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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/














Skillnad på högskola och universitet?

Bara en forskningsrelaterad fråga

Förklaring

Universiteten har ett särskilt tillstånd att utfärda generella examina på 
forskarutbildningsnivå. Högskolor saknar detta tillstånd men kan ändå 
utfärda examina på forskarnivå inom avgränsade områden.

Ifråga om vanliga grundläggande utbildningar finns det ingen egentlig 
skillnad mellan högskolor och universitet för båda dessa institutioner 
måste söka tillstånd för att få utfärda examensbevis till sina studenter 
efter slutförd utbildning. 

När det saknas examenstillstånd för en utbildning är den därmed inte 
legitim som högskolenivå men studenter kan få diplom eller certifikat.

Här får du mer detaljerad information: 

studera.nu/livet-som-student/sa-funkar-hogskolestudier/universitet-eller-
hogskola

https://www.studera.nu/livet-som-student/sa-funkar-hogskolestudier/universitet-eller-hogskola/






Längd på högskoleutbildningar

Räknas i högskolepoäng och förkortas med HP

Beskrivning

1 års heltidsstudier = 60 hp

1 termin ger alltså = 30 hp

En utbildning på 120 hp = 2 år (ett av få exempel är grundutbildningen till polis).

En utbildning på 180 hp = 3 år (kandidatexamen - t ex fritidspedagog / tandhygienist).

En utbildning på 210 hp = 3,5 år (t ex förskollärare / socionom).

En utbildning på 240 hp = 4 år (magisterexamen - t ex högstadielärare / civilekonom).

En utbildning på 300 hp = 5 år (t ex civilingenjör / civilekonom / psykolog, apotekare).

En utbildning på 330 hp = 5,5 år (t ex läkare / veterinär).

Master = 2-årig-vidareutbildning på avancerad nivå efter minst 3 års grundutbildning. 

Forskarutbildning till doktorsexamen = 240 hp efter minst 3 års grundutbildning.



Meritpoäng

Relativ belöning för relevanta ämneskurser

Beskrivning

För kurser i Moderna språk (t ex Tyska och Franska), Engelska och 
Matematik kan du få extra poäng till ditt gymnasiebetyg som ger dig 
något bättre konkurrensvärde när du söker till en högskoleutbildning. 
Men du får som mest tillgodoräkna dig 2,5 av dessa poäng.

Som ett enkelt exempel ger Matematik 2, 3 och 4 ett halvt poäng var 
om det bara krävs grundläggande högskolebehörighet till den sökta 
utbildningen. Ifall den sökta utbildningen kräver Matematik 2 så ger 
Matematik 3, 4 och 5 en halv meritpoäng var. Här kan du läsa mer:

antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/gymnasieexamen-2014-och-
framat/meritpoang

Här kan du enkelt räkna ut dina meritpoäng: 

antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-2010-och-
framat/rakna-ut-ditt-meritvarde/#5-meritpo-ngen-l-ggs-till

https://antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/gymnasieexamen-2014-och-framat/meritpoang/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-2010-och-framat/rakna-ut-ditt-meritvarde/#5-meritpo-ngen-l-ggs-till


Beskrivning

En gång varje vår och höst har du möjlighet att skriva högskoleprovet 
och avsikten med det är att kunna söka i en extra urvalsgrupp när du 
söker till högskola. Även om du får ett sämre provresultat än samlade 
värdet av dina gymnasiebetyg (eller skriftliga omdömen) så påverkas 
inte chanserna att bli antagen via betygsgruppen och därför finns det 
aldrig någon risk med att skriva detta prov.

Provet mäter kunskaper som är viktiga inom alla högskoleutbildningar 
och består av 5 olika delprov med en rast mellan varje. Huvudämnen 
är Svenska, Engelska och Matematik men det ingår även kartor och 
diagram m.m. Räkna med runt 7-8 timmar.

Många lyckas med ett bättre resultat än det föregående om de skriver 
provet en andra gång för då har de tidigare erfarenhet och vet hur det 
är upplagt. Resultatet gäller under 5 års tid och kostnaden är 450 kr. 
Här finns tidigare prov som du kan öva på.

studera.nu/hogskoleprov/infor-hogskoleprovet/ova-pa-gamla-
hogskoleprov

Högskoleprovet

Ger större chans för att bli antagen

https://www.studera.nu/hogskoleprov/infor-hogskoleprovet/ova-pa-gamla-hogskoleprov/


Återbetalning av studielån

Finns det någon risk med att låna från CSN?

CSN är en statligt kontrollerad myndighet som upprättades för att göra 
det möjligt även för lågavlönade och arbetslösa att vidareutbilda sig så 
att den allmänna utbildningsnivån skulle öka i landet. Myndigheten har 
inget vinstsyfte trots generösa villkor med låg återbetalningsränta som 
under 2023 förväntas ligga på 0,14 % efter en liten ökning.

Du får en bidragsdel på 3.360 kr i månaden som du inte behöver betala 
tillbaka och kan låna upp till 11.088 kr i månaden. Läs här: 

Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN

Om du skulle bli arbetslös efter genomförd utbildning kan du ta kontakt 
med CSN och begära en sänkning av den summa du ska betala i varje 
månad eller kvartal. Du får upp till 25 år på dig att återbetala hela lånet. 
Här kan du läsa mer ingående om detta:

Betala tillbaka studielån - CSN

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html#h-Hurmycketpengarkanjagfaochlana
https://www.csn.se/betala-tillbaka/betala-tillbaka-studielan.html#h-Hurlangebetalarjag


Framtid = Sök på yrken och få utförlig information Yrkeshögskoleguiden = Avancerad yrkesutbildning

Yrken » Framtid.se yhguiden.se

AllaStudier = Bra guide om skolor och utbildningar UHR = Antagningsstatistik och om utlandsstudier m.m.

AllaStudier | Alla utbildningar och skolor i Sverige Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet

Studentum = För att hitta alla slags utbildningar CSN = Studiemedel för olika slags utbildningar

studentum.se csn.se/bidrag-och-lan/studiestod.html

Studera.nu = Information om högskola och universitet Hogskoleprov.nu = Anmälan inför kommande prov

studera.nu Anmälan till högskoleprovet

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

antagning.se/se/start hpguiden.se

Rekommenderade utbildningssidor

Genom de här länkarna finner du allt inom utbildning

https://www.framtid.se/
https://yhguiden.se/
https://allastudier.se/
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/antagningsstatistik/
https://www.lonestatistik.se/
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod.html
https://www.studera.nu/
https://www.hogskoleprov.nu/
https://www.antagning.se/se/start
https://hpguiden.se/





