


Innehåll/krav Kvitto

Vad är en kvalifikation?

• Innehållsförteckning som visar vilka 
krav på kompetens kvalifikationen 
omfattar 

• Kvitto på att den individ som erhållit 
kvalifikationen har den kompetens 
som krävs



Vad är en kvalifikation?



Målet (resultat av lärande), inte vägen



Hur uttrycks en kvalifikation i SeQF?

• Kunskaper – vad man vet

• Färdigheter – vad man kan göra

• Kompetenser – vilket ansvar man kan ta och hur självständig man är i sitt 
utförande

• 8 nivåer
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Nivåer i SeQF

SeQF-nivå Kunskaper SeQF-nivå Kunskaper

1 Grundläggande allmänna 
kunskaper

5 Specialiserade kunskaper

2 Breddade kunskaper 6 Avancerade kunskaper

3 Kunskaper som krävs 7 Mycket avancerad kunskap

4 Fördjupade kunskaper 8 Den mest avancerade och 
systematiska kunskapen



Nivåer i SeQF

SeQF-nivå Kunskaper Ansvar och självständighet

2 Breddade kunskaper …ta ansvar för enklare uppgifter…

4 Fördjupade kunskaper …ta ansvar i samarbete med 
andra…

6 Avancerade kunskaper …ta ansvar för ledning av individers 
och gruppers utveckling i arbetet.



Formella kvalifikationer Icke-formella kvalifikationer

Kvalifikationer i SeQF

• Inplacerade av regeringen
exempelvis

• Gymnasieexamen

• Yrkeshögskoleexamen

• Högskoleexamen

• Inplacerade av Myndigheten för 
yrkeshögskolan

• Kvalifikationsdatabas



Bred kvalifikation Smal kvalifikation

Bred och smal kvalifikation

• Gymnasieexamen (3 år, 2500 
gymnasiepoäng, SeQF 4)

• Kandidatexamen (3 år, 180 
högskolepoäng, SeQF 6)

• Sprängarbas, Sprängkort klass A

• Kompetensbevis / certifikat från Svenska 
Bergteknikföreningen.

• Utbildning inom 4 ackrediterade företag 

• Bergutbildarna: kurs 48 timmar, 5 dagar 

• SeQF 5



Nivårefereringsprincip

• ’Best-fit’

• Nivå

• Smal / bred kvalifikation

• Omfattningen i poäng anges inte



Sobona: Avfall & återvinning



Fördelar med att nivåplacera icke-formella 
kvalifikationer
• Tydliggör behov av och tillgänglig kompetens. SeQF synliggör kunnande. 

Underlättar validering.

• Lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv. Yrken som det inte 
finns utbildningar till. Ger ett formellt värde till yrkesprofiler. 

• Ger samsyn i branschen: kvalitetssäkrad grundnivå för ett yrke, standard för 
validering, upphandling, mm. 



SeQF

• Förordning (2015:545) om 
referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande (länk).

• Kvalifikationsdatabas (länk)

• SeQF är refererat till EQF – den 
europeiska referensramen – vilket 
gör kvalifikationer jämförbara i 
andra länder. 

Bilder från ETF:s Qualification Toolkit

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2015-545/
https://www.myh.se/kvalifikationer

