


SRY – Servicebranschens 
Yrkesnämnd

• Partsammansatt 
• Branschmodell för lärande och validering
• 5 kompetensstandarder inom städ och service
• Kvalitetssäkras med OCN-metoden 



En modell som fungerar

• 1200-1500 yrkesvalideringar per år 
som leder till varaktiga anställningar
• Tillgängligt i samtliga regioner
• Över 200 yrkesbedömare – arbetar både 

internt och externt med utbildning och 
validering
• Fungerar både formativt och summativt



Kompetensförsörjning i städbranschen 
– exempel på utmaningar

Behov av

Kompetensstandarder som 
tydliggör yrkesrollerna

System för kvalitetssäkring 
av lärande och validering för
• Strukturerat arbetsplatslärande
• Upphandlingar
• Utbildningar

Ständig 
arbetskrafts-

brist

Högre 
kompetens-

krav

• Fler nivåer i yrkesrollerna
• Ny teknik – digitala verktyg och 

avancerade maskiner
• Högre språkkrav – att läsa instruktioner 

och kommunicera på arbetsplatsen
• Viktig samhällsfunktion
• Upphandlingar med kompetenskrav

• 130 000 - 140 000 personer 
• Många människor får ett viktigt arbete
• Kostnadsfokus i upphandlingar
• Stor rörlighet in/ut/mellan arbetsgivare
• Arbetsgivare anställer okvalificerade
• Arbetsgivare utbildar sin egen personal



Avsyning och städ av stuga

Flyttstädning

Hemstädning 

Våningsstädning

Kontorsstädning

Trapp – och entréstädning Städningens grunder 
Hemservice 

Städningens grunder 
Städservice

Sanitetsstädning 
Grundläggande kunskap 

om saneringsuppdrag
Golv och 

inredningsmaterial, 
Hemservice 

Golv och 
inredningsmaterial, 

Städservice

Fönsterputsning Säkerhet och utrustning 
inom sanering

Redskap och maskiner 
inom hemservice 

Redskap och maskiner 
inom städservice 

Städning av golv Miljö och hållbarhet Kem-tekniska produkter 
inom sanering

Kem-tekniska produkter 

Service och bemötande Redskap och maskiner Service och kvalitet inom 
sanering 

Service och kvalitet 

Medarbetarskap Kem-tekniska medel Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö 

Grundläggande kunskap om 
ramar och regler i en 

verksamhet 

Städmetoder och 
städsystem

Lärande organisation 

Grundläggande kunskap om 
arbetsmiljö och säkerhet på 

arbetsplatsen
Städningens grunder Organisation och ekonomi 

SRY Städ Bas
Nivå 3

Introduktion Städ
Nivå 2

SRY Yrkesbevis 
Städservice
SeQF nivå 4

SRY Yrkesbevis 
Hemservice

Nivå 4
SRY Sanering Bas

Nivå 4



Branschmodellen används för:
Kvalitetskrav i upphandlingar av städtjänster
Kvalitetskrav i upphandlingar av utbildningar
Formativ validering
Summativ validering

Arbetsgivarna får verktyg för:

• Kompetensbaserad rekrytering

• Introduktion inom olika yrkesroller

• Struktur för lärande på arbetet

• Kompetenskartläggning

• Planering av kompetensutveckling

• Kvalitetssäkring av kompetens/kompetensutveckling

• Kompetensförflyttning/omställning



Utmaningar i samverkan…
Företag i branschen
Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsenheten
Komvux och Sfi
Studieförbund
Utbildningsanordnare
Omställningsfonder
Arbetsgivarorganisationer
Fackförbund
Branschorganisationer
Skolverket
…och så vidare…

Arbetsgivarens 
behov

Individers 
kompetens



Välkommen!

Du hittar våra yrkesbedömare på
www.sry.se

Kansli kontaktas via mail på:
sry@almega.se

http://www.sry.se/

