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Bristyrken

Yrken högskolenivå med störst brist på arbetskraft

Arbetsterapeuter Mjukvaru- och systemutvecklare

Barnmorskor Poliser

Biomedicinska analytiker Psykologer

Civilingenjörsyrken Sjukgymnaster (Fysioterapeuter)

Fritidspedagoger Specialistsjuksköterskor

Förskollärare Speciallärare och specialpedagoger

Sjuksköterskor Systemanalytiker och IT-arkitekter

Ingenjörer och tekniker Systemtestare och testledare

Läkare Tandläkare

Lärare Tandhygienister och tandtekniker



Bristyrken

Övriga utbildningsnivåer med störst brist på arbetskraft

Anläggningsmaskinförare Maskinställare och CNC-operatörer

och anläggningsarbetare Medicinska sekreterare (yrkeshögskola)

Betongarbetare Fordonsmekaniker

Bussförare Murare

Spårvagnsförare Slaktare och styckare

Lastbilsförare Svetsare och gasskärare

Golvläggare Tunnplåtslagare

Hovmästare och servitörer Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Kockar och kallskänkor Undersköterskor

Kyl och värmepumpstekniker VVS-montörer

Lokförare (yrkeshögskola) Vårdadministratörer (yrkeshögskola)



Information om olika yrken

De här sidorna besvarar dina flesta frågor

Arbetsförmedlingen – Hitta yrken

arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken

Framtid.se

framtid.se/yrken

Mittyrke.se

mittyrke.se/yrkesinformation.html

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/
https://www.framtid.se/yrken
http://mittyrke.se/yrkesinformation.html


Lönestatistik för olika yrken

Här får du en uppfattning om vad du kan tjäna före skatt

Statistiska Centralbyrån (statlig myndighet): Lönesök – Hur mycket tjänar…?

scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok

Lönestatistik.se

lonestatistik.se

Gymnasium.se

gymnasium.se/yrkesguiden/lonestatistik-yrken-17528

Allastudier.se

allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/
https://www.lonestatistik.se/
https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/lonestatistik-yrken-17528
https://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/


Kommunal Vuxenutbildning (KomVux)

Teoretiska kurser och yrkesutbildningar för vuxna 

Beskrivning

KomVux är mest känt för möjligheten att läsa om kurser i ämnen som 
man inte blev godkänd i under gymnasietiden. Kommunerna erbjuder 
även så kallad prövning, det vill säga ett bedömningsprov som leder 
till ett första eller nytt betyg i en ämneskurs. Avgiften är 500 kr och du 
får göra provet även om du redan är godkänd i kursen. Men det är få 
kommuner idag som tillåter någon att läsa om en kurs om man redan 
är godkänd. Fråga en SYV på Vägledningscentrum.

Det finns grundläggande kurser för dem som saknar tidigare kunskap 
inom ett ämne och gymnasiekurser som krävs för att bli behörig till en 
högskoleutbildning eller yrkeshögskola. 

Många kommuner har en lista med främst praktiska yrkesutbildningar 
som är högst 2 år långa och de flesta av dem kräver bara intyg på att 
ha gått i svensk grundskola eller godkänt i ”Grundläggande Svenska 
som andraspråk” (del 4). I ett fåtal fall krävs bara SFI C eller D.



På KomVux i Norrköping

E



På Vägledningscentrum

E



Folkhögskolor

Ett fristående alternativ till KomVux

Beskrivning

Folkhögskola är ett lite missvisande namn eftersom det inte rör sig om 
någon ”högre” utbildning även om utbildningarnas upplägg och kvalitet 
kan vara professionella och med mycket kunniga lärare. Många skolor 
av det slaget har en estetisk inriktning, det vill säga kurser inom konst, 
teater och dans men det förekommer även andra ämnesområden som 
till exempel data/IT och en del har rena yrkesutbildningar.

De flesta folkhögskolor har samma teoretiska kurser som KomVux och 
ger samma möjlighet att skaffa behörighet till högre utbildning men det 
finns en viktig skillnad. Efter en avklarad kurs får man inget betyg som 
i gymnasiet och KomVux utan ett skriftligt omdöme och det innebär att 
det intyget hamnar i en mindre urvalsgrupp vid ansökan till högskola.

Vissa folkhögskolor ger lite större möjligheter till anpassad studiegång 
än på Komvux så om du saknar betyg i flera gymnasiekurser eller har 
svårt för något ämne kan den skolformen vara lämplig.





Yrkeshögskoleutbildning

Ett praktiskt alternativ till högskola

Beskrivning

En yrkeshögskola bedriver också så kallat ”högre utbildning” men det 
rör sig här om mer praktiska inriktningar även om inte alla utbildningar 
är hantverksrelaterade. Många ligger på en avancerad nivå och vissa 
kräver tidigare erfarenhet av liknande arbete. 

Information om behörighet till yrkeshögskoleutbildningar är tyvärr lite 
förvirrande när det bara står  ”Grundläggande behörighet” för det går 
att tolka som baskravet för högskolestudier men det räcker i de flesta 
fall med en gymnasieexamen och godkänt i Svenska 1, Matematik 1 
och Engelska 5 (med de gamla betygen Sv A, Ma A och Engelska A).

Till en del utbildningar sker antagningen delvis genom intervjuer och 
avsikten med det är att kunna välja ut de mest lämpliga sökande av 
dem som är behöriga. Skolans representanter hör sig då för om den 
intervjuades kompetenser och inställning.



Högskoleutbildning

För en profession på akademisk nivå

Beskrivning

Högskolor är indelade i avdelningar som kallas fakulteter, exempelvis 
den pedagogiska för blivande lärare, förskollärare och fritidspedagoger 
eller den tekniska fakulteten för blivande ingenjörer och arkitekter m.m. 
Varje fakultet brukar ha en eller flera studentkårsföreningar som hittar 
på roliga och intressanta aktiviteter och de ger även råd och stöd. 

Undervisningen är uppdelad i kursform vilket innebär att man får betyg 
efter varje avslutad kurs. Alla högskolor använder samma betygsskalor 
men de varierar däremot mellan olika utbildningar. En del ger enbart 
betyget Godkänd eller Underkänd medan andra även ger möjlighet 
att bli Väl Godkänd. I vissa fall används istället betyg mellan A-F.

Viss undervisning sker i klassrum precis som i grundskolan och det är 
inte ovanligt med grupparbeten och gemensamma övningar. Ibland får 
man lyssna på föreläsningar i en stor plenisal där många fler får plats. 
Ett annat vanligt inslag är så kallade seminarier med mindre grupper 
för genomgångar och för att redovisa studieresultat.



Krav för att få gå en utbildning

Behörighetskrav = Tillräckliga förkunskaper

Yrkesutbildning genom Komvux eller folkhögskola

Behörighetskravet i de flesta kommuner är Grundläggande Svenska 
som andraspråk, språkintroduktion eller svensk grundskola. Några 
har ett fåtal yrkesutbildningar som bara kräver SFI D eller C men då rör 
det sig ofta om en kombination av yrkeskurserna + SFI D eller GrSvA.

Yrkeshögskola

Baskravet för att bli antagen till yrkeshögskoleutbildningar är en examen 
från ett gymnasialt yrkesprogram med godkänt betyg i Svenska 1 eller 
Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5. I vissa fall 
krävs även godkänt betyg i fler specifika eller högre gymnasiekurser.

Högskola och universitet

Högskoleutbildning kräver gymnasieexamen med godkänt i Svenska 3 
eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6, Matematik 1 och vara 
godkänd i minst 2250 av 2500 kurspoäng. Många utbildningar har krav 
på godkänt betyg i fler specifika kurser, så kallad särskild behörighet. 



Vägen till högskolebehörighet

SFI kurs D

Grundläggande Svenska Som andraspråk
eller

Språkintroduktion
+

Grundläggande Engelska (1-4)
+

Grundläggande Matematik

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

eller Svenska 1, 2 och 3

+

Engelska 5 och 6

+

Matematik 1 a, b eller c

Det behövs även andra kurser 
så att du får ihop totalt 2500 
gymnasiepoäng och du måste 
vara godkänd i minst 2250



Dagens beteckningar

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Engelska 5

Engelska 6

Engelska 7

Matematik 1, 2, 3 < (a b c) 4, 5

Biologi 1, 2

Samhällskunskap 1b, 2, 3 (100 p)

Samhällskunskap 1a1, 1a2 (50 p)

Tidigare beteckningar

Svenska A

Svenska A

Svenska B

Engelska A

Engelska B

Engelska C

Matematik A, B, C, D, E

Biologi A, B

Samhällskunskap A

Det fanns inga 50-poängare

Gamla och nya gymnasiebetyg



Studiestartsstöd

Ett utbildningsbidrag för arbetslösa

Beskrivning

csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html#h-
Vadarstudiestartsstod

För att ansöka om studiestartsstöd ska du vara intresserad av att gå 
en särskild utbildning på KomVux eller Folkhögskola. Ta kontakt med 
Vägledningscentrum eller det kontaktcenter som finns i din kommun 
och boka in ett samtal med en studie- och yrkesvägledare. Vid detta 
samtal ska du be om hjälp med ansökan om studiestartsstöd till den 
önskade utbildningen.

Alla kommuner har inte samma rutiner för detta eftersom man i vissa 
fall själv ska söka till utbildningen och även gärna vara antagen innan 
man ber om hjälp med att söka studiestartsstöd. I andra fall sköts allt 
av studie- och yrkesvägledaren när du har talat om vilken utbildning 
du vill söka till. För säkerhets skull bör du ringa till Komvux och fråga 
hur de vill att man gör.    

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html#h-Vadarstudiestartsstod


Studera med bibehållet aktivitetsstöd

Ny studiefinansiering för arbetslösa

Beskrivning

Sedan november 2020 är det möjligt för arbetslösa att få behålla sitt 
aktivitetsstöd för studier men som längst i ett år. Tanken är att detta i 
första hand ska gälla dem som inte har rätt till studiemedel från CSN.

För att få detta beviljat ska du ringa upp Arbetsförmedlingen på deras 
växelnummer: 0771-416 416 och tala om att du vill få rätt att studera 
med bibehållet aktivitetsstöd för utbildningen ifråga och vilken ort det 
rör sig om. Sedan ska den informationen framföras till handläggaren 
som bedömer och fattar beslut om din begäran.

Här kan du läsa lite om denna möjlighet: 

arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-
inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-10-07-ga-en-utbildning-med-
aktivitetsstod

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-10-07-ga-en-utbildning-med-aktivitetsstod


Bästa utbildningssidorna

Med de här sidorna finner du allt inom utbildning

Vägledaren = Gör det lättare att hitta rätt information Yrkeshögskoleguiden = Praktisk högskoleutbildning

vagledaren.se yhguiden.se

Studentum.se = För att hitta alla slags utbildningar UHR = För bedömning av utländsk utbildning

studentum.se uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning

Studera.nu = Information om högskola och universitet CSN = Studiemedel för olika slags utbildningar

studera.nu csn.se/bidrag-och-lan/studiestod.html

Antagning.se = För ansökan till högskoleutbildningar Högskoleprovguiden = Förberedande coachning

antagning.se/se/start hpguiden.se

https://www.vagledaren.se/
https://yhguiden.se/
https://www.lonestatistik.se/
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/
https://www.studera.nu/
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod.html
https://www.antagning.se/se/start
https://hpguiden.se/

