


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.

Organiseringsprinciperna:

• 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”



8 nivåer
• Alla nivåer är öppna för ansökan.

• EQF möjliggör jämförelse med 
kvalifikationer i andra länder.





Utfärdaren av kvalifikationen ansvarar 
för innehållet - Myndigheten granskar
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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



Några tankar kring modultänket:
Det finns en stor vinst att hämta i synergieffekt genom nationellt 
samarbete med andra branscher:

1. Vi utgår från SIV:s Industriteknik Bas

• Där behöver (i framtiden?) modulerna brytas isär och bitarna 

kunna användas för validering i fler branscher

1. Vi har tagit fram Textil Grund som bas och ”toppar” den med 

yrkesspecifika kompetenser som skiljer sig mellan yrken. 

2. Textil Grund finns gemensamma nämnare med flera branscher; 

• exempelvis med Grafiska när det gäller deras modul Färg och 

form och vår modul ” Textila våta processer”. Grunden i de båda 

modulerna är likadan.

• när det gäller hantering av kemikalier finns gemensamma delar 

även hos  Kemikalieföretagen.

1. Vi tittar nu på yrkeskvalifikation för Textilsorterare OCH 

Textilvärderare (samma bas men vitt skilda yrkesspecifika 

kompetenser) där vi vill samkoordinera med både Sobona

(återvinning) med flera.

Flexibla delkvalifikationer



Namn Examen eller motsvarande Beslutsdatum Nivå

Certified Key Account Manager Certifikat 2017-12-29 5

Diplomerad montessoripedagog Diplom 2017-12-29 6

SRY:s yrkesbevis inom Städservice Yrkesbevis 2017-12-29 4

Performing Artist Examina på avancerad nivå 2018-04-17 6

Marknadsekonom DIHM Diplom 2018-06-12 6

Auktoriserad Lönekonsult Certifikat 2018-06-26 5

Platschef - Bygg och anläggning Examen 2020-05-12 6

Militär Undersköterska Kompetensbevis 2020-08-20 5

Sprängarbas - Sprängkort klass A Certifikat 2020-11-05 5

Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC Yrkesbevis 2020-11-19 4

Sprängarbas - Spräckkort för sprängning av mindre 
komplicerat slag med deflagrerande produkter

Kompetensbevis 2021-01-20 4

Träarbetare Grundkompetensbevis 2021-04-15 4

Frisör Gesällprov 2021-05-06 5

Frisöraspirant Licens 2021-06-21 4

https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=12508
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=12510
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=12506
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=14189
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=16069
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=17388
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=56111
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=68772
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=91668
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=93160
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=101621
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=122343
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=124214
https://www.seqf.se/Templates/Eqfinfo/Handlers/GetFil.ashx?FilId=139215

