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Remissvar till remisspromemoria ”En nationell referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande” 

 
 
Samma nivåplacering likställer ej utbildningar 
 
Syftet med tillämpningen av att placera olika utbildningar i en och sammanivå är ej 
tillräckligt väl beskriven vilket kan leda till missförstånd avseende exempelvis 
behörighetstillträden. Även om detta redan delvis beskrivs i texten exempelvis i det 
andra stycket på sid 25 så bör detta lyftas fram tidigare i texten med ett exempel (se 
kursiv text), förslagsvis redan i det tredje stycket på sid 13 punkt 3.1 
  

”Referensramen omfattar alla typer av kvalifikationer från såväl 
utbildningssystemet som arbetslivet. Referensramen beskriver inte 
enskilda personers meriter och likställer ej de olika examina som 
utbildningarna leder till inom samma nivå. Exempelvis uppfyller ej en 
utbildning som getts utanför högskolan och som placerats i nivå sex de 
förkunskapskrav som ställs för tillträde till avancerad nivå, motsvarande nivå 
sju, till högskolan. Referensramen ska i stället fungera som ett 
översättningsverktyg etc. 

 
 
Prövningsprocessen av en kvalifikation 
 
Den prövningsprocess som föregår ett utfärdande av en kvalifikation bör jämställs med 
den process som föregår en prövning av ett examenstillstånd vid högskolan. Denna 
senare process innefattar en utbildning av den grupp som behandlar ansökan, ett 
platsbesök till utbildningsanordnaren, varvid den skriftliga ansökan prövas i samband 
med intervjuer av ledningen för utbildningen, lärare samt studenter. Då krav på ett 
systematiskt kvalitetsarbete även ställs måste även detta bedömas med intervjuer av 
delaktiga i detta arbete. Vi bedömer att de resurser som föreslås, 10.000 kronor per 
ansökan, endast räcker till en alltför översiktlig bedömning som enbart grundar sig på 
att granska den skriftligt inlämnade ansökan. Den låga resursen som nu ges skapar inte 
ett förtroende för en kvalitetssäkrad process som även bör innefatta ett platsbesök till 
utbildningsanordnaren.  
 
Det rådgivande organet ”Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer” bör 
ej ha myndighetschefen som ordförande för att undvika ev. intressekonflikter. 
Myndighetschefens roll bör enbart vara att ta ett beslut som grundar sig på rådets utfall. 
Ansvaret och rollerna bör jämställas med de prövningar av examenstillstånd för 
högskoleutbildningar som ansvaras av Universitetskanslersämbetet. Det är även av vikt 
att rådet har en stark representation från högskolesektorn. 
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Tillsyn av utbildningens kvalitetssäkring 
 
Under punkt 4.7 står ”Ett tillsynsansvar får dock i detta sammanhang anses vara en allt 
för långtgående och ingripande åtgärd när det gäller granskning i syfte att kvalitetssäkra 
kvalifikationer, särskilt inom det privata näringslivet. Granskning bör på ett 
tillfredställande sätt kunna ske utifrån ett skriftligt underlag”. Vi finner det ej rimligt att 
en utbildningsanordnare ska kunna undantas från ett platsbesök och att dessa två 
meningar stryks. Eventuella industrihemligheter eller motsvarande behöver inte röjas 
för ett platsbesök. 
 
 
Uppföljning av prövningsprocessen samt systemet för den nationella 
referensramen 
 
Det är av central betydelse att ansökningsprocessen för en kvalifikation och senare 
användningen av systemet utvärderas. Först inom en kortare period, ett eller två år för 
att åtgärda uppkomna brister i prövningsprocessen. Sedan regelbundet av hela systemet 
med en cykel på förslagsvis sex år. 
 
 


