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Utvecklingsprojekt - Valideringsmodell samt Språkstöd för Städ- och servicebranschen
enl Avtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan 2009-12-14, Dnr. YH2009/2092

SRY har under våren 2010 utvecklat modellen för hur validering inom städ- och 
servicebranschen ska fungera. Dels har ett material tagits fram som ska vägleda personal 
inom arbetsförmedlingen, dels har validering med stöd av OCN-metoden tagits fram i 
samarbete med Stockholms stads arbetsmarknadsenhet. Parallellt med detta har också ett 
redskap för språkstöd ihop med företaget Vocab, vidareutvecklats.

Här följer en översiktlig beskrivning av arbetet med SRY´s modell som kommer att 
användas under hösten för att sjösätta branschens arbete med rekrytering och validering 
av servicemedarbetare.

Under våren 2010 har en remissgrupp bestående av ett 10-tal personer träffats vid några 
tillfällen. Den har bestått av diplomerade handledare från städbranschen, utbildare från 
Stockholms stad, representanter för OCN, företrädare för SRY och undertecknad. I arbetet 
med validering har siktet särskilt varit inställt på att ta fram ett fungerande system för 
rekrytering av ”rätt” personer till branschen, att kunna ta reda på vad de kan och ge dem 
en bra möjlighet till kompetensutveckling inom yrket. 

Arbetet har följt den av YH föreslagna modellen för validering - dvs de fyra stegen från 
översiktlig kartläggning till yrkescertifiering. Se bilaga 1. Fokus har som sagt legat på 
rekrytering av ”rätt” personer till städ- och serviceyrket. Därför har stor vikt lagts vid första 
steget som ska ske hos arbetsförmedlare och vägledare. En guide för den personalen är 
framtagen - se bilaga 2.

Det är viktigt att man, innan människor skickas vidare till fördjupad kartläggning hos en 
yrkesman, säkerställer att personen i fråga verkligen är intressant för branschen, själv vill 
och kommer att kunna fungera i yrket. Det blir därför särskilt viktigt under höstens 
samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vidare har vi under arbetet, och från erfarenheten av  ”Validering till 1000” kommit fram till 
att SRY´s yrkesbevis är något de allra flesta sökande inte motsvarar kompetensmässigt. 
Deltagare kan ha stora kompetenser inom något delområde men saknar annat vilket alltid 
resulterat i behov av ytterligare komplettering via utbildning. Glappet mellan den mest 
grundläggande förståelsen av yrket och branschens yrkesbevis är för stort. Därför har 
OCN-modellen tagits in i vår modell som innebär att branschen fått ett efterlängtad 
kompetenssteg - ”SRY-Bas” - mellan den första kompetensnivån, dvs nivån för 
introduktionsutbildning och den högre nivån, dvs SRY´s Yrkesbevis. Se bilaga 3. 

På så sätt minimeras risken för att hamna i att konstatera avsaknad av kompetenser - 
vilket aldrig kan vara avsikten med validering. Istället  säkerställer vi intygande av 
kompetenser och synliggörande av utvecklingsbarhet vilket sker i ett sammanhang.



Vi har kommit fram till att den mesta valideringen kommer att ske gentemot detta nya 
mellansteg - ”SRY-Bas” - och gå hand i hand med utbildning. På så sätt säkerställer vi att 
validering leder till anställningsbarhet. Fokus är ju rekrytering. Det ger individen möjlighet 
att få credit för det man kan och samtidigt direkt hjälp med att komplettera kompetenser för 
anställning, dvs en grundläggande kompetens. Eftersom branschen har många med 
annan språkbakgrund och SRY´s Yrkesbevis kräver goda svenskkunskaper så har ett 
hinder undanröjts med hjälp av SRY-Bas.

Modellen ser i korthet ut på följande sätt: 

1, Arbetsförmedlare avgör med hjälp av branschens intervjuguide och dokumentation om 
personen är anställningsbar.

2, Yrkesrepresentant - SRY´s diplomerade handledare - avgör om personen ska valideras 
mot SRY´-bas, ges en utbildning eller en kombination av utbildning och validering. Detta 
sker i samråd med arbetsförmedling.

3, Validering och/eller utbildning enligt OCN-modellen

4, Yrkescertifiering mot SRY´s Yrkesbevis och/eller andra karriärsteg inom branschen. 
(Observera att steg 4 egentligen är en senare fråga)

Efter SRY-Bas finns möjlighet att skaffa sig yrkescertifikat eller andra vidareutbildningar 
inom branschen. OCN-modellen innehåller en rad moduler med olika kompetensområden 
samt i två nivåer. Se bilaga 4 (två mappar) för exempel på moduler och nivåer. Deltagaren 
kommer att få intyg på exakt sina kompetenser och möjlighet att komplettera kompetenser. 

Vi tror att vi genom detta projekt och modellutvecklingen förbättrar branschens rekrytering 
och underlättar servicemedarbetarnas karriärvägar. Istället för att riskera att det blir ett 
separat projekt får vi nu en fungerande stegvis karriärväg in i yrket där validering varvas 
med utbildning och där fokus alltid är rekrytering. Tidigare har det fattats ett väsentligt 
mellansteg och inneburit att många inte fått den kompetensutveckling de nu 
förhoppningsvis kan få.

Ett språkstöd har utarbetats ihop med företaget Vocab vilket ger ett värdefullt redskap för 
att kunna rekrytera och kompetensutveckla nya medarbetare. Här lagras och utvecklas 
individuellt anpassat ett yrkesspråk med hjälp av mobiltelefon. Lärare utvecklar ihop med 
Vocab denna yrkesvokabulär som består av en ”bank” av yrkestermer. En beskrivning av 
verktyget finns i bilaga 5.

Under hösten 2010 kommer modellen för rekrytering och validering att prövas. Deltagarna 
kommer att få kompetensintyg som beskriver vad de kan och syftet är att intyga  
anställningsbarhet. Därutöver får självklart individen en möjlighet att se vad han/hon kan 
utveckla sig inom.

Väsentligt för framgång under hösten är samarbetet med Arbetsförmedlingen så att de 
som verkligen vill och har förmågan, rekryteras till validering mot städ- och serviceyrket. Vi 
hoppas på fortsatt gott samarbete med Yrkeshögskolemyndigheten i dessa frågor.
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