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• En idéburen verksamhet

• Ett kompetenscenter 19 specialister runtom i landet

• En metod (OCN) Kvalitetssäkring och erkännande av lärande samt utveckling av 
yrkes- och kompetensprofiler

• Ett nätverk (OCN) 400+ organisationer som använder över 1 800
moduler inom ett stort antal yrkesområden

• En digital plattform Digitala verktyg för kartläggning, lärande, 
bedömning och erkännande

• En samarbetspartner Till arbetsgivar- och branschorganisationer, anordnare av 
utbildning och arbetsmarknadsaktörer 

Nordiskt Valideringsforum



Från…
Kortsiktiga åtgärder
inom utbildning 
och rekrytering

Till…
Att skapa en 
långsiktig, fungerande 
kompetensförsörjning 

Hur gör 
man det?



• Arbetskraftsbrist
• Tillgång till utbildning och flexibilitet i 

utbildningssystemen
• Teknisk och digital utveckling
• Grön omställning
• Kultur och språk
• Lärandets demografi
• Yrkesroller

kompetensförsörjning
Utmaningar inom



Slutsatser

• Skolan klarar inte kompetensförsörjningen ensam

• Utveckla lärande på arbetsplatsen

• Utveckla samverkan med anordnare av lärande

• Ta till vara på och utveckla befintlig kompetens

• Underlätta kompetensförflyttning - karriärvägar

• Attrahera nya målgrupper, bredda rekryteringsunderlag

• Undanröja fördomar – felaktiga bilder

• Skapa insteg – nya vägar in i yrket

• Ge individer erkännande för sitt kunnande

• Mikromeriter och överförbara/generella kompetenser

• Tydliggöra krav och behov – Samsyn inom branschen



– Tydliggörande av 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



Yrkesprofil – kompetensstandard
Drifttekniker – Reningsverk VA

Felsökning
inom reningsverk

Service och underhåll
inom reningsverk

Besiktningar 
och reparationer i 

lågtrycksanläggningar (LTA/LPS)

Vattenprover och provtagningsteknik inom reningsverk

Grundläggande elkunskap inom VA

Lagkrav – Vatten och avlopp

Planering, problemlösning och dokumentation

Grundläggande processkunskap inom VA Anläggnings- och processkunskap inom reningsverk

Ergonomi och friskvård Grundläggande arbetsmiljö 
och säkerhet på arbetsplatsen Risker om hot och våld



Läranderesultat i moduler



Framtagande av yrkesprofiler

Workshops
Vad behöver man kunna?
Kunskaper och färdigheter

Bearbetning
Klustras ”ämnesvis” i en 
Yrkesprofil/kompetens-

standard

Panel
Relevanssäkrar

innehållet 



Yrkesprofilering VA, Vatten och avlopp, nov 2019

Nationell relevanssäkring VA



Förbereda inför schaktarbete 
på ledningsnät

Spolning och filmning 
av ledningsnät

Ledningsarbeten Besiktningar, reparationer i 
lågtrycksanläggningar

Felsök avloppsnät Vattenprover och 
provtagningsteknik

Felsök dricksvattennät Felsökning Felsökning

Service, underhåll Service, underhåll Service, underhåll

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

Ergonomi och friskvård Grundläggande arbetsmiljö 
och säkerhet på arbetsplatsen 

Risker om hot och våld

Ledningstekniker
Ledningsnät

Drifttekniker
Vattenverk

Mätartekniker

Drifttekniker
Reningsverk



Mätartekniker

Ledningstekniker – Ledningsnät VA

Drifttekniker – Reningsverk VA

Drifttekniker – Vattenverk VA
Vatten 

och avlopp

Återvinningsarbetare ÅVC

Medåkare

Chaufför-
Renhållningsbil

Transportledare

Återbrukshantering Avfalls-
hantering 

och 
återvinning

Arbetsledare

Introduktion ÅVC

Tillsyn, skötsel 
och underhåll

Tillsyn, skötsel och 
underhåll - Bas

Fastighet

Anläggningsskötare 
parkering

Parkeringsvakt
Parkering

Markbeläggning (YB4)

Skötsel och 
förvaltning (YB1) Utemiljö

Utemiljö - Bas

Städ Bas

YB Städservice Städ

Introduktion städ

YB Hemservice

YB Sanering

Personlig assistent

Samordning 
- Arbetsledning

Personlig
assistans

BadvärdBad

Värd

Museiassistent

Besöksnäring
och kulturarv

Fiberinstallatör

Fibertekniker

Fiber och 
stadsnät

Nätverkstekniker

Projektör

Beredare

Projektledare

Kundservice inom energi Distributionselektriker -
Belysning

Energi

Distributionselektriker-
Ledningsnät

Distributionstekniker-
Fjärrvärmenät



Användningsområden

• I lärandeverksamheter/kompletterande 
utbildning

• Kvalifikationer

• Kartläggning

• Validering

• Kompetensförflyttning

• Underlag i rekryteringsprocesser

• Medvetandegöra individer – vägledning - stolthet



Kvalitetssäkringskedja

Kompetensstandard/moduler

Metodstöd/bedömningsplan

Certifierad bedömare

Certifierad intern kvalitetssäkrare

Certifierad extern kvalitetssäkrare



Validering – så här går det till
Yrkesprofil med 

moduler 

Medbedömare/HandledareBedömare

Kompetensintyg

Yrkesbevis
Kartläggning

Intern och extern 
kvalitetssäkring Planering och upplägg



Yrkesbevis - Kompetensintyg 



Kompetensförsörjningsstegen



Samverkan behövs

Översättning av kompetensstandards

Utveckling av metoder och metodstöd
− Kartläggning

− Underlag för bedömning
− Bedömning
− Kompletterande utbildning

Identifikation av överförbara kompetenser

Mikromeriter



”Vad lite vi vet, kan och förstår 
om hur mycket vi vet, kan och 
förstår”

Jörgen Bergvall
jorgen@valideringsforum.se


