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Sammandrag 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är ett instrument som 
är avsett att främja arbetstagares och studerandes rörlighet och 
livslånga lärande genom att skapa kopplingar till nationella 
kvalifikationssystem. Genom att analysera betydelsen, genomförandet 
och de första resultaten av den europeiska referensramen för 
kvalifikationer kan man dra slutsatsen att även om genomförandet 
hittills kan bedömas ha varit framgångsrikt kan man urskilja en del 
viktiga problem som utgör allvarliga hinder för ett fullständigt och 
tillförlitligt genomförande av den europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Trots det bör genomförandet av den europeiska 
referensramen för kvalifikationer fortsätta under förutsättning att rätt 
betingelser uppfylls. 
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 
 

AT Österrike 

BE Belgien 

BE-F Belgien, Vallonien 

BE-VL Belgien, Flandern 

BG Bulgarien 

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (Tyska federala institutet för 

yrkesutbildning) 

CEDEFOP Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning 

CEEP Europeiskt centrum för offentliga företag 

CY Cypern 

CZ Tjeckien 

DE Tyskland 

DK Danmark 

DQR Tyska referensramen för kvalifikationer 

ECTS Det europeiska systemet för överföring av studiemeriter 

ECVET Det europeiska systemet för meritöverföring inom 

yrkesutbildningen 

EE Estland 

EFS Europeiska fackliga samorganisationen 

EL Grekland 

ENIC-NARIC Europeiska nätverket av nationella informationscentrum för 

erkännande av akademiska betyg – Nationellt 

informationscentrum rörande erkännande av akademiska betyg 

EP Europaparlamentet 

EQAVET Europeisk kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen 

EQF Europeisk referensram för kvalifikationer 

EQF AG Rådgivande gruppen för den europeiska referensramen för 

kvalifikationer 

EQF-REF Hänvisningsprocess för den europeiska referensramen för 

kvalifikationer 

ES Spanien 
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ESCO Klassificering av europeiska kunskaper, kompetenser och yrken 

(European Skills, Competencies and Occupations taxonomy) 

ESG Europeiska standarder och riktlinjer 

ETF Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 

EU Europeiska unionen 

EUA Europeiska universitetssammanslutningen (European University 

Association) 

EUCIS-LLL Det europeiska civila samhällets plattform för livslångt lärande 

FI Finland 

FR Frankrike 

GD EAC Generaldirektoratet för utbildning och kultur 

GD EMPL Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering 

GD MARKT Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster 

HE Högre utbildning 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Tyska 

referensramen för kvalifikationer inom högre utbildning) 

HR Kroatien 

HU Ungern 

IE Irland 

ILO Internationella arbetsorganisationen 

IS Island 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Italienska institutet för utveckling av yrkesutbildning 

för arbetstagare) 

IT Italien 

KMK Kultusministerkonferenz (Tysklands ständiga 

kulturministerkonferens) 

KSC Kunskap, färdigheter och kompetens 

LI Liechtenstein 

LLP Programmet för livslångt lärande 

LRC Lissabonkonventionen om erkännande av bevis avseende högre 

utbildning 

LT Litauen 

LU Luxemburg 
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LV Lettland 

MS Medlemsstat 

MT Malta 

NCP Nationell kontaktpunkt 

NL Nederländerna 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Nederländska referensramen för 

kvalifikationer) 

NO Norge 

NQF Nationell referensram för kvalifikationer 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Österrikiskt organ för 

internationell rörlighet och samarbete inom utbildning, vetenskap 

och forskning) 

OMC Den öppna samordningsmetoden 

PES Offentliga arbetsförmedlingar 

PIAAC Programmet för internationell utvärdering av vuxnas kompetens 

PISA Internationellt program för bedömning av elever 

PL Polen 

PLA Kamratinlärningsaktivitet (Peer Learning Activity) 

PLOTEUS Portalen om möjligheter till lärande i Europa (Portal on Learning 

Opportunities throughout the European Space) 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Polska referensramen för 

kvalifikationer) 

PT Portugal 

QF Referensramar för kvalifikationer 

QF EHEA Referensram för kvalifikationer för det europeiska området för 

högre utbildning 

RO Rumänien 

SE Sverige 

SI Slovenien 

SK Slovakien 

TK Turkiet 

UEAPME Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och 

medelstora företag 

UK Storbritannien 
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UK (SCOT) Storbritannien, Skottland 

VET Yrkesutbildning 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan 
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SAMMANFATTNING 
Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande är ett instrument 
som har inrättats inom ramen för det europeiska samarbetet på utbildningsområdet och är 
avsett att främja arbetstagares och studerandes rörlighet och livslånga lärande. 
Sammanfattningen innehåller en kortfattad presentation av resultaten av denna studie och 
utvärderar betydelsen, genomförandet och resultatet av den europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Till slut presenterar vi våra slutsatser och rekommendationer. 

Betydelsen av den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande 

Syftet med den europeiska referensramen för kvalifikationer är att koppla olika länders 
nationella kvalifikationssystem till en gemensam europeisk referensram som består av åtta 
nivåer. I Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en 
europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (2008/C 111/01) uppmuntras 
medlemsstaterna att:  

 Senast år 2010 koppla sina nationella kvalifikationssystem till den europeiska 
referensramen för kvalifikationer. 

 Ange nivån inom den europeiska referensramen för kvalifikationer på varje nytt 
kvalifikationsbevis senast 2012.  

 Använda ett tillvägagångssätt som bygger på resultat av lärande när kvalifikationerna 
fastställs och beskrivs, och främja valideringen av icke-formellt och informellt inlärande. 

 Främja och tillämpa principerna för kvalitetssäkring inom utbildning.  
 Utse en nationell kontaktpunkt. 
 

Behovet av att främja livslångt lärande utgör ett grundläggande inslag i den europeiska 
sociala modellen och det anses vara en nödvändighet att underlätta arbetstagarnas och de 
studerandes rörlighet genom att öka kvalifikationssystemens översiktlighet mot bakgrund 
av befolkningsförändringar, snabba sociala, tekniska och ekonomiska förändringar och den 
pågående globaliseringen och rörligheten av arbetstagare mellan europeiska länder och 
tredjeländer. Med hjälp av den europeiska referensramen för kvalifikationer blir 
kvalifikationer och utbildningssystem mer jämförbara och översiktliga, och främjar i 
slutändan arbetstagares och studerandes rörlighet mellan länder, deras rörlighet mellan 
utbildningssystem och ökade möjligheter till livslångt lärande. 
Utvecklingen av den europeiska referensramen för kvalifikationer och genomförandet av 
rekommendationen har på EU-nivå främjats i stor utsträckning. Den är nära förbunden med 
europeiska utbildningsagendor (särskilt för yrkesutbildning och högre utbildning) och den är 
förenlig med subsidiaritetsprincipen. Det är dessutom tydligt att det finns drivkraft över 
hela världen för att inrätta referensramar för kvalifikationer.  
Det finns olika typer av referensramar för kvalifikationer (kommunikations-, uppdaterings- 
och omvandlingsreferensramar). Den europeiska referensramen för kvalifikationer är en 
gränsöverskridande referensram för kvalifikationer och betraktas som en 
kommunikationsreferensram (ett översättningsverktyg). De nationella referensramar för 
kvalifikationer som utformas, utarbetas och genomförs i medlemsstaterna utgör exempel 
på alla tre referensramstyperna. 
Från en teoretisk ståndpunkt tycks interventionslogiken i den europeiska referensramen för 
kvalifikationer vara hållbar. I den europeiska referensramen för kvalifikationer läggs tydliga 
målsättningar fram (främja arbetstagarnas och de studerandes rörlighet och livslånga 
lärande), och referensramar för kvalifikationer tycks vara ett mycket lämpligt verktyg för 
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att uppnå dessa mål genom att tillhandahålla större översiktlighet och jämförbarhet mellan 
olika kvalifikationssystem. Trots att den är avsedd för arbetsmarknaden står den 
europeiska referensramen för kvalifikationer genom sin utformning dock närmare 
utbildningspolitiken än arbetslivet. 
Den europeiska referensramen för kvalifikationer är i sin allmänna målsättning och struktur 
nära förbunden med andra europeiska utbildningsinitiativ och -verktyg (såsom Ecvet (det 
europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen), Europass, EQAVET (den 
europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning), ESG (de europeiska 
standarderna och riktlinjerna) QF EHEA (referensramen för kvalifikationer för det 
europeiska området för högre utbildning) och valideringen av icke-formellt och informellt 
lärande), och i teorin stöder dessa initiativ varandra ömsesidigt. Det är dock för tidigt att 
helt och fullt fastställa följderna av dessa initiativ och deras inverkan på hur den europeiska 
referensramen för kvalifikationer fungerar eftersom de befinner sig på ett tidigt stadium i 
utvecklingen. Dessutom är den europeiska referensramen för kvalifikationer nära förbunden 
med initiativ som styrs av andra generaldirektorat, såsom klassificeringen av europeiska 
kunskaper, kompetenser och yrken (ESCO) (GD EMPL och GD EAC) och direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (GD MARKT). Med avseende på det 
senare kan några klara skillnader fastställas eftersom den europeiska referensramen för 
kvalifikationer är ett resultatbaserat system med åtta nivåer medan direktivet inbegriper 
ett system med fem nivåer baserat på ingångsvariabler. Vi rekommenderar därför att de 
två systemen anpassas till varandra.  

Genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande 

I rekommendationen om den europeiska referensramen för kvalifikationer gick 
medlemsstaterna frivilligt med på att verka för att koppla sina kvalifikationer till nivåerna 
inom den europeiska referensramen för kvalifikationer. Kommissionens uppgift kan i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen endast vara att bistå medlemsstaterna i detta arbete. 
För att uppmuntra medlemsstaterna att följa upp rekommendationen har flera olika 
instrument gjorts tillgängliga inom den öppna samordningsmetoden, som är avsedd att 
hjälpa medlemsstaterna att successivt utveckla sin politik. Utifrån tidigare forskning om 
den öppna samordningsmetoden på andra politikområden kan man sammanfatta villkor 
som är av avgörande betydelse för att den öppna samordningsmetoden framgångsrikt 
ska kunna tillämpas, nämligen: 1) förberedande politiskt deltagande, 2) gemensamma 
intressen, 3) en hög grad av institutionalisering, 4) förekomsten av särskilda målsättningar, 
riktlinjer och indikatorer, 5) intressenternas medverkan och samarbete, 6) förekomsten av 
konflikter mellan medlemsstater som är motiverade respektive obenägna att agera. 
Nyckelrönen presenteras i förhållande till dessa villkor (rönen beskrivs både på EU- och 
medlemsstatsnivå).  

1) Förberedande politiskt deltagande 
Åtgärder som vidtagits i det förflutna leder ofta till ökad kunskap om, eller engagemang i, 
en viss fråga. Det måste finnas en viss grund för att ett politiskt område ska kunna 
fortsätta utvecklas. Detta gäller definitivt på EU-nivå, där många medlemsstater måste 
vara förtrogna med frågan, men även på medlemsstatsnivån som sådan, där politikområdet 
måste ha historisk förankring. 
 
På EU-nivå:  
 Den europeiska referensramen för kvalifikationer har genomgått en lång 

utvecklingsperiod innan den formaliserades inom den fördragsbaserade 
rekommendationen.  

 Engagemanget bland intressenterna på EU-nivå är starkt. 
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 Rekommendationen om den europeiska referensramen för kvalifikationer bygger på 

omfattande studier och samråd.  
 
På medlemsstatsnivå: 
 Det finns stora skillnader mellan de olika medlemsstaternas utgångslägen. Vissa 

medlemsstater hade redan referensramar eller hade erfarenhet av tillvägagångssättet 
som bygger på resultat av lärande medan andra inte hade det.  

 De flesta medlemsstaterna hade långt före 2008 års rekommendation medverkat i 
projektet om den europeiska referensramen för kvalifikationer, men det är tveksamt om 
alla de berörda intressenterna på medlemsstatsnivå, såsom arbetsgivare, arbetstagare 
och utbildningssektorn, har deltagit i tillräckligt hög grad för att en känsla av gemensam 
delaktighet ska ha uppkommit.  

 I de flesta länder har studier (t.ex. samråd, tekniska studier, kartläggningsövningar, 
pilotstudier) utförts för att skapa en stadig grund för en nationell referensram för 
kvalifikationer och för dess koppling till den europeiska referensramen för 
kvalifikationer. 

2) Gemensamt intresse 
Medlemsstaterna bör ha som gemensamt intresse att det är viktigt att utveckla ett visst 
politikområde. Det bör finnas en europeisk debatt om frågan för att medlemsstaterna ska 
få en liknande uppfattning om definitionerna och de tillgängliga instrumenten och för att de 
ska enas om att uppnå en viss kvalitetsnivå. Som ett resultat av detta bör en känsla av 
delat ansvar skapas som är den huvudsakliga drivkraften bakom den politiska utveckling 
som åstadkommits hittills och som även tjänar som motivation för förbättringar av politiken 
på nationell nivå. 
 
På EU-nivå:  
 Den europeiska referensramen för kvalifikationer bygger på ett gemensamt intresse 

bland medlemsstaterna och intressenter på EU-nivå.  
 Detta gemensamma intresse underbyggs ytterligare av meddelanden och riktlinjer till 

stöd för medlemsstaterna när de ska genomföra 2008 års rekommendation. Denna 
process kan sägas utmärkas av praktisk inlärning, och därför byggs kunskapsbasen upp 
under processens gång. Denna uppbyggnad beaktas i meddelanden som sammanställts 
av Cedefop och kommissionen för att vägleda medlemsstaterna i deras arbete.  

 
På medlemsstatsnivå: 
 Fastän den terminologi som används i rekommendationen för den europeiska 

referensramen för kvalifikationer inte alltid stämmer överens med den som används i 
andra EU-initiativ (t.ex. skiljer sig begreppet ”kompetens” åt) är språket ändå tydligt 
nog för att medlemsstaterna ska kunna ställa det i relation till sina egna initiativ.  

 Vad gäller hänvisningsprocessen stöter medlemsstaterna på vissa svårigheter. De 
viktigaste av dessa har att göra med att motivera kopplingen mellan nivåbeskrivningar i 
de nationella systemen/referensramarna och den europeiska referensramen för 
kvalifikationer, och att använda tillvägagångssättet som bygger på resultat av lärande. 
Andra svårigheter rör värderingen av vissa kvalifikationer (t.ex. avgångsbetyg från 
gymnasieskolan), fastställandet av förfaranden för valideringen av icke-formellt och 
informellt lärande och tillämpningen av system för kvalitetssäkring som är anpassade 
för tillvägagångssättet som bygger på resultat av lärande.  

 Det är fortfarande svårt att se hur det gemensamma intresset ska kunna utvecklas på 
”grundnivån” (dvs. utbildningsanordnare, arbetstagare, arbetsgivare och medborgare). 
För att försäkra sig om att den europeiska referensramen för kvalifikationer är relevant 
för arbetslivet och utbildningssektorn på nationell nivå måste detta gemensamma 
intresse utvecklas ytterligare. 
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3) Institutionalisering 
En hög grad av institutionalisering innebär att det finns en organisationsstruktur där man 
kontinuerligt arbetar med samordnande och förbättring av en särskild sektor. Någon måste 
ta på sig rollen som samordnare för att kunna samordna en storskalig samarbetsprocess 
som den öppna samordningsmetoden. 
 
På EU-nivå:  
 Den öppna samordningsmetoden för genomförandet av den europeiska referensramen 

för kvalifikationer är fördragsbaserad genom 2008 års rekommendation.  
 Efter april 2013 krävs ett nytt mandat för att kunna fortsätta arbeta med 

genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer på EU-nivå.  
 Roller och ansvarsområden på EU-nivå är tydligt definierade för den rådgivande 

gruppen för den europeiska referensramen för kvalifikationer, Europeiska 
kommissionen, Cedefop, Europarådet, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF), 
medlemsstaterna och andra intressenter (t.ex. arbetsmarknadens parter).  

 Det verkar finnas ganska begränsade mänskliga resurser inom kommissionen till 
samordningen av arbetet. Det finns dock inga tecken på att detta utgör ett hinder för 
kommissionens understödjande roll, som tycks fungera mycket bra.  

 
På medlemsstatsnivå:  
 Uppdelningen av roller och ansvarsområden på medlemsstatsnivå beror på 

kraftfullheten i det förfaringssätt som valts för genomförandet av den europeiska 
referensramen för kvalifikationer, och det finns tecken på att de befintliga 
uppdelningarna av roller mellan grupper av intressenter består, även om små 
förändringar i strukturer som gör att andra intressenter kommer att medverka ibland är 
att rekommendera. 

 I de flesta länder är det utbildningsministeriet (eller motsvarande) som ansvarar för 
genomförandet av rekommendationen om den europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Vissa länder väljer medvetet att lägga ansvaret för samordningen av 
utvecklingen av en nationell referensram för kvalifikationer på enheter utanför 
utbildningsministeriet, att placera referensramen för kvalifikationer närmare 
arbetsmarknaden och att utveckla en gemensam delaktighet i referensramen. Detta 
tillvägagångssätt verkar vara framgångsrikt när det gäller referensramens 
arbetsmarknadsorientering. 

 
4) Förekomsten av särskilda målsättningar, riktlinjer och indikatorer 
När det saknas tydliga målsättningar, riktlinjer och indikatorer är det ofta svårt att 
uppmuntra till konkreta handlingar och att mäta resultat. En framgångsrik öppen 
samordningsmetod inbegriper därför specifika målsättningar, riktlinjer och indikatorer. 
 
På EU-nivå:  
 Målsättningar har fastställts på EU-nivå och lämpliga övervakningssystem har inrättats 

(t.ex. den rådgivande gruppen för den europeiska referensramen för kvalifikationer, 
understödd av kommissionen och Cedefop).  

 Även om tydliga mål för EU har fastställts inom ramen för Europa 2020 och Utbildning 
2020 finns det ingen uttrycklig koppling mellan den europeiska referensramen för 
kvalifikationer och dessa mål rörande sättet på vilket den europeiska referensramen för 
kvalifikationer ska bidra till att uppnå dessa mål (t.ex. med avseende på rörlighet för 
arbete och studier och deltagande i livslångt lärande). Man bör noga kontrollera hur den 
europeiska referensramen för kvalifikationer bidrar till dessa mål.  
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På medlemsstatsnivå:  
 Målsättningarna i rekommendationen har klart och tydligt fastställts och tidsfrister har 

specificerats.  
 Vad gäller den första tidsfristen (för att koppla de nationella systemen till nivåerna i den 

europeiska referensramen för kvalifikationer) kommer de flesta länder inte att fullborda 
sina hänvisningsrapporter inom den bestämda tidsfristen. Förseningen utgör dock inte 
ett problem eftersom alla deltagarländer kommer att fullborda sina 
hänvisningsrapporter inom cirka två år.  

 Mer problematisk är utvecklingen med avseende på den andra tidsfristen, vilken 
inbegriper en hänvisning till den passande nivån i den europeiska referensramen för 
kvalifikationer för varje nytt kvalifikationsbevis och Europass-dokument. Många länder, 
däribland de som redan har slutfört sina hänvisningsrapporter, har inte ens påbörjat 
arbetet med förfaranden som säkerställer att detta kommer att göras. Detta är 
oroväckande eftersom det är detta andra steg som gör att den europeiska 
referensramen för kvalifikationer förverkligas i medlemsstaterna. 

 
5) Intressenternas medverkan och samarbete  
Intressenternas medverkan och samarbete är av avgörande betydelse för att den öppna 
samordningsmetoden ska vara framgångsrik, eftersom metoden teoretiskt sett är 
avsedd att verka nedifrån och upp. Vägledningen och samordningen på EU-nivå kommer 
att vara effektiv och stabil endast om programmet stöds av medlemsstaterna och deras 
civilsamhällen och om det aktivt genomförs på lokal nivå.  
 
På EU-nivå:  
 Olika intressentgrupper har medverkat från början och medverkar fortfarande som 

medlemmar i den rådgivande gruppen för den europeiska referensramen för 
kvalifikationer.  

 En högre grad av deltagande av andra generaldirektorat som har ett naturligt intresse i 
genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer (dvs. GD EMPL och 
GD MARKT) kan uppmuntras ytterligare för att öka arbetsmarknadsorienteringen för 
den europeiska referensramen för kvalifikationer.  

 
På medlemsstatsnivå:  
 Två intressentgrupper kan tydligt särskiljas, nämligen intressenter kopplade till 

utbildningssektorn och intressenter kopplade till arbetsmarknaden.  
 Allmänt sett har den förstnämnda gruppen (utbildningssektorn) ett starkare 

engagemang än den sistnämnda gruppen (intressenter med koppling till 
arbetsmarknaden).  

 Det verkar vara svårt att få arbetsmarknadssidan att delta även på grund av brist på 
intresse från arbetsgivarsidan, som i vissa länder betraktar den europeiska 
referensramen för kvalifikationer och den nationella referensramen för kvalifikationer 
som irrelevanta för dem. Detta utgör ett allvarligt hot mot den eftersträvade ömsesidiga 
delaktigheten i de nationella referensramarna för kvalifikationer och mot den roll dessa 
referensramar avses att spela i förhållande till arbetsmarknaden. 

 
6) Förekomsten av konflikter mellan medlemsstater som är motiverade respektive 
obenägna att agera  
På grund av meningsskiljaktigheter kommer de medlemsstater som är motiverade att 
agera att försöka övertala de motvilliga medlemsstaterna att hjälpa till med att utveckla ett 
visst politikområde. Om det inte finns någon konflikt blir det ingen debatt och få åtgärder 
kommer att initieras. Samma sak gäller på den nationella nivån, där de mer motvilliga 
parterna måste övertygas om vikten av en möjlig nationell prioritering. För att få upp en 
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fråga på den nationella dagordningen krävs det att någon är absolut övertygad om dess 
betydelse och att man utövar påtryckningar för att få mer stöd. 
 
På EU-nivå: 
 Genomförandet på EU-nivå kan endast bli framgångsrikt om genomförandet på 

medlemsstatsnivå är tillförlitligt. 

 De berörda länderna befinner sig på olika stadier i sin utveckling av nationella 
referensramar för kvalifikationer och hänvisningsrapporter för den europeiska 
referensramen för kvalifikationer. De anser att de har behov av att ge viktig 
återkoppling, att stödja andra medlemsstater och att uppmuntra varandra medan man 
genomför rekommendationen. Det har visat sig att medlemsstater har ändrat på sina 
hänvisningsrapporter som en följd av påtryckningar från andra medlemsstater.  

 Hittills har inga svåra konflikter förekommit, men eventuella faror äventyrar 
genomförandet (t.ex. att placera slutbetyg från gymnasieskolan antingen på nivå 4 eller 
5, men även utvecklingen i förhållande till den andra tidsfristen). Det återstår att se hur 
den öppna samordningsmetoden kommer att påverkas av dessa möjliga konflikter och 
om den visar sig vara stabil.  

 Europeiska kommissionen och Cedefop spelar en viktig understödjande roll när det 
gäller att undvika möjliga konflikter mellan medlemsstaterna, att inleda överläggningar 
med medlemsstaterna i förväg och att använda strategiska kamratinlärningsaktiviteter 
för att diskutera möjliga konflikter på ett tidigt stadium.     

 
På medlemsstatsnivå:  
 Allmänt sett kan det sägas att i länder där den europeiska referensramen för 

kvalifikationer används som reformagenda är konflikter mellan olika intressenter (t.ex. 
mellan olika utbildningssektorer eller mellan utbildningssektorn och arbetsgivare) mer 
överhängande än i länder där den europeiska referensramen för kvalifikationer 
genomförs på en mer formell nivå, eftersom den i det senare fallet inte påverkar 
etablerade system eller befintliga referensramar.  

 I vissa länder leder det formella förhandsgenomförandet till debatter och konflikter 
under vilka man kräver mer omfattande förändringar av utbildningssystemen på lång 
sikt. 

 

Utfallet av den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

I litteraturen om referensramar för kvalifikationer återfinns kritiska utvärderingar av de 
utfall som referensramar för kvalifikationer kan ha. Som en följd av detta hävdar vissa 
författare att det saknas faktaunderlag för genomförandet av referensramar för 
kvalifikationer. Andra nämner att övergången till resultat av lärande kan undergräva 
befintliga utbildningsstrukturer och avleda uppmärksamheten från mer angelägna 
nationella utbildningsfrågor (t.ex. elever som slutar skolan i förtid). Även om dessa 
redogörelser är värdefulla som motvikt mot ett fullständigt förtroende för politiken är 
bevismaterialet rörande den inverkan som referensramar för kvalifikationer inte har lika 
tvivelaktiga som bevismaterialet rörande den inverkan som referensramar för 
kvalifikationer har. För att få en tydlig och förnuftig uppfattning om utfallet måste man 
först definiera vilka konsekvenskategorier referensramarna för kvalifikationer är inriktade 
på. Dessutom måste man vara realistisk när det gäller vad som rimligtvis kan mätas och 
om vad man kan dra slutsatser med tanke på tidsramen för genomförandet. För att skaffa 
sig en balanserad bedömning av utfallet av genomförandet av rekommendationen för den 
europeiska referensramen för kvalifikationer bör man skilja på tre olika resultatkategorier: 
uteffekt, resultat och inverkan.  
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 Man kan sluta sig till att uteffekten från hela projektet rörande den europeiska 

referensramen för kvalifikationer hittills har varit tillfredsställande för de flesta 
inblandade intressenterna och att denna nu utvecklas planenligt. Rekommendationen 
från år 2008 och det förberedande arbetet gav upphov till en mängd aktiviteter i 
medlemsstaterna och på EU-nivå som klart och tydligt kan kopplas till 
rekommendationens slutgiltiga målsättningar. Ett allvarligt fel är att det är tvivelaktigt 
om det andra steget i hänvisningsprocessen kommer att kunna slutföras. 

 Nästan fyra år efter offentliggörandet av rekommendationen är resultaten av projektet 
rörande den europeiska referensramen för kvalifikationer (definierade som en ökad 
öppenhet och medverkan av intressenterna) lovande, men de är i nuläget inte 
tillräckliga för att man ska kunna uppnå de slutliga målsättningarna med att förbättra 
arbetstagares och studerandes rörlighet och öka det livslånga lärandet. Områden inom 
vilka otillräckliga framsteg har gjorts rör genomförandet av tillvägagångssättet som 
bygger på resultat av lärande, intressenternas medverkan, inrättandet av system för 
kvalitetssäkring och, på nationell nivå, det fortsatta införandet av valideringsförfaranden 
för icke-formellt och informellt lärande. 

 Inverkan på huvudmålsättningarna för den europeiska referensramen för 
kvalifikationer, dvs. ökat livslångt lärande och arbetstagares och studerandes ökade 
rörlighet, kan inte urskiljas tillräckligt väl i nuläget. För det första är det fortfarande 
(nästan fyra år efter rekommendationen) för tidigt för att kunna se vilken inverkan 
referensramen har och endast bevis som består av anekdoter finns att tillgå, till 
exempel länder i vilka referensramar för kvalifikationer underlättar valideringen av 
befintliga kunskaper och arbetet med att göra nationella system jämförbara. För det 
andra förblir det, på grund av bristen på framsteg i förhållande till de uppsatta målen, 
tveksamt om referensramens fulla inverkan kommer att kunna uppnås på kort sikt.  

Slutsatser 

Att genomföra rekommendationen för den europeiska referensramen för kvalifikationer är 
ett prestigebetonat, övergripande och utmanande EU-projekt som kräver mycket 
engagemang av intressenter både på EU-nivå och på nationell nivå. När man analyserar 
betydelsen, genomförandet och de första resultaten av detta projekt kan man dra 
slutsatsen att genomförandet av rekommendationen för den europeiska referensramen för 
kvalifikationer kan sägas vara ett exempel på en framgångsrik öppen samordningsmetod. 
Trots det kan följande kritiska slutsatser dras, vilka rör några allvarliga utmaningar och 
tekniska problem som kan utgöra ett hot mot det fullständiga och tillförlitliga 
genomförandet av rekommendationen för den europeiska referensramen för kvalifikationer.  

 Det finns ingen uttrycklig koppling mellan den europeiska referensramen för 
kvalifikationer och de mål för EU som fastställts inom ramen för Europa 2020 
och Utbildning 2020. Man måste bättre kunna förklara på vilket sätt den europeiska 
referensramen för kvalifikationer ska bidra till att uppnå dessa mål (t.ex. med 
avseende på deltagande i livslångt lärande).  

 Det saknas involvering av andra generaldirektorat som har ett naturligt intresse 
av genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer (dvs. GD 
EMPL och GD MARKT). Detta kan uppmuntras ytterligare för att öka 
arbetsmarknadsorienteringen för den europeiska referensramen för kvalifikationer. 

 Det finns stora skillnader mellan de olika medlemsstaternas utgångslägen. Vissa 
medlemsstater hade redan väletablerade referensramar medan andra inte ens hade 
diskuterat eller genomfört grundprinciperna. Denna skillnad mellan de inledande 
stadierna påverkade de framsteg som gjordes med avseende på 
genomförandet av rekommendationen om den europeiska referensramen för 
kvalifikationer och utarbetandet av nationella referensramar för kvalifikationer. 
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 Det finns definitivt en brist på överensstämmelse mellan det system med fem 
nivåer baserat på ingångsvariabler som läggs fram i direktiv 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer och det resultatbaserade system med åtta nivåer 
som den europeiska referensramen för kvalifikationer utgör. Det 
rekommenderas därför att de två systemen anpassas till varandra.  

 Vissa medlemsstater stöter på svårigheter i hänvisningsprocessen (första 
tidsfristen för koppling av nationella system till nivåerna i den europeiska 
referensramen för kvalifikationer). Dessa svårigheter avser huvudsakligen: 

o Att motivera kopplingen mellan nivåbeskrivningar i de nationella 
systemen/referensramarna och den europeiska referensramen för 
kvalifikationer. 

o Begränsad framgång med att tillämpa tillvägagångssättet som bygger på 
resultat av lärande.  

o Att placera vissa kvalifikationer inom de nationella referensramarna för 
kvalifikationer och att därefter koppla dem till den europeiska referensramen 
för kvalifikationer (ett slående exempel är diskussionen rörande var man ska 
placera avgångsbetyg från gymnasieskolan som ger tillgång till högre 
utbildning). 

o Det råder brist på etablerade valideringsförfaranden för icke-formellt och 
informellt lärande. 

o Konflikter mellan yrkesutbildningssektorn och sektorn för högre utbildning, 
vilka förhindrar genomträngligheten i och minskningen av de traditionella 
barriärerna mellan de två delsystemen. 

o Sättet på vilket tillhandahållandet av utbildning utanför den formella sektorn 
(icke-formellt och informellt lärande) inkluderas i och kopplas till de 
nationella referensramarna. 

o Det ägnas otillräcklig uppmärksamhet åt att underbygga referensramar för 
kvalifikationer med översiktliga förfaranden för kvalitetssäkring som är 
anpassade till tillvägagångssättet som bygger på resultat av lärande.  

 Det tycks vara svårt att få intressenter utanför den formella utbildningssektorn 
att engagera sig. Detta gäller i synnerhet slutanvändarna (arbetsmarknadens 
parter och medborgarna). En stor utmaning är att få arbetsmarknadssidan att 
delta, eftersom det finns en brist på intresse från arbetsgivarsidan, som i vissa 
länder betraktar den europeiska referensramen för kvalifikationer och den nationella 
referensramen för kvalifikationer som irrelevanta för dem. Detta utgör ett allvarligt 
hot mot dialogen mellan utbildningssektorn och arbetsmarknaden, den eftersträvade 
ömsesidiga delaktigheten i de nationella referensramarna för kvalifikationer och den 
roll dessa referensramar avses att spela i förhållande till arbetsmarknaden. 

 Många länder, inbegripet de som har slutfört sina hänvisningsrapporter, har inte ens 
påbörjat arbetet med att utveckla förfaranden som garanterar att en hänvisning till 
den passande nivån inom den europeiska referensramen för kvalifikationer anges i 
varje nytt kvalifikationsbevis och Europass-dokument (andra tidsfristen). 

 Kopplingen av internationella kvalifikationer är på ett sätt ett testfall gällande 
hur jämförbara de nationella referensramarna för kvalifikationer är. Den viktigaste 
frågan är om alla länder utan samordnade åtgärder skulle placera en viss typ av 
kvalifikationer på samma nivå i den europeiska referensramen för kvalifikationer.  
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Som en följd av alla de problem som omnämnts ovan skulle det fullständiga och 
tillförlitliga genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer kunna 
äventyras av en brist på ömsesidig tillit. Skillnaderna mellan hur olika länder handskas 
med genomförandet skulle kunna skada medlemsstaternas förtroende för genomförandet 
av den europeiska referensramen för kvalifikationer i andra länder än deras egna. För att 
öka den ömsesidiga tilliten är det av största vikt att alla intressenter medverkar i 
genomförandet. Detta kan bara göras fullt ut genom att genomföra det andra steget i 
hänvisningsprocessen: Att hänvisa till nivån i den europeiska referensramen för 
kvalifikationer i varje nytt kvalifikationsbevis. Det finns drivkraft för att utarbeta 
referensramar för kvalifikationer, men denna kommer snart att gå förlorad om endast 
politiker på hög nivå och välinformerade intressenter tillåts delta i diskussionen, och inte 
den breda allmänheten. Av denna anledning bör den främsta målsättningen för den 
europeiska referensramen för kvalifikationer under det kommande året fram till april 2013 
vara att slutföra det andra steget i hänvisningsprocessen och att påbörja ändamålsenliga 
debatter på grundnivå om ändamålet för den europeiska referensramen för kvalifikationer 
och dess praktiska funktion. Det är genom detta andra steg som det kommer att bli möjligt 
för den europeiska referensramen för kvalifikationer att börja få genomslagskraft, eftersom 
det endast är då den kommer att märkas, användas och diskuteras av slutanvändarna, 
något som skapar en upptrappningseffekt som förstärker resultaten och inverkan av den 
europeiska referensramen för kvalifikationer. 

Rekommendationer 

Följande rekommendationer för ytterligare åtgärder kan läggas fram för olika intressenter. 

Till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och andra institutioner på EU-
nivå: 

 Vi rekommenderar att mandatet förlängs för den rådgivande gruppen för den 
europeiska referensramen för kvalifikationer efter april 2013 med tanke på den 
betydelse genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer har 
för den framtida arbetsmarknaden och det framtida utbildningssystemet i Europa 
och med tanke på den globala tendensen till att utveckla referensramar för 
kvalifikationer, de insatser som gjorts på EU- och medlemsstatsnivå för att bygga 
upp ömsesidig tillit för varandras nationella referensramar eller system för 
kvalifikationer, och slutligen de resultat som redan uppnåtts och vikten av att 
förhindra att processen stannar av.  

 Vi rekommenderar att den europeiska referensramen för kvalifikationer under den 
nya perioden utvecklas till att i mindre grad bli en utbildningsagenda och i högre 
grad en arbetsmarknadsanpassad agenda, vilket inbegriper en livligare dialog 
mellan intressenter inom utbildningssektorn och på arbetsmarknaden. Detta 
kommer inte att ske på en gång, men under återstoden av den innevarande 
perioden måste betydande framsteg göras i förhållande till det andra steget, både 
vad gäller hänvisningsprocessen och att minska de huvudsakliga hindren. 

 Utvärderingen av perioden 2008–2013 som kommissionen måste utföra måste 
innefatta både en tillbakablickande och, vilket är ännu viktigare, en 
framåtblickande översikt över hur utformningen och genomförandet av den 
europeiska referensramen för kvalifikationer kan förbättras för att knytas närmare 
till arbetsmarknaden och ha större inverkan på plats.  

 Vi rekommenderar att man bättre tydliggör hur den europeiska referensramen 
för kvalifikationer bidrar till huvudmålen för Europa 2020 och Utbildning 
2020 (livslångt lärande och arbetstagares och studerandes rörlighet) genom att på 
ett tydligare sätt definiera mellanliggande mål (såsom att genomföra 
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tillvägagångssättet som bygger på resultat av lärande, utveckla kvalitetssystem och 
utarbeta valideringsförfaranden för icke-formellt och informellt lärande).   

 Vi rekommenderar att man på EU-nivå ska öka graden av medverkan av andra 
generaldirektorat (GD EMPL och GD MARKT) för att stödja övergången från en 
utbildningsagenda till en mer arbetsmarknadsanpassad agenda.  

 Vi rekommenderar att man i högre grad ska anpassa EU-verktyg och -initiativ 
till varandra och i synnerhet avlägsna bristen på överensstämmelse mellan det 
system med fem nivåer baserat på ingångsvariabler som läggs fram i direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och det resultatbaserade system 
med åtta nivåer som den europeiska referensramen för kvalifikationer utgör.  

Till den rådgivande gruppen för den europeiska referensramen för 
kvalifikationer och medlemsstaterna: 

 Vi rekommenderar att man i större grad ska fokusera på det andra 
hänvisningsstadiet (att hänvisa till nivån i den europeiska referensramen för 
kvalifikationer i varje nytt kvalifikationsbevis, examensbevis och Europass-
dokument). 

 Vi rekommenderar att man ska enas om tidsfrister i förhållande till det andra 
stadiet i hänvisningsprocessen, att utarbeta och distribuera riktlinjer och slutligen 
att dela med sig av erfarenheter och god praxis i förhållande till det andra 
stadiet.  

 Vi rekommenderar att man fortsätter utveckla och genomföra 
tillvägagångssättet som bygger på resultat av lärande och lämpliga 
valideringsförfaranden för icke-formellt och informellt lärande.  

 Vi rekommenderar att man ökar inriktningen på att utveckla 
kvalitetssäkringssystem för alla utbildningssektorer, och att man när det gäller 
kvalifikationer tar hänsyn till tillvägagångssättet som bygger på resultat av lärande. 

Till medlemsstaterna och intressenter på medlemsstatsnivå: 

 Vi rekommenderar att man ökar graden av medverkan av intressenter från 
arbetsmarknaden för att öka engagemanget, för att hos slutanvändarna 
(medborgare, arbetstagare och arbetsgivare) skapa en känsla av delaktighet i de 
nationella och europeiska referensramarna för kvalifikationer och slutligen för att 
stimulera dialogen mellan intressenter från utbildningssektorn och på 
arbetsmarknaden. 

 Vi rekommenderar att man fortsätter arbeta med det andra hänvisningsstadiet: 
Att hänvisa till nivån i den europeiska referensramen för kvalifikationer i varje nytt 
kvalifikationsbevis, och att man initierar ändamålsenliga debatter på grundnivå 
om ändamålet för den europeiska referensramen för kvalifikationer och dess 
praktiska funktion.   

 Vi rekommenderar att man ökar översiktligheten för slutanvändarna rörande 
hur nivåerna är kopplade till varandra genom att bättre informera 
slutanvändarna om den europeiska referensramen för kvalifikationer. 

 Vi rekommenderar att man fortsätter utveckla kvalitetssäkringssystem som 
bygger på resultat av lärande i alla utbildningssektorer (och att man då 
undersöker möjligheten med ett enda kvalitetssäkringssystem). 

 Vi rekommenderar att man fortsätter arbeta med valideringen av icke-formellt 
och informellt lärande, och att placera in kunskaper som ligger utanför den 
formella utbildningssektorn i de nationella referensramarna för kvalifikationer.   


