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Steg 1 
Översiktlig kompetenskartläggning

Syfte: Översiktligt beskriva individens kunskap 
och kompetens.

Ansvarig: Arbetsförmedlare eller Studie- och 
yrkesvägledare genomför ett samtal med 
individen med hjälp av SRY´s manual.

Steg 2
Fördjupad kompetenskartläggning

Syfte: Identifiera kunskap och kompetens inom 
yrkesområdet samt avgöra om behov finns för 
ytterligare bedömning.

Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare

Steg 3
Kompetensbedömning för intyg

Syfte: Bedöma individens kunskap och 
kompetens relaterat till OCN Bas-
yrkesstandard eller SRY´s yrkes- 
standard. Utfärdande av Kompetensintyg.

Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare

Rekommendation
”Återremiss” till Arbetsförmedling eller 
vägledare med förslag på utbildning (om 
individen anses anställningsbar).

Utbildningsalternativ:
1, Yrkesutbildning OCN/SRY
2, Intyg från bedömning i steg 3
    kompletteras med SRY-utbildning

Steg 4
Kompetensbedömning för Yrkesbevis

Syfte:  Kontroll av för yrket fastställda 
kompetenskrav - Yrkesprov.

Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare



Jag bedömer att 
(deltagarens namn) _____________________________________

(Personnummer)     ___________________

     A, Har yrkeserfarenhet/yrkeskunskap

     B, Har fysik/ork för yrket

     C, Har vilja att arbete inom yrket

     D, Har förmåga att uttrycka sin kompetens

Underskrift - Handläggare/Vägledare

_________________________________          _________________________________
Namnteckning                                                     Namnförtydligande

Ort och Datum ___________________________________________________________

Kontakt tagen med SRY-Handledare - namn: ___________________________________

Datum ________

Handledarens Kontaktuppgifter/telefon/e-post/adress: ____________________________

_______________________________________________________________________

Planering:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Instruktioner, frågeformulär etc. s 3 ff
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Instruktion för Steg 1 Övergripande kompetenskartläggning

Syfte: 
Synliggöra/beskriva kunskaper och kompetens för att hjälpa personen till att arbeta inom 
Städ och service. Du avgör om han/hon ska gå vidare till Steg 2, dvs en fördjupad 
kartläggning hos en yrkesperson.

Ansvarig: 
Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare = Handläggare.

Metod: 
Nedanstående mall med frågor inklusive insamling av intyg och referenser som visar på 
erfarenheter och kompetens inom yrkesområdet. Ta hjälp av tolk vid behov!

Ditt fokus: 
Avgöra utifrån din intervju med personen om du tror att han/hon är anställningsbar inom 
yrkesområdet - Städ och service.

I manualen ser hur du kan avgöra om du anser att personen har Städ- servicekompetens. 
Om du anser att personen har möjligheter och vilja att jobba inom yrket, kontaktar du en 
av SRY diplomerad Handledare. Du skickar då en kopia till denne på det material du tagit 
fram inklusive eventuella intyg och betyg som personen har. 
 

I, Formalia:

Den sökandes Namn ______________________________________________________

Personnummer _____________________   Telefon ______________________________

Bostadsadress____________________________________________________________

Postnummer ___________________  Bostadsort ________________________________

B-Körkort (ja/nej) ________  Behov av Tolk (ja/nej) _________

Intyg/betyg - kurser, utbildning, arbete (ja/nej) ________

Om personen har intyg/betyg etcetera - samla in och anteckna nedan samt bifoga kopior:
Här gör du en förteckning på alla meriter oavsett om du anser att det har med Städ-servicekompetens att 
göra eller inte. Erfarenheter från andra områden kan vara mycket värdefulla för serviceyrket!
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CV - Betyg/intyg från utbildning, kurser, arbete mm - ange vad i kronolgisk ordning:

1, _________________________________________________ När _________________

2, _________________________________________________ När _________________

3, _________________________________________________ När _________________

4, _________________________________________________ När _________________

5, _________________________________________________ När _________________

6, _________________________________________________ När _________________

7, _________________________________________________ När _________________

8, _________________________________________________ När _________________

II Inledande Intervju:  
Du ska som Handläggare först gå igenom följande inledande frågor:

Har du jobbat inom servicebranschen? 
Har du jobbat med städ/service? 
Trivdes du med arbetet? 
Vill du fortsätta inom yrkesområdet? 
Vad vill du utveckla/bli bättre på inom yrkesområdet?

Anteckningar utifrån CV och inledande frågor:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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III Övergripande Kartläggning av kompetenser:

Instruktion: Intervjua och anteckna. Längst ned kryssar du för de kriterier som stämmer in 
på personen. Sedan undertecknar du dokumentet.

Vägledning: 
Det kan handla om allt från från städning, service, kundkontakt, reception, lättare 
vaktmästeri, grovstäd/sanering till redskap, ergonomi, kommunikation etcetera. Kanske 
personen du intervjuar har jobbat på ett hotell, i en restaurang, städat kontor, jobbat i affär, 
med service i kontakt med kunder etcetera. Det kan också vara andra erfarenheter från t 
ex föreningsliv som du tror kan vara av värde för yrkesområdet.

Många gånger kombineras städning med flera andra serviceinriktade arbetsuppgifter. 
Lyssna in personens erfarenheter! Din uppgift är att övergripande kartlägga dennes 
erfarenhet! 

Frågor kopplade till fyra kriterier: erfarenhet, förmåga, vilja, medvetenhet:

III A, Erfarenhet - Finns yrkeserfarenhet/yrkeskunskap?

Finns erfarenheter inom yrkesområdet, Städ och service? Ställ följande frågor:
- Vad har du för erfarenhet av städning?
- Vilken typ av städning har du utfört?
- Vilka anställningar/utbildningar har du inom området?

Låt personen berätta om sina erfarenheter och kunskaper som relaterar till yrkesområdet, 
Städ - servicekompetens. Anteckna vad han/hon har arbetat med/har erfarenhet av: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Har du arbetat inom något av följande områden? Restaurang, Handel/Butik, Reception, 
Lager, Hemtjänst, Vård/Omsorg, Sanering. Beskriv dina arbetsuppgifter: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Finns andra erfarenheter, arbetsuppgifter och intressen som har med service att göra? 
Beskriv vad:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bedömning av A - Kryssa i ruta A på andra sidan om yrkeserfarenhet/kunskap finns!

B, Förmåga - Finns fysik/ork och förutsättningar för yrket?

1, Tränar/motionerar du regelbundet (promenader, fysiskt arbete, work-out, gymnastik 
etcetera)?  Beskriv:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2, Har du besvär med rygg, axlar, leder etcetera? Beskriv: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________
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3, Har du erfarenhet av och/eller kan tänka dig att arbeta fysiskt - stå, gå, bli trött och 
ibland arbeta på obekväma tider? Beskriv:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4, Kan du tänka dig... (svara ja eller nej)

- att ha en man som chef?                           ____

- att ha en kvinna som chef?                        ____

- att jobba tidiga morgnar (från kl 06.00)      ____

- att jobba sena kvällar (efter kl 18.00)         ____

- att arbeta på natten                                    ____

5, Har du familj/barn och hur kan det påverka dig i jobbet?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6,  Kan du prata, läsa och skriva svenska (enkel svenska) så att du gör dig förstådd? 
(Beskriv kortfattat din uppfattning av deltagarens språkförmåga)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bedömning av B - Kryssa i ruta B på andra sidan om förmåga/förutsättning finns.
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C, Vilja - Finns vilja att arbeta i yrket?

Städ- och servicemedarbetare kan ha många arbetsuppgifter och möta en mängd olika 
situationer. Du ska skapa bra och trevliga förutsättningar för andra människors vardag. Det 
handlar om att ”vilja” och frågorna här nedan fångar in detta.

Som professionell städare och servicemedarbetare håller du rent och fräscht, du ger 
service som gör andras vardag både hälsosam och smidig. Ibland kan det ställas höga 
hygienkrav på ditt arbete och ibland rör du dig bland många människor, kanske på en 
skola, ett sjukhus eller en stor industri. Ibland arbetar du ensam med trappstädning eller 
tidiga morgnar på ett kontor.

Det kan vara allt från städning, till receptions- och konferensuppgifter liksom lättare 
administrationsuppgifter och enklare vaktmästeri. Arbetet innebär ofta en kombination av 
serviceuppgifter.

Du är en person som utför servicetjänster och ditt sätt att jobba kan skapa fler uppdrag för 
din arbetsgivare om du är professionell och har rätt attityd till yrket. 

1, Beskriv varför (om) du kan tänka dig arbeta inom yrkesområdet:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2, Vad är service för dig?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3, Vad är kvalitet för dig?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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4, Tycker du det är roligt att ”serva” andra? (berätta ...)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5, Kan du tänka dig att arbeta inom något eller flera av följande områden - förutom städ? 
Hemtjänst, Hemservice, Reception, Restaurang, Handel, Vård/Omsorg, Lager, Sanering

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bedömning C - Kryssa i ruta C på andra sidan om viljan finns.

D, Medvetenhet - Förmåga att uttrycka sin kompetens?

”Kan du beskriva vad du kan?” Låt deltagaren själv beskriva sin kompetens. Då blir 
personens kunskap om yrket tydligare. Självklart kan man efter hand också upptäcka 
annan värdefull kompetens. 

1, Vad är du bra på (inom yrkesområdet vi diskuterat)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2, Kan du något annat (annat yrke/intresse) som du tror är värdefullt för städ- och service?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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3, Vad vill du lära dig/bli bättre på inom städ- och serviceområdet?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4, Hurdan är du som person? (Några exempel: noggrann, hjälper andra, lyssnar, 
stresstålig, ordentlig, snäll, lojal, morgontrött, punktlig, morgonpigg, ansvarsfull, blyg, 
pratsam, nyfiken, glad, lätt att lära, ekonomisk, miljömedveten, noga med kvalitet, social) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bedömning D - Kryssa i ruta D på andra sidan om medvetenhet om yrkeskompetens 
finns.

Summering!

Steg 1 - Övergripande Kompetenskartläggning är nu genomförd. Kryssa på sista sidan i de 
kriterier du anser att deltagaren uppfyller. Tänk så här; Är personen anställningsbar? Finns 
kompetens att intyga och/eller utveckla? Bedömning:

A, B, C, D = Planera för steg 2, Fördjupad Kompetenskartläggning
A, B, C = Konsultera SRY-handledare innan steg 2 och/eller yrkesutbildning
B, C   = Planera för utbildning inom yrket om så önskas - kontakta SRY-handledare
A, B, D = Vägled mot annat vid ointresse av yrkesområdet!!
A, D  = Vägled mot annat vid ointresse av yrkesområdet!!

Om du anser att det finns kompetens med inriktning mot yrkesområdet så räknar 
branschen med att personen i fråga är eller snart kommer att vara anställningsbar. 

Frågan om anställningsbarhet är oerhört viktig! Tag kontakt med en SRY-handledare om 
du är osäker och/eller för att planera fördjupad kartläggning. Den fördjupade 
kartläggningen är branschens egen ”Stop and go” funktion. SRY´s Handledare har 
ansvaret för att bedöma yrkeskompetens. Kontakt med Diplomerad handledare:
http://www.sry.se/hl/hl.htm 
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