


European Qalification Framework, EQF

Svar på arbetsmarknadens och medlemsländers önskemål om ett gemensamt mobilitets- och 
översättningsverktyg för att göra kvalifikationer jämförbara. 

• Främja medborgarnas rörlighet, underlätta anställning och livslångt lärande

• Modernisera utbildningssystemen

• Stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 

38 europeiska länder är idag anslutna till EQF





Vad är en kvalifikation?
Ett formellt resultat av en bedömnings- och 
värderingsprocess som ges när ett behörigt 
organ fastställer att en person har uppnått 
läranderesultat som motsvarar fastställda 
kriterier



Vad är en nationell 
referensram för 
kvalifikationer?
Ett instrument för att förbättra kvalifikationers tydlighet, 
progression och kvalitet i förhållande till 
arbetsmarknaden.

Organiseringsprinciper:

• Nivåer 

• Läranderesultat (vad en studerande förväntas kunna, 
förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabel att utföra, 
vid slutet av en viss studieperiod) 

• ”Best-fit”

Alla kvalifikationer i referensramen kvalitetsgranskas av en 
myndighet.



Läranderesultat - kvalitetskriterier



8 nivåer
• Alla nivåer är öppna för ansökan.

• EQF möjliggör jämförelse med 
kvalifikationer i andra länder.



Standard bakom 
kvalifikation

Nivåplacering i 
SeQF

Bedömning Certifiering Kvalifikation

Fastställda kriterier 
(läranderesultat) 
Kompetenskraven 
är framtagna i 
samråd med 
berörda 
intressenter.

Kvalifikation vars 
nivå inte fastställs 
av regeringen kan 
ansöka till MYH 
om att få ett beslut 
om vilken nivå i 
referensramen 
kvalifikationen 
motsvarar.

Bedömning av 
personens 
kompetens görs 
mot på förhand 
fastställda kriterier. 

Det behöriga 
organet   
fastställer att en 
person har 
uppnått resultat av 
lärande som 
motsvarar 
fastställda kriterier

Det formella 
resultatet (beviset) 
av bedömnings-
och 
valideringsprocess
en utfärdas.

Standard 
bakom 

kvalifikation

Nivåplacering 
i SeQF

Bedömning Certifiering Kvalifikation



Lärande – resultat

Princip och 
sammanhållande 

länk, samt ett

Gemensamt  språk

Yrkestävling 
(SM/EM/VM)

Formell 
utbildning

Validering  
av reell 

kompetens

Identifierat 
behov (t.ex. 

yrkesroll)

Kompetens-
utveckling

Arbetsmark-
nadsanalys

Kompetens-
standard

Metoder för 
kartläggning, 
bedömning

Kvalifikation 
nivåplacerad 

i SeQF

Regional 
uppföljning, 
gapanalys

Examinering

Merit-
överföring

Provbestäm-
melser

Varför lägger branscherna resurser 
på att utveckla kvalifikationer och 
valideringsmodeller?

Sammantaget ger arbetet med kvalifikationer, 
grunden för ett nytt och effektivt sätt för branscher 
att arbeta med kompetensförsörjning

Branscherna blir bättre kravställare 
gentemot formella utbildningar

Branscherna får verktyg för att 
identifiera, ta till vara och utveckla 
den kompetens de behöver


