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Förord
Träcentrum har under 2006 – 2009 fått möjlighet att med finansiering från Vinnovas program 
Dynamo 2, undersöka yrkesroller och validering inom träindustrin. De antaganden om mer 
eller mindre statiska yrkesroller och validering av dessa som gjordes i projektets inledning har 
fått omprövas, speciellt i ljuset av den lågkonjunktur som satte fart mitt under projektet. Det 
visade sig att den arbetskraft som blev friställd vid lågkonjunkturens inledning inte hade rätt 
kompetens när en del industrier började anställa igen. Lågkonjunkturen hade snabbt drivit på 
förändringar i arbetssätt och ny teknik hos företagen. Frågan om matchning av kompetenser 
och företagens behov av kompetent arbetskraft blev därmed högaktuell och projektet kom att 
handla mycket om dessa frågor.

Arbetet med utvecklingsfrågorna hade inte varit möjligt utan Vinnovas finansiering och de 
erfarenheter som gjorts under projekttiden är mycket värdefulla för träindustrin och det fort-
satta arbetet med kompetensförsörjning. 

Projektet har också skapat möjligheter för samarbeten utanför branschen vilket har medfört 
ett värdefullt av erfarenhetsutbyte.

Johan Palm Thomas Strand

Sammanfattning
I ett utvecklingsprojekt har validering och yrkesroller undersökts inom träindustrin.
126 personer har validerats och följande slutsatser dragits från fallstudier och utvecklingsarbete:
•  validering och utbildningsplanering har stor betydelse för företagens produktivitet och 

individers möjligheter att få anställning.
•  samarbete mellan bransch och arbetsförmedling är nödvändigt för att nå individer och 

företag.
•  fördjupad kompetenskartläggning (validering) kräver branschkunskap och är nödvändig för 

att forma en adekvat utbildning.
•  dataverktyg måste kompletteras med praktiska aktiviteter och personliga möten för att öka 

anställningsbarheten
•  ett certifierat analysverktyg för kompetens, som är accepterat av företag, anställda, skola och 

myndigheter, förenklar och effektiviserar matchningsförfarandet.

En modell för validering och utbildningsplanering har tagits fram. 

Framtida utvecklingsbehov anges inom följande områden:
•  Koppling av kompetensbehov och kompetensutveckling till omvärldsbevakning. 
• Certifiering av analysverktyg som kan integrera individuell kompetens med företagens kom-

petensprofiler. 
•  Utarbetande av modeller för efterfrågestyrd kompetensutveckling i samarbete mellan 

branschorganisationer, gymnasieskolan och yrkeshögskolan.

ISBN: 978-91-978745-0-2
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Bakgrund

Validering började på 1970-talet i USA. Man ville 

undersöka möjligheter för människor att läsa vidare 

på college trots att de inte hade formell behörighet. 

Det uppstod ett behov av att utvärdera den erfaren-

hetsbaserade kunskap som människor hade med sig 

från yrkesverksamhet och vardagsliv. 

Valideringen tog fart i Sverige under 1990 talet 

när Kunskapslyftet startade. Mycket av det som 

skrivits och utretts kring validering har rört sig just 

kring utvärdering för att få betyg och intyg som ger 

tillträde till utbildningar eller vissa behörigheter. 

Det har handlat om att individen ska bli rättvist 

behandlad. På senare år under 2000-talet har 

validering av yrkeskompetens blivit mer vanligt. 

Motiven är då främst ekonomiskt grundade istället 

för rättvisegrundade.

Yrkeskompetensen har traditionellt sett knutits 

till ett yrke. Det finns många yrken som är definie-

rade utifrån en utbildning till ett visst yrke och att 

det krävs en legitimation för att få utföra yrket t.ex. 

sjuksköterska och licenssvetsare. Den kompetens 

som krävs för att få arbeta som svetsare innebär att 

man måste ha legitimationen men det tillkommer 

en hel del andra kunskaper och färdigheter för att 

man ska kunna arbeta i yrket. Till yrket hör en 

yrkesroll.

Inom träindustrin finns det ett antal yrkes-

roller t.ex. sågoperatör, torkskötare, truckförare och 

lackerare.

Har man definierat ett antal yrkesroller kan 

man utforma yrkesutbildningar och komplette-

rande kurser så att rätt människa kommer på rätt 

plats i arbetslivet. Med hjälp av validering skulle 

man kunna avgöra vilken kompetens som fattas för 

att man ska kunna arbeta som sågoperatör.

Validering definieras officiellt som:

”en strukturerad bedömning, värdering och  

erkännande av kunskaper och kompetens som 

uppnåtts både i och utanför det formella utbild-

ningsväsendet” (ValiDeRingsDelegationen 2008 siD 75)

Ett utförligt utredningsarbete om validering har 

utförts av valideringsdelegationen som lade fram 

sin slutrapport under 2008. En hel del pilot-

projekt har genomförts inom området yrkesva-

lidering med inriktning på olika branscher och 

med speciell inriktning på validering av utländsk 

yrkeskompetens. Efter en grundlig genomgång av 

yrkesvalideringens historia och utformning i olika 

länder rekommenderar man: 

”Valideringsinsatser inom arbetsmarknadsområdet 

bör i första hand genomföras med utgångspunkt i 

kriterier och ramverk framtagna av branschorga-

nisationer eller andra yrkesföreträdare på natio-

nell nivå.”  (ValiDeRingsDelegationens slutRappoRt siD 26)

Rekommendationen bygger på insikten att utan 

yrkesföreträdarnas medverkan och acceptans, är 

valideringen meningslös.

Valideringsdelegationen upphörde i december 

2007 och ansvaret för valideringsfrågorna har 

överförts till myndigheten för Yrkeshögskolan  

(Yh myndigheten). För närvarande (hösten 2009) 

pågår ett intensivt arbete från myndigheten för att 

aktualisera valideringsfrågorna och driva utveck-

lingsarbetet framåt.

Inom de flesta branscher genomförs valide-

ringen genom ett inledande utforskande samtal 

– som innebär en kartläggning av utbildning och 

arbetslivserfarenhet – för att få fram en helhetsbild 

av personens kompetens. Därefter genomförs en 

bedömning av praktiska och teoretiska kompeten-

ser med hjälp av professionella yrkesutövare eller 

yrkeslärare. Det finns också modeller som baseras 

på teoretiska tester via databaserade formulär.
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Teoretiska utgångspunkter  
och metod 
I yrkesutbildning och på arbetsplatser sker lärande 

i verkliga och verklighetsliknande situationer. Ut-

vecklingen inom näringslivet innebär att yrkesrol-

ler ständigt förändras. Personal på arbetsplatser lär 

ständigt vare sig de går formella utbildningar eller 

ej. Drivkraften för detta är att verkligheten i form 

av träindustrins marknad och kunder ställer krav 

för att lösa viktiga arbetsuppgifter. Lärandet är 

situerat vilket innebär att det är bundet till en  

situation och ett sammanhang av verktyg, maski-

ner, arbetsorganisation, företagskultur och kom-

munikation (Säljö 2006, Wenger 1998).

En utvärdering (validering) av människors 

förmåga och kompetens för att kunna arbeta inom 

ett företag i träindustrin, kräver ett sammanhang 

för att kunna ge en trovärdig bild av en männis-

kas förmåga att lösa viktiga arbetsuppgifter inom 

företaget.

En utvärdering av en individ som visar upp 

befintlig kompetens på egen hand speglar inte 

alltid på ett rättvisande sätt vad en person klarar 

av i ett socialt sammanhang. Ett centralt teoretiskt 

perspektiv för projektet är begreppet handlings-

gemenskap (Wenger, 1998) som innebär att en 

yrkesgemenskap eller en social praktik successivt 

utvecklas på en arbetsplats.

En utvärdering av olika färdigheter och 

förmågor medför genast möjlighet att komplettera 

brister för att kunna arbeta med nya uppgifter. 

Varje individ har en viss potential att lära nytt 

utifrån den kompetens man för närvarande har, 

beroende på vilket stöd man kan få för detta på 

en arbetsplats där andra människor har en högre 

kompetens än man själv. I skolsammanhang talar 

Vygotskij om ”den proximala utvecklingszonen” 

(Dysthe 2003). 

En bedömning av om denna potential kan 

utvecklas på ett företag, har betydelse för match-

ningen av företag och individ. Även om denna 

bedömning är önskvärd kan den vara mycket 

svår att utföra, den bygger på god kännedom om 

personer och verksamhet.

Utifrån de perspektiv som anlagts är det 

befogat att utveckla en modell för validering som 

i största möjliga mån åstadkommer ett relevant 

sammanhang och därmed möjlighet att engagera 

både företag och individer.

Projektet har tillämpat ett interaktivt ar-

betssätt. Det innebär att utvecklingsarbetet har 

genomförts operativt i verkligheten samtidigt som 

observation och slutsatser har påverkat det fort-

satta arbetet. Kunskap om validering, validerings-

instrument och analysverktyg har vuxit fram. Det 

är den processen som på olika sätt redovisas här. 

Inledningsvis har träindustrins yrkesroller under-

sökts och funnits vara en synnerligen föränderlig 

måltavla att använda som referens. Detta har 

lett till en fokusering på validering med samtidig 

utbildning och i tät samverkan med träföretagen.

Erfarenheter har även kommit in från våra 

samarbetspartners TTC Tibro Training Centre, 

TMF Trä och möbelindustriförbundet, Swerea/

Swecast, Skärteknikcentrum och Forbundet  

Træ-Industri-Byg i Danmark.

Yrkesroller och arbetsuppgifter i 
förändring
Uppfattningen om innehållet i yrkesroller och 

arbetsuppgifter är ofta traditionsbundet på grund 

av att utvecklingen inom företag och branscher 

gått långsamt. Inom träindustrin bottnar nästan 

all verksamhet någon gång i tiden i det hantverks-

mässiga och det har satt sin prägel på hur yrkesrol-

lerna uppfattas både inom och utom branschen.  
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För att illustrera hur yrkesroller förändras idag, re-

dovisas ett detaljexempel från ett sågverk. Tekniska 

termer förklaras inte här men hela observationen 

har tagits med för att visa komplexiteten.

 

Sågverkets virkessortering 2006 

(Notering från en deltagande observation)

För tillfället sorteras bräder. Grundinställningen är 

utskott och från detta utsorteras kvinta. Normen 

är Gröna boken. Sorteraren har ca 0,5 sekunder 

på sig att fatta beslut om vilken klass brädan ska 

ligga i. Han (för det är en han) kan även höja 

kvalitén till kvinta genom att beordra en kapning 

på från endera änden upp till 3 moduler (dvs. 9 

dm). Underlag för beslutet är: kvisttyp, kviststor-

lek, kvistmängd, vankant, krokighet, röta, färgfel, 

barkdrag, kådlåpor, sprickor etc.

Sorteraren har en helhetsbild. (Den bygger 

på att det finns en viss kvalitet i varje parti och det 

håller sig inom ett visst intervall. Det beror också på 

om det är brädor eller centrumutbyten. Han ställer 

liksom in siktet när de första brädorna i ett parti 

kommer och sen rullar det på.) Med detsamma det 

finns ett fel som ej accepteras i kvinta släpper han 

förbi den brädan och tänker på nästa. Undersida 

och översida ger en helhetsbild. Undersidan som 

vinklas upp först indikerar genast vad beslutet kan 

bli. Om jag frågor vad det var för kvalitet på en 

viss bit kan han inte svara om biten har flyttat sig 

en meter för ”den är redan glömd”. Beslutet tas 

när brädan är exakt i en viss position.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete (i samarbete 

med Trätek) för att öka flexibiliteten i sorteringen. 

Det sker en ständig kundanpassning (ex den 

danska takläkten). Denna anpassning beror på 

kundens maskinutrustning och speciella produk-

tion (har egen hyvel, endast korta bitar, kräver 2 el 3 

sidigt kvistrent osv.).

Sorteraren: ”förr stod man och höll i varje bit 

vände på den, kände tyngden. Det gav en speciell 

känsla. Man kände direkt om tjockleken var 24 

mm istället för 25 mm. Det var en stor omställ-

ning att gå ifrån kontakt med virket till att sitta i 

en hytt och se endast med ögat. Man fick å andra 

sidan dålig koll på den närmaste halvmetern.”

Sorteraren har tät kontakt med försäljnings-

sidan. Han visar några bilder på klagomål från en 

kund. Han säger: ”Ja den här biten (med vankant 

på bägge sidor) kan jag gå med på att det skulle 

varit vrak (dvs. den skulle inte varit med i leveran-

sen), men den här kan jag inte gå med på att det är 

något fel.”

Kommentar till observationen

Den kunskap som sorteraren har bygger på en 

överenskommelse om kvaliteter inom sågverks-

industrin kallat ”Gröna boken”. I nyare tappning 

Blå boken och den allra senaste EU standarden 

EN 1611-1. Kunskapen hos sorteraren har 

utvecklats till en tyst kunskap och den har blivit 

omvandlad till rutin. Samtidigt kräver arbetet 

uppmärksamhet. Det som ”triggar” uppmärksam-

heten är variationen i virkesstyckets utseende.

När kundanpassning ska ske i sorteringsarbetet 

är frågan: Hur knyter man ihop befintliga rutiner 

med nya regler?  Regler som ständigt ändras efter 

kundens krav? Kan man göra det hur fort som 

helst? Hur ser reflektionen ut? Rimligtvis måste 

sorteraren utgå från sina nuvarande erfarenheter 

som står fast och se hur den nya regeln kan knytas 

till denna erfarenhet. Grundelementen i virkesbe-

dömningen är desamma (kvist, vankant, skador) 

men nya faktorer kan tillkomma till exempel fiber-

riktning/vinkel. 

Yrkesrollen består av kunskap om virkesegen-

skaper och utseende, kunskap om kvalitetsstandar-

der förmåga att tillämpa kunskaperna i praktisk 

handling genom att fatta snabba beslut, samt 

förmåga att vara flexibel vid tillämpningen av nya 

standarder.



7

I glashytten t v sitter sorteraren och fattar sina beslut.

Virkessortering 2006

Kameror och dator läser av virkeskvaliteten.

Virkessortering 2008

Utformning av detaljer

Sågverkets virkessortering 2008 

Företaget har investerat i en automatisk sortering. 

Virket fotograferas på alla fyra sidorna, bilderna 

bearbetas i dator och varje enskild bräda klassas 

efter den specifikation som datorn arbetar efter. 

Virket kan sorteras kundspecifikt och de standar-

der som är överenskomna får mindre och mindre 

betydelse. Sorterarens nya roll är att programmera 

datorn efter kundens behov, övervaka virkesflödet 

i sorteringen och ta ut stickrov för kontroll. Den 

tysta kunskapen behövs inte längre, inte heller för-

mågan att under tidspress fatta ständigt nya beslut. 

Den nya yrkesrollen består av kunskap om 

virkesegenskaper och utseende, kunskap om kva-

litetsstandarder, förmåga att programmera datorn 

efter kundens krav, kunna övervaka virkesflödet, 

kunna bedöma stickprov.

Andra yrkesroller inom träindustrin

Ovanstående exempel på förändring av en 

yrkesroll är ett exempel på vad som sker inom 

hela träindustrin. Under de senaste åren har CNC 

tekniken blivit allt viktigare medan hantering 

av stämjärn, bordfräsar och hyvlar mer och mer 

tillhör det hantverksmässiga. Det pågår också en 

process med ständig effektivisering av produktio-

nen. Detta innebär inte bara automatisering av 

arbetsmoment utan mer generellt en fokusering 

på produktionsflöde och produktionseffektivitet 

där personalens delaktighet i ett förändringsarbete 

är av avgörande betydelse. Några bildpar från 

träindustrin får illustrera den omvandling som 

ständigt pågår.
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Ytbehandling

Sågning av stock

Sortering av ämnen

Inom sågverksindustrin har kvalitetsbedömning av 

plank och brädor varit en högt specialiserad kun-

skap som nu försvinner i allt snabbare takt i och 

med införandet av kameror, scannrar och andra 

system för automatisk kvalitetsbedömning. 

Utvecklingen av arbetsuppgiften går från att 

vara maskinoperatör till processövervakare och 

generella kompetenser får allt större betydelse, 

speciellt förmågan att lära nytt i en arbetsorganisa-

tion. En del specialistkompetenser finns dock kvar 

och blir allt mer renodlade till exempel lackerings-

specialist eller CNC-programmerare. Delar av 

personalstyrkan på ett företag måste ha en bred 

mångkunnighet och en del blir specialister.

Konsekvensen av utvecklingen av arbetsupp-

gifternas förändring är att det inte går att beskriva 

en yrkesroll alltför noggrant som t.ex. att en 

operatör står vid en viss maskin och gör specifi-

cerade saker. Yrkesrollen blir istället en kunskap 

att hantera ett antal olika moment, maskiner och 

processer. När förändring av arbetsorganisation 

och arbetsinnehåll går allt snabbare och yrken 

försvinner och nya tillkommer, är det relevant att 

tala om yrkesprofiler som ständigt förändras. 
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Identifiering av yrkesroller i möbel 
& inredningsindustrin

Vi har genomfört studier hos företag i möbel 

& inredningsindustrin där vi har kartlagt olika 

yrkesroller. Vi har identifierat de maskiner som 

finns på avdelningarna. Vi har genomfört ett antal 

intervjuer med produktionsledare och operatörer 

för att få fram grundkriterierna för vad som krävs i 

de olika yrkesrollerna. Nedan visas beskrivning av 

två yrkesroller en som präglas av mångkunnighet 

och en som präglas av specialistkompetens. Det 

finns ett antal generella kompetenser som gäller 

inom hela företaget. Dessa gäller inte bara en spe-

ciell avdelning (beskrivning av ytterligare yrkesroller 

se bil. 2 ).

Verkstadssnickare - maskinavdelningen

Definition av yrkesrollen

Vår person är en flexibel och mångkunnig med-

arbetare. Denne kan utföra flera arbetsuppgifter. 

Flexibiliteten innebär att personen är högvilt på 

arbetsmarknaden. Det är den yrkesroll som är den 

mest komplexa att validera mot på grund av den 

stora variationen på arbetsuppgifter.

 

Sågavdelningen

Vilka maskiner förekommer i deras miljö?

 • Väggsåg

 • Formatsåg

 • Justersåg

Vad krävs?

 • Ritnings-/kapnote kunskap

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – skivmaterial,  

  dimensioner mm.

 • Säkerhetskunskap 

Faneravdelningen

Vilka maskiner förekommer i deras miljö?

 • Fanerpress

 • Limvalsmaskin

 • Fanerklipp

 • Fanersåg

 • Fogmaskin-tejp

 • Fogmaskin-smälttråd

 • Fogmaskin-stumfog

Vad krävs?

 • Ritnings-/kapnote kunskap

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – skiv, lim, träkunskap och

    dimensioner

 • Säkerhetskunskap 

Massivträtillagning

Vilka maskiner förekommer i deras miljö?

 • Kapsåg

 • Klyvsåg

 • Rikthyvel

 • Planhyvel

 • Bandsåg

 • Listhyvel – fler kuttrar

Vad krävs?

 • Ritnings-/kapnote kunskap

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – massivträ, egenskaper,

    träslag

 • Verktygskunskap

 • Säkerhetskunskap 

Bordsfräs

Vad krävs?

 • Ritnings-/kapnotekunskap

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – massivträ, egenskaper,

    träslag
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 • Verktygskunskap

 • Säkerhetskunskap 

Bredbandsputs

Vad krävs?

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – massivträ, egenskaper,

    träslag, skivmaterial

 • Verktygskunskap – slippapper

 • Säkerhetskunskap 

Bandputs

Vad krävs?

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – massivträ, egenskaper,

    träslag, skivmaterial

 • Verktygskunskap – slippapper

 • Säkerhetskunskap 

Vertikalbandputs

Vad krävs?

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – massivträ, egenskaper,

    träslag, skivmaterial

 • Verktygskunskap – slippapper

 • Säkerhetskunskap 

Centrumtappsmaskin 

Vad krävs?

 • Maskinkunskap

 • Materialkunskap – massivträ, egenskaper,

    träslag, skivmaterial

 • Verktygskunskap – slippapper

 • Säkerhetskunskap 

Generella kompetenser

 • Ritnings-/kapnotekunskap

 • Flödesförståelse

 • Ordningssinne

 • Säkerhetskunskap

 • Materialkunskap

 • Verktygskunskap

Kantlistoperatör - specialist

Definition av yrkesrollen

Arbetsuppgiften innebär att man på maskinell väg 

applicerar en list (plastlist, ABS-list, massivträlist, 

fanerkantlist, laminatlist eller folielist) på t.ex en 

hylla i ett skivmaterial (MDF, HDF, spånskiva, 

melaminskiva eller lamellskiva). Dessa maskiner 

är utrustade i många fall med en mängd aggregat 

(lim, förfräs, lim ,planfräs, radiefräs och sicklings-

aggregat) för olika typer av bearbetningar av listen. 

Programmering av maskinen sker via en dator vid 

arbetsplatsen. För effektivitetens skull har många 

maskiner utrustats även med en returbana så att 

operatören får tillbaka ämnet som han har stoppat 

in utan att behöva ha en mottagare i änden av 

maskinen. Ingen maskin är den andra lik när det 

gäller programmering. De flesta manualer är inte 

på svenska. Stor noggrannhet krävs vid service och 

underhåll.

Vad krävs?

 • Maskinkunskap – programmering, styrsystem

 • Materialkunskap – skivmaterial, massivträ mm

 • Ritningskunskap

 • Mätteknik – toleranser

 • Goda matematiska kunskaper

 • Verktygskunskap – skärande bearbetning

 • Säkerhetskunskap 

 • Ritnings-/kapnotekunskap

 • Ordningssinne

 • Sevice-/underhållskunskap

 • Språk är ingen nackdel – engelska, tyska t.ex.
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Diskussion om yrkesroller
Det genomgående kravet som ställs av företagen 

är att det finns en god ritningskunskap och ett 

engagemang hos de individer som ska arbeta hos 

dem. Det är ganska stora variabler mellan vilken 

maskinpark som ett litet och ett medelstort företag 

har. Det som skiljer är maskiner som programme-

ras med data.

Yrkesrollen kan vara en bra beskrivning av vad 

ett arbete innebär översiktligt och är en utgångs-

punkt när man ska bryta ner t.ex. verktygskunskap 

– skärande bearbetning, till utvärderingsbara mo-

ment. Yrkesrollen förändras emellertid snabbt och 

den utgör bara en fingervisning om vad som krävs 

av t.ex. en maskinsnickare på ett visst företag.  

Även för specialister förändras yrkesrollen snabbt. 

En kantlistoperatör måste t.ex. ha kontroll över 

limningsfrågor när det gäller inställning av flöden, 

justering av presstryck osv. De nya kantlistmaski-

nerna arbetar med lim inbyggt i listen som smälts 

fasts med hjälp av laser. Det medför att kantlisto-

peratörens arbetsuppgifter förändras och därmed 

även yrkesrollen.

Under projektets gång har det visat sig att 

yrkesrollerna är under ständig förändring. Den på-

gående lågkonjunkturen har tydligt visat föränd-

ringen i en yrkesroll. De som slutat sitt arbete och 

har ett visst yrke passar inte längre när företaget 

börjar anställa igen. Krisen har drivit företaget till 

förändringar i verksamheten som även förändrat 

innehållet i yrkesrollen. Kunskap om kompetens-

profilen är viktigare än själva yrkesrollen. Betydel-

sen av validering och matchning har ökat.

Framtagning av validerings- 
instrument
Beskrivningen av yrkesrollen är en allmän beskriv-

ning som inte går in på detaljerad nivå på de olika 

kunskapsområdena. Om en person ska kunnas 

säga behärska en yrkesroll så krävs en bedömning 

av om personen behärskar de olika färdigheter 

som ingår i yrkesrollen och också de olika andra 

förmågor som krävs föra att fungera såsom ord-

ningssinne, noggrannhet, samarbetsförmåga och 

ansvarstagande.

Vid utarbetandet av ett instrument för 

validering av yrkeskompetens har endast färdig-

heter tagits med i testen.  Bedömning av de andra 

förmågor som en person har, är inte rimligt att 

göra inom projektets ram, varken ur etisk eller ur 

ekonomisk synpunkt. I nuvarande utformning av 

valideringen överlämnas dessa bedömningar till fö-

retagen som står i färd med att anställa validerade 

personer. Det finns emellertid existerande bedöm-

ningsverktyg för arbetsroller och för kravanalys för 

arbetsplatser där kognitiva och sociala förmågor 

utvärderas. En integrering av dessa verktyg i ett 

valideringsarbete återstår att utföra.

Bedömningskriterier för olika färdigheter 

har tagits fram i samarbete med TMF (Trä och 

möbelindustriförbundet) och TTC (Tibro Training 

Center). Valideringen är upplagd som följer:

• Intervju/Inledande möte

• Diagnostiskt frågeformulär

• Ritteknik

• Mätteknik

• Matematiktest

• Montering/Ritningsläsning

• Acklimatisering/Provbitar

• Maskintest

• Feedback
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Individperspektivet

Validering innebär att människor kan forma-

lisera (tydliggöra) sin yrkeskompetens, vilket 

kan hjälpa dem på arbetsmarknaden.

Företagsperspektivet

Validering innebär att tillgången till kompe-

tent arbetskraft kan öka. Kunskapen om det 

egna företagets yrkesprofiler och kompetenser 

hos den egna personalen ökar.

Samhällsperspektivet

Försörjningen av arbetskraft underlättas och 

blir billigare. Det tar kortare tid att matcha 

företag och arbetssökande och sannolikhe-

ten för rätt matchning ökar. Rörligheten på 

arbetsmarknaden ökar.

Exempel på valideringsintrument för ritteknik   

(se bilaga 3).

Efter proven ges ett utlåtande (intyg) på den 

validerade personens kompetens (se bilaga 4).

Verktygen har testats vid 126 valideringar i 

olika sammanhang och fungerar bra när det gäller 

kommunikation med branschen och arbetsför-

medlingen.

Validering och kompletterande utbildning

Valideringen kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv för olika aktörer.
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Vår metod för validering strävar efter att i största 

möjliga mån åstadkomma ett relevant samman-

hang och utvärdera (validera) yrkesroller och 

yrkesprofiler hos både företag och individer. Meto-

den bygger på samarbete mellan individ, företag, 

arbetsförmedling och utbildare.

Tillämpad validering i tre fall
Under projektets gång har 126 personer vali-

derats. Huvuddelen av dessa har ingått i tre fall 

som genomförts under olika förhållanden. Fallen 

fångar upp de olika perspektiv på validering som 

redovisats. Initiativet till validering har kommit 

från två olika håll. Från företag i fall 1 och från 

arbetsförmedlingar i fall 2 och 3.

1. Validering vid större anläggningar för  

ytbehandling av planmöbler

 Bakgrunden till studien var problem med till-

gänglighet och produktivitet. De utvalda avdel-

ningarna hade svårigheter att producera i den takt 

som varorna efterfrågades.

Arbetet började med en störningsanalys 

av produktionen. Det innebär att man i detalj 

undersökte driftsstoppen och fick fram felorsaker. 

Felorsakerna analyserades och de fel som berodde 

på handhavande utreddes. 

För varje arbetsplats utarbetades en kompe-

tensmatris (yrkesroll). Operatörernas kompetens 

validerades och en skräddarsydd utbildning 

genomfördes för att täcka glappet mellan operatö-

rernas kompetens och yrkesrollen. 76 operatörer 

på 7 enheter validerades och utbildades. Huvud-

områdena för den skräddarsydda utbildningen var 

inom service & underhåll och färghantering.

Efter genomförd utbildning gjordes ny stör-

ningsanalys där en minskning av oplanerade stopp 

kunde konstateras.

Oplanerat stopp - minuter. 
Före utbildning

Oplanerat stopp - minuter. 
Efter utbildning

Oplanerade stopp före och efter utbildning.  
Matningshastighet och planerade stopp var konstant före och efter utbildning

Översiktlig påverkan på produktiviteten
Stopptid medeltal för 7 enheter Före utbildning = 441 minuter
Stopptid medeltal för 7 enheter efter utbildning = 376 minuter 
Skillnad i timmar 65 x 7 enheter x 3 skift x 45 arbetsveckor = 61.425 tim/år

Förbättringens värde 61 425 tim x 850 kr/tim = 52.211.250 kr
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2. Validering av arbetslösa invandrare

Vi har under 2007 arbetat i ett projekt som Vali-

deringsdelegationen har haft som heter Validering 

till 1000. I detta projekt har vi haft förmånen att 

kunna skaffa oss mycket bra referenser i hur vi 

ligger till metodmässigt. Målgruppen som vi hade 

här var uteslutande arbetslösa invandrare som bor 

i större städer i södra Sverige. Vi validerade 25 

personer med utländskt ursprung i Nässjö, Jönkö-

ping och Malmö – 13 män och 12 kvinnor.  Det 

mest spännande var att intervjua dessa människor 

om vad de har jobbat med i sina hemländer och 

i Sverige. Jämförde man med vad det stod i deras 

handlingar från Arbetsförmedlingen och vad de 

själva sa så fanns det inte många likheter. De flesta 

har en längre tids arbetslöshet bakom sig. I en del 

fall upp till 5 år utan att göra något. De vi märkte 

ganska omgående var att de som har arbetat i Sve-

rige pratade svenska mycket bättre än de som inte 

arbetat. Det som är spännande är att det finns en 

stor potential i dessa personer, det gäller bara att ta 

reda på vad de har med sig i bagaget. 

Utifrån valideringarna som är gjorda av de 

som klarade de grundläggande kraven har vi satt 

samman individuella utbildningsplaner. Dessa 

utbildningsplaner är satta tillsammans med 

företagen som behöver rekrytera arbetskraft. 

Utbildningsplanen riktar sig mot den specifika 

arbetsuppgift som behövs på företaget.

Validering – totalt. Kvinnor Män

Irak 4 6

Iran 0 1

Syrien 0 2

Turkiet 4 2

Finland 1 0

Polen 3 2

Summa 12 13

Utbildningsplaner riktade 

mot företagets behov  Antal/kön

Kvinnor  4

Män  9

Totalt  13 

Efter validering. Klarat de  Klarade ej  

 grundl.  de grundl. 

 kraven kraven

Kvinnor 4 8

Män 9 4

Totalt 13 12

Personer som är i   1 mån 3 mån 6 mån 

arbete efter avslutad

utbildning

Kvinnor 4 4 3

Män 9 7 7

Totalt 13 11 10

Fem företag mellan 20 och 300 anställda har varit 

inblandade i arbetet.          
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Problem på vägen – företagen

De största svårigheterna som vi har träffat på hittills 

är att få personerna på företagen att ta sig tid till 

detta. Högkonjunktur och en okunskap om vikten 

av att personalen har rätt kompetens till uppdraget 

de skall utföra, har varit de stora delarna. De flesta 

företagen arbetar inte med kompetensmatriser eller 

liknande överhuvudtaget. De företag som arbetar 

med att ständigt utveckla sin personal lider inte av 

låg produktivitet, hög sjukfrånvaro och stor perso-

nalomsättning. När vi väl ha fått ner företagsledarna 

eller personalcheferna i stolen så har det varit ett 

mycket givande arbete.

Problem på vägen – Arbetsförmedlingen

Kommunikationen med AF har i stort sett varit 

bra förutom att vid årsskiftet 2007/2008 lades 

Länsarbetsnämnderna ner och AF stod mitt i en 

omorganisation när de som bäst behövdes. Detta 

gick givetvis inte helt smärtfritt förbi men på det 

stora hela har AF varit mycket tillmötesgående. De 

ser verkligen vikten av att kunna validera, göra in-

dividuella utbildningsplaner och matcha arbetslösa 

mot företagen behov.

Genusperspektivet

Det finns helt klart en skillnad mellan kvinnor och 

män när det gäller rörligheten. Det märktes denna 

studie där det var 4 män och som flyttade med sina 

familjer till annan ort där jobben fanns. Ingen av 

kvinnorna flyttade. 

Språk

I de fall där språkkunskaperna var bristfälliga 

gjordes validering med hjälp av tolk. Tolken uppfat-

tade många gånger sin roll på ett oprofessionellt 

sätt så att han/hon försökte hjälpa personen som 

validerades så att ”det skulle gå bra”. En tolk måste 

förstå sitt uppdrag och vara beredd att ta till sig en 

branschkunskap inför ett uppdrag för att det ska 

vara meningsfullt att använda tolk vid validering.

3. Validering i samarbete med Arbetsförmed-

lingen, Nässjö arbetsmarknadsområde

Detta är ett pågående arbete där hittills följande 

har genomförts:

Träcentrum validerar personer för träindustrins 

behov.

Urval av deltagare görs av Träcentrum och arbets-

förmedlingen med utgångspunkt i individens 

sökandepresentationer (CV).

6 kvinnor och 9 män har valts ut till en 4 veckors 

kartläggning kombinerat med utbildning. I denna 

kartläggning används de valideringsinstrument 

redovisats ovan. Genom utnyttjandet av valide-

ringsinstrumenten samtidigt som viss utbildning 

sker kan en bättre träffsäkerhet uppnås när rätt 

utbildningsinsats ska planeras i nästa skede.

5 kvinnor och 6 män har utifrån kartläggningen 

slussats in på två utbildningar:

•  CNC skärande bearbetning trä 12 veckor  

varav 4 veckors praktik

•  Maskinsnickare – noviser 24 veckor varav  

6 veckors praktik

Utbildningarna ger kompetensbevis som har 

stämts av mot gymnasieskolans kursinnehåll och 

betygsmål för träindustriell utbildning. Valide-

ringen och den efterföljande utbildningen får en 

gedigen legitimitet eftersom den är anknuten till 

gymnasieskolans kurssystem.

Slutsatser från de tre fallen
•  Kombinationen av validering, lokalt utarbetad 

yrkesroll och utbildning är ett kraftfullt verktyg 

för att förbättra företagens produktivitet.

•  Validering och utbildningsplanering, i kombi-

nation, ökar individers anställningsbarhet.
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•  Samarbete mellan branschorganisation och  

arbetsförmedling är nödvändigt för att få kon-

takt med individer och företag.

•  Vid fördjupad kartläggning krävs bransch-

kunskap för att forma en adekvat utbildning.

•  Anknytning till utbildningsanordnare i befintliga 

utbildningssystem är väsentligt för att både vali-

dering och utbildning ska få önskad legitimitet.

Kostnader
Validering inom träindustrin som utförs enligt 

den mall som utvecklats med samtidig utbildning 

tar 160 tim. Den renodlade validering tar ca 40 

timmar och kostar 24.000 kr/person om en grupp 

på 5-6 personer kan valideras samtidigt.

Testning av webbaserat analys-
verktyg

Kompetenskartläggning hos individer och företag

I ljuset av industrins utveckling och med speci-

ell hänvisning till erfarenheterna ovan kan man 

utforma ett system för yrkesrelaterade kompetens-

profiler som är flexibelt i den meningen att det går 

snabbt att förnya och det täcker in både generella 

och specifika kunskaper och färdigheter.

En början till analysverktyg för matchning 

inom träindustrin har utvecklats i internationell 

samverkan under ledning av dansk fackförenings-

rörelse Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 

(TIB). Verktyget heter DEWEBAS (DEvelop-

ment of  WEbBAsed Skills in the wood industry).  

DEWEBAS har testats vid lärlingsutbildningen i 

Ållebergsgymnasiet i Falköping

Verktygets innehåll

Kompetensprofilen är fördelad på 18 övergripande 

kompetensområden som innehåller totalt ca 850 

subkompetenser. Subkompetenserna kan ändras i 

takt med förändring av arbetsuppgifterna inom de 

olika kompetensområdena. Nya kompetensområ-

den kan läggas till. Förändringar måste förankras 

och godkännas av de nationella koordinatorerna,  

i Sverige TMF (Trä- och möbelindustriförbundet).

Ett av kompetensområdena är ”Numerisk 

styrning/Robot automation” och innehåller  

5 delområden (CNC-teknik, Pneumatik, Elektro-

pneumatik, PLC kontroll och Robotteknik) Varje 

delområde är uppdelat i subkompetenser som är 

den grundläggande nivån för att bygga upp en 

kompetensprofil t.ex. CNC teknik som i sin tur 

innehåller 17 subkompetenser.

Subkompetens 

Kan skriva CNC-program genom att använda 

ISO-koder, föra in givna koordinater och 

använda fyrkantsrutnätet – absolut och 

inkremmental mätning. Vet skillnaden mellan 

maskinens och arbetsstyckets nollpunkt.

Kan skriva parametriska program för CNC-

kontrollerade maskiner och använda parame-

triska ekvationer

Kan använda post-processorn till att överföra 

CAD-ritningar till fräsningsspår

Några subkompetenser inom delområde CNC 

teknik.

Kompetensprofilen kan utformas för många 

olika ändamål:

En individ kan få sina kompetenser registrerade 

och kontinuerligt uppdaterade. Registreringen 

görs av behöriga handledare eller yrkeskärare inom 

yrkesområdet.
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En individ kan registrera sin önskeprofil. Detta 

görs av individen och man kan sedan jämföra sin 

önskeprofil med sin registrerade profil och se vad 

man behöver komplettera.

Ett företag kan registrera en kompetensprofil som 

krävs för att arbeta på en avdelning t.ex. en ma-

skinverkstad eller en ytbehandlingsenhet.

En utbildningsanordnare kan registrera vilka sub-

kompetenser som ingår i olika utbildningar.

Arbetsförmedlingen kan (efter godkännande från 

företag och individ) få tillgång till kompetensprofiler 

för att använda i sitt arbete med ”matchning”. 

Analysinstrumentet är webbaserat och lösenords-

skyddat, med en huvudansvarig i varje land. 

Kompetensprofilen följer med individen även om 

en anställning upphör eller man flyttar till ett annat 

land.

Analys av kompetensprofil

Är alla registreringar är gjorda kan man genomföra 

en analys. Programmet räknar ut en procentuell 

siffra på hur mycket man kan av ett visst huvudom-

råde och jämför detta med en annan kompetens-

profil. Tabellen nedan visar företagets kompetens-

profil jämfört med en anställds kompetensprofil.

Kompetensområde TräAB Anställd

Allmänt 40 60

Metodisk kompetens/Lean Produktion  40 35

Lag och produktionsgruppskompetens 60 70

Personliga och sociala egenskaper 50 60

Kvalitetskontr. av material och produkter 80 30

Kompletterande kompetenser 50 70

Framtagning av bearbetningsdata 30 30

Verktyg/slipning och underhåll 40 40

Numerisk styrning/Robotautomation 70 60

Arbetsmiljö och säkerhet 80 60

Ytbehandling maskiner för ytbehandling 20 10

Mätteknik 40 40

Materialkunskap/Limningsteknik 80 20

Maskinkunskap 70 60

Handverktyg/Handgjorda fogar 30 30

Informationsteknik och data 40 50

Dokumentation och beräkningar 20 30

Design och produktutveckling 20 40Tabellen presenteras i diagramform: 
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Denna presentation ger en grov indikation var en 

kompetenskomplettering behövs. I detta exempel 

inom ”Kvalitetskontroll av material och produk-

ter” och ”Materialkunskap limningsteknik.”

För en detaljerad planering av en utvecklings-

insats tas listan med alla subkompetenser fram. 

Det går också att få fram en lista med kurser hos 

olika utbildningsanordnare som täcker in behovet 

av kompetensutveckling hos individen

Vid testningen i samverkan med lärlingsut-

bildningen har varje företag utformat en egen 

kompetensprofil för arbete på en avdelning. 

Under utbildningens gång uppnår lärlingen fler 

och fler utbildningsmål och kompetensprofilen 

kompletteras successivt. Inledande resultat innebär 

att verktyget kräver en hel del anpassning för att 

fungera, men att handledare på företagen har fun-

nit att verktyget skulle kunna användas. 

Det finns ett principbeslut hos Trä- och 

möbelindustriförbundet att fortsätta utveckla 

verktyget.

Företagen har behov av personal Det finns folk som behöver jobb 11

3 4

7

Valideringsrapport  8 Valideringsintyg  9

6

2

Certifierad validerare och företaget genomför behovs-
analys baserad på företagets maskinpark, organisa-
tion etc. med analysverktyget DEWEBAS  

Träcentrum, TTC eller annan organi-
sation fångar upp detta behov 

Förfrågan från arbetssökande eller arbetsförmed-
ling kommer in till företaget, eller Träcentrum 

Certifierad validerare validerar arbetssökande med 
hjälp av generella valideringsverktyget för möbel-
industrin översatt till DEWEBAS  

11 Beslut om fortsatt validering i kombination med utbildning 

Utvärdering av arbetssökande och företag genom jämförande diagram och dialog ledd av Träcentrum  10

Utbildningsplan baserad på jämförande diagram och dialog 12

14 Utvärdering av yrkeskompetenser och sociala kompetenser speciellt 
med avseende på förmågan att kunna lära nytt och vara flexibel   

Fortsatt validering i kombination med utbildning13

15 Valideringsintyg

5 Beslut om validering 

Modell för validering och analys

Med referens till ovanstående resultat har vi utarbetat en rimlig modell
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Kommentarer till modellen

1. 2. Det kan tyckas självklart men det är ändå 

detta som är den grundläggande drivkraften i hela 

valideringsprocessen.

3. Företagens behov ”fångas” upp. Det kan ske på 

olika sätt. Företagen kan utrycka behovet direkt till 

en arbetsförmedling. Detta är emellertid i ett sent 

skede och inte den mest vanliga vägen för rekryte-

ring. Företaget har intresse av att veta vad en person 

går för. Då tas inledande kontakter med de kollegor 

och organisationer man har omkring sig och som 

man litar på. En nätverksorganisation som t.ex. 

Träcentrum får ofta indikationer på personalbehov 

vid de kontakter och samtal som ständigt äger rum 

med olika företag i branschen. Det kanske inte 

är ett uttalat behov av personal men det kan vara 

lösningen på andra problem som företagen har.

4. När en förfrågan har uppstått från arbetsförmed-

ling eller arbetssökande är det klart att det finns en 

”dubbel” drivkraft för validering och ett beslut om 

validering kan tas.

 

5. Ett beslut om validering ska innehålla parter, 

kostnader och ansvarsfördelning.

6.  En behovsanalys innebär en strukturerad analys 

av hur behovet ser ut ur ett företagsperspektiv. I det 

här skedet är det viktigt att man får något mätbart 

att utgå ifrån i det vidare arbetet och därför används 

DEWEBAS som grund. DEWEBAS utgör ett 

legitimt verktyg för att uppskatta företagets behov. 

Användning av verktyget görs av en person som har 

erfarenhet från yrkesvalidering inom branschen. En 

”certifierad” validerare. Användning av verktyget 

innebär att speciella yrkesroller som t.ex. verkstads-

snickare eller sprutlackerare luckras upp och istället 

blir det en yrkesprofil som är anpassad till just detta 

företagsbehov. Det unika i denna metod är sedan 

att matcha detta behov mot individens kompetens 

uppskattad med samma verktyg.

Företagsvalidering kan också göras som ett steg i att 

öka kunskapen om de egna yrkesprofilerna.

Valideringen dokumenteras i form av en rapport (8)

7. Valideringen av individen startar med ett verktyg 

för validering inom möbelindustrin som tagits fram 

av TTC. Verktyget ger en grundvalidering som ger 

information om individens generella yrkeskompe-

tens inom möbelindustrin.  Detta valideringsverk-

tyg är översatt till DEWEBAS för att kunna matcha 

detta mot företagsvalideringen.

Valideringen dokumenteras i form av ett intyg (9)

10. Individens kompetens kommer aldrig att riktigt 

passa ihop med det som företaget har behov av.  De 

områden där den individuella kompetensen inte 

matchar företagets kompetens analyseras och utvär-

deras. Detta kan inte grundas enbart på mätbara 

skillnader utan DEWABAS utgör ett stöd i den 

dialog som sker för att undersöka möjligheterna till 

matchning.

11. Beslut tas om valideringsprocessen skall fortsätta 

i form av validering kombinerat med utbildning. 

Ett beslut om fortsatt validering ska innehålla 

parter, kostnader och ansvarsfördelning.

12. En utbildningsplan tas fram.

13. I fortsättningen sker validering och utbildning 

parallellt. Då kan en bedömning göras om den 

sökande har förmåga att efter en viss tids anställning 

kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs. Det gäl-

ler även de 10 generella kompetenserna som berör 

förmåga till samarbete, ansvarstagande etc.
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Sammanfattande slutsatser

Arbetet i projektet visar att:

• validering och utbildningsplanering har stor be-

tydelse för företagens produktivitet och individers 

möjligheter att få anställning.

• samarbete mellan bransch och arbetsförmedling 

är nödvändigt för att nå individer och företag.

• fördjupad kartläggning (validering) kräver 

branschkunskap och är nödvändig för att forma 

en adekvat utbildning.

• dataverktyg måste kompletteras med praktiska 

aktiviteter och personliga möten för att öka 

anställningsbarheten.

• ett certifierat analysverktyg för kompetens, som 

är accepterat av företag, anställda, skola och 

myndigheter, förenklar och effektiviserar  

matchningsförfarandet.

Arbetet har bedrivits inom träindustrin på regional 

nivå med nationella samarbetspartners. De meto-

der som utvecklats och den erfarenhet som gjorts  

i projektet har medfört att träindustrin nationellt 

befinner sig på framkant när nu Yrkeshögskole-

myndigheten går in med regeringens uppdrag 

att hitta en nationell struktur för validering av 

yrkeskunskap för alla branscher. 

Samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan våra 

samarbetspartner visar att det borde finnas stora 

möjligheter att föra över resultaten till andra bran-

scher och regioner.

Diskussion

Angelägna utvecklingsfrågor 

Koppling av kompetensbehov och kompetens-

utveckling till omvärldsbevakning. Omvärlds-

bevakningen indikerar vilka förändringar ett 

företag behöver göra för att kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Utveckling av 

konkurrensförmågan kräver utveckling av kompe-

tensen och därmed ingående kunskaper om olika 

personers kompetens (oavsett hur den förvärvats) 

och om företagens aktuella och framtida kompe-

tensbehov.

För att validering ska vara relevant för företagens 

kompetensförsörjning och flexibilitet på markna-

den behövs certifierade analysverktyg som kan 

integrera individuell kompetens med företagens 

kompetensprofiler. Ett utökat användande av 

sådana verktyg skulle både öka produktiviteten 

och öka träffsäkerheten i matchningen. Företagen 

skulle ha stor nytta av detta i sin kontakt med 

bemanningsföretagen.

Kravet på snabba förändringar av befintlig kompe-

tens leder till ett behov av att utveckla modeller 

för efterfrågestyrd kompetensutveckling, med 

utgångspunkt i de erfarenheter som företagen 

tillägnat sig genom validering av yrkeskompetens. 

Här finns stora möjligheter till ett utvecklat sam-

arbete mellan branschorganisationer, gymnasie-

skolan och yrkeshögskolan för att skapa legitimitet 

och kontinuitet i utvecklingen av kompetens till 

nytta för näringslivet och individen.
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Bilagor

Bilaga 1. Erfarenheter från våra samarbetspartners

Swecast

Swecast har utvecklat ett valideringsverktyg för 

gjuteriindustrin. Modellen är grundad på yrkes-

beskrivningar och yrkesroller och används rutin-

mässigt bland medlemsföretagen. Den bygger på 

IT baserat valideringsverktyg och innehåller inte 

några praktiska moment.

TTC, Tibro Training Centre

TTC har i samarbete med Träcentrum tagit 

fram ett valideringsverktyg för branschanpassad 

validering inom träindustrin. Arbetet är integre-

rat i projektet.

TMF, Trä och möbelindustriförbundet

TMF arbetar med ett Leonardoprojekt som kall-

las Valiwood. Aktivitetet har resulterat i ett antal 

yrkesbeskrivningar som tagits fram i samarbete 

med Träcentrum och TTC. Arbetet är integrerat 

i projektet.

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB)

TIB har tillsammans med Skive Tekniske Skole 

(Danmark) har i ett Leonardo projekt (EU 

projekt för yrkesutbildning) utvecklat ett webba-

serat analysverktyg för kompetensprofiler inom 

träindustrin. Verktyget är framtaget i samarbete 

mellan Danmark, Finland, Tyskland, Tjeckien 

och Italien. Med detta verktyg finns möjligheter 

till jämförelser av utbildningar, yrkesprofiler 

och företagens yrkesbeskrivningar. Bakgrun-

den är från början att öka rörligheten i Europa 

när det gäller möjligheter att tillgodoräkna sig 

utbildning och se vilka skillnader som finns 

mellan olika träutbildningar och sedan kunna 

komplettera med enbart vissa områden för att 

få behörighet i ett nytt land. Efter en testning 

av databasen har vi funnit att verktyget skulle 

kunna användas även i Sverige. Rubriker och 

frågor har nu översatts till svenska och verkty-

get utvärderas i samarbete med TMF (Trä och 

möbelindustriförbundet). 

Skärteknikcentrum Sverige AB 

Skärteknikcentrum har arbetat fram en yrkescer-

tifiering för CNC tekniker. I inledningsskedet 

hade man en bred representation från olika fö-

retag inom metallsektorn vilket var en förutsätt-

ning för att få legitimitet för arbetet. 

Certifieringen innehåller tre nivåer, grön, 

blå, svart där grönt är basnivån som de flesta 

inom skärteknikområdet behöver behärska. 14 

kunskapsområden som har betydelse för företa-

gens behov av skärteknisk personal bedöms (IT, 

materiallära, produktionsteknik/ekonomi, miljö, 

underhåll, kvalitet, mätteknik, svenska, toleranser, 

CNC maskiner, ISO programmering, matematik, 

ritningsläsning och skärteknik). Dessutom utförs 

ett praktiskt prov. Det har visat sig att certifie-

ringen utgör ett kraftfullt verktyg för validering 

som används för att finna kunskapsluckor.  

Trots den breda representationen i inled-

ningsskedet har det varit svårt att förankra verk-

tyget ut hos företagen som inte sett direkt nytta 

av att certifiera/validera sin egen personal. I en 

första omgång har man nu gått ut och certifie-

rat/validerat 120 operatörer och det visar sig att 

företagen är mycket positiva när man ser hur det 

fungerar i praktiken och certifieringspersonal får 

möta varje individuellt företag. Man upptäcker 

kunskapsluckor likaväl som en dold kunskaps-

potential hos sina medarbetare.

Inom denna certifiering har man valt att 

inte ta med de ”mjuka delarna” eller generella 

kompetenser som samarbetsförmåga, flexibilitet 

etc. Anledningen är den stora komplexitet som 



23

ett sådant utvärderingssystem för med sig och 

att det kan få en ”uteslutande” funktion. Om 

verktyget används för validering av arbets-

sökande innebär det ändå att verktyget måste 

kompletteras med personliga möten där de 

generella kompetenserna kan komma fram.

Arbetsförmedlingen i Jönköpings län

Validering har utförts på uppdrag av arbetsför-

medlingen. AF noterar att de inte har de rätta 

verktygen för att kunna lösa en matchning 

optimalt beroende på att det inte finns verktyg 

som tydligt visar olika branschers yrkesinnehåll 

och möjligheter. AF är ofta arbetslösas första 

kontakt för att få ett nytt jobb. En branschneu-

tral och grundläggande validering ska kunna öka 

precisionen i den fortsatta lotsningen fram till 

anställning.

Woodcraft network,  IDC West Sweden

Woodcraft koordinerar ett försök med lärlings-

utbildning inom träindustrin och har testat 

analysverktyget DEWEBAS i samarbete med 

sina olika värdföretag.

Bilaga 2 Beskrivning yrkesroller

Ytbehandling – lackering – slipning

Sprutlackerare – manuell lackering (specialist)

Definition av yrkesrollen

Denna person arbetar med att sprutlackera 

möbler och inredningsdetaljer med manuell 

utrustning. Det krävs träning och utbildning för 

att bli en god sprutlackerare. Man arbetar med 

olika underlag och lacktyper hela tiden vilket 

gör att man måste ha ett gott sinne för ordning 

och reda samt ett flexibelt tänkande.

Vilka maskiner förekommer i deras miljö?

•  Sprutpistoler

•  Färgpumpar

•  Slipmaskiner – manuella och automatiska

•  Sprutboxar 

•  Fläktar

Vad krävs?

• Maskinkunskap – sprutpistol, pumpar,  

slipmaskiner

•  Materialkunskap – massivträ, egenskaper,  

träslag, skivmaterial

• Miljökunskap

• Säkerhetskunskap 

• Färgkunskap – vatten-/syra-/uv baserade 

lacker.

• Ritnings-/kapnotekunskap

• Ordningssinne

 

Ytbehandlare – lackeringsline (specialist)

Definition av yrkesrollen

Denna person arbetar vid en helautomatisk 

line för lackering. Linen varierar beroende av 

vilka typer av lacker som appliceras i maskinen. 

Det kan handla om vatten-/syra-/uv baserade 

lacker. Det som skiljer maskinerna åt är i regel 

torkprocessen och appliceringsutrustningen. I 

linjerna står det även slipmaskiner som används 

för att slipa grundlacken innan man applicerar 

toppskiktet av lacken. Hög miljösäkerhetsnivå 

samt ordningssinne krävs av personerna som 

arbetar här.

Vad krävs?

•  Maskinkunskap – sprutpistol, pumpar, 

slipmaskiner, programmeringskunskap mm.

•  Materialkunskap – massivträ, egenskaper,  

träslag, skivmaterial

• Miljökunskap

• Slipkunskap – val av papper mm.

• Säkerhetskunskap 

• Färgkunskap
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• Ritnings-/kapnotekunskap

• Ordningssinne

CNC operatör – (specialist)

Definition av yrkesrollen

Denna arbetsuppgift är den som det ställs mest 

krav på i industrin. Det ska vara en självständigt 

person som har ett brett register av kunskap 

som sträcker sig långt utöver dennes ordinarie 

arbetsuppgifter. I och med att allt är ”datastyrt” 

så krävs det stor vana med programmering. Det 

finns delar i arbetet som sammanfaller med 

produktionsteknikern och konstruktörens. Det 

finns tre typer av maskiner som delas in i grup-

perna 3-axlig - 5-axlig och s.k point to point. 

Det finns två typer av operativsystem kvar i 

branschen, ISO (DOS baserat) och Windows 

men det finns mängder med olika typer av de-

sign och tillvägagångssätt. De skiljer sig mycket 

mellan de olika tillverkarna av maskinerna. Pro-

grammeringsspråk tenderar att bli mer lika mel-

lan olika tillverkare och anledningen till det är 

att det ska bli lättare att byta fabrikat på maskin 

så man inte är låst till ett speciellt märke. Säker-

het är en mycket viktig del i kunskapen hos en 

operatör. Verktyg bearbetar produkter upp till 

Nmax 24.000 r/min och då måste man veta vad 

konsekvensen av fel handhavande innebär. Det 

är vanligt idag att operatören arbetar med CAD 

ritningar direkt på sin arbetsplats samt använder 

CAM för att föra över info till maskinens styr-

system. Arbetsuppgiften kräver speciell utbild-

ning på maskinen samt en säkerhetsutbildning 

på både maskin och verktyg. De flesta manualer 

är inte på svenska.

Vad krävs?

• Maskinkunskap – programmering, styrsystem

• Materialkunskap – skivmaterial, massivträ mm

• Ritningskunskap

• Mätteknik - toleranser

• Goda matematiska kunskaper

• Verktygskunskap – skärande bearbetning

• CAD ritning

• CAM programmering

• Säkerhetskunskap 

• Ritnings-/kapnotekunskap

• Ordningssinne

• Sevice/underhållskunskap

• Språk är ingen nackdel – engelska, tyska, t.ex.
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Bilaga 3. 

Exempel på valideringsmaterial i ritteknik

(Förminskad)
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Bilaga 4. Exempel på referensintyg

Referensintyg

NNNNNN

Träcentrum 

Referensintyg är utfärdat av Träcentrum på uppdrag av Arbetsförmedlingen i NN

Valideringen är utförd i Träcentrums utbildningslokaler. Det är en fullutrustad anläggning som är  

anpassad för industriell produktion. Maskinlista med några exempel på utrustningen:

• Morbidelli X5 ,5-axlig CNC

• Homag, kantlistmaskin

• Altendorf, justersågar

• Cefla, ytbehandlingsline

• 5-spindlig listhyvel

Följande maskiner fanns med i den praktiska valideringen

Betyg: 4 – väl godkänd

Träframtagning – sågning, hyvling, justersågning. Bearbetning – borrning,  putsning och fanering.

Följande delar ingick i den teoretiska valideringen

Betyg: 3 - godkänd

Ritningskunskap, Ritningsläsning, Materialkännedom, Kännedom om utrustning, Matematik, Svenska

Utlåtande

Efter att ha genomgått praktisk och teoretisk validering kan jag konstatera att NNNN har mycket goda för-

utsättningar att arbeta inom träindustrin. Detta visades genom goda kunskaper om maskiner, material och 

tillverkningsmetoder.  Det syns mycket tydligt att NNNN har arbetat med trä och maskiner tidigare. Jag 

kan rekommendera honom för vilken arbetsgivare som helst inom träindustrin. Med rätt kompletterande 

utbildning så finns det inga hinder för NNNN att arbeta inom träindustrin. Se bifogad utbildningsplan.

          

Ansvarig 

XXX

Träcentrum Nässjö
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Bilaga 5. Exempel på utbildningsplan

Träcentrum den xxxx xx xx

Utbildningsplan 

NNNN

Valideringen som är genomförd ligger till grund för utbildningsplanen.

Träcentrum har ett avtal med Arbetsförmedlingen gällande utbildning och validering mot den trärelate-

rade industrin sedan 2003. Vi samarbetar med branschorganisationen Trä och Möbelindustriförbundet i 

frågor gällande rekrytering och utbildning. Våra samlade erfarenheter ligger till grund för valideringen och 

utbildningsplanen.

NNNN har en gedigen grund att stå på då han arbetat med trä i Sverige, Land 1och Land 2. Han har en 

mycket god kunskap om bearbetning och tillverkningsmetoder. Det är viktigt att hitta ett bra praktikföre-

tag åt honom så att han kan förbättra sin svenska. 

Mitt förslag är att NNNN behöver följande utbildning:

Maskinutbildning – 5 veckor

• Träframtagning – såga, hyvla  • Bearbeta – fräsa, fanera, borra, ytbehandla

Ritningskunskap – 2 veckor

• Förståelse och kunskap  • Göra egna ritningar  • Använda praktikföretagets ritningar

Svenska språket

Matematik

Företagsförlagd praktik på en träindustri

• 10 – 13 veckor

Ansvarig 

XXX

Träcentrum Nässjö

Träcentrum den xxxx xx xx
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