• Verktyg för språkutveckling på arbetsplatsen

Inplanerade 
bedömarutbildningar

• Fyra tillfällen via Nordiskt 
Valideringsforum

• Löpande utbildningsstarter


