
Yrken och utbildningar 
Här följer information om några tjänster på nätet som kan vara intressanta att använda sig 
av för att hitta information om olika yrken och utbildningar. Syftet med detta arbete är att du 
skall få upp ögonen för vad du kan (och vill) göra efter gymnasiestudierna. Tanken är att om 
du kan sätta ett tydligt mål med vad du vill göra efter gymnasiet så är det enklare att hitta 
motivation till gymnasiestudierna under perioder då det är lite tungt. 

Intresseguiden 
En smidig start är att gå till Arbetsförmedlingens webbsida och göra intresseguiden. Där får 
du svara på 12 frågor och sedan så plockar tjänsten fram exempel på yrken som skulle 
kunna passa dig. Flera av yrkena kanske du själv har tänkt på, vissa yrken visste du knappt 
att de fanns och andra hade du inte alls tänkt dig att de skulle passa dig. Kika igenom listan, 
kanske finns det yrken som gör dig lite nyfiken. Klickar du på länken till yrket så hittar du mer 
information om detta yrket. 
Url: http://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/intresseguide 

Hitta yrke 
Alla yrken som listas på arbetsförmedlingens hemsida har en egen sida med information om 
just detta yrke. På den sidan så hittar du en kort beskrivning av arbetsuppgifter, löneläget, 
förmågor som lämpar sig för yrket, möjligheter till jobb, vilken utbildning som 
krävs/rekommenderas samt övrig info specifikt för just detta yrke. 
Url: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/ 

Hitta studier 
Från yrkesinformationen på Arbetsförmedlingens sida så länkas det ofta till 
https://www.studera.nu/ där du kan söka efter utbildningar för högskolestudier. Sökningen 
blir ofta väldigt bred så du kommer behöva snäva ner den lite för att kunna komma åt 
intressant data. 
När jag söker efter yrket “systemutvecklare”, så får jag mängder av träffar och jag behöver 
ange vilken typ av examen jag är intresserad av och en studietakt, samt även en specifik 
högskola för att hitta det jag söker. 
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När jag sedan klickar på den utbildningen som jag vill läsa mer om så ser jag följande vy. 

 
Här hittar jag intressant info om grundläggande saker som om utbildningen sker på Campus 
eller på distans, vilken studietakt som gäller, var i landet utbildningen ges samt vilken 
behörighet som krävs. Detta med behörighet är viktigt för det kan finnas speciella krav på 
vissa utbildningar, då gäller det att göra rätt val och även att få ihop betyg på dessa kurser.  
Grundläggande behörighet innebär att du är godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng, 
ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 
och 3, Engelska 6 och Matematik 1. 
 
I den högra kolumnen finns det fyra intressanta 
länkar, de två nedre är info om lärosätet 
(högskolan) och om utbildningen. Bägge dessa 
ger info som finns på studer.nu´s hemsida. Vill 
du få mer info om utbildningen så klicka på 
länken till “Utbildningstillfällets hemsida” så 
hamnar du på högskolans info om utbildningen. 
Klickar du på knappen ”Arbetsmarknaden” så 
kommer du få information om hur arbetsförmedlingen ser på utsikter för att få ett framtida 
arbete inom de yrkesroller som är kopplade till utbildningen. 



Den statistik som kanske är mest intressant hittar du om du klickar på knappen 
“Antagningsstatistik”. Då får du fram statistik för vad som har krävts olika år för att komma in 
på utbildningen. Här finns det flera olika koder för olika typer av antagning. De koder som är 
mest relevanta för elever som kommer direkt från gymnasiet är BI (gymnasiebetyg utan 
komplettering) och HP (Högskoleprov). 
 

 
Nu vet du vad som troligtvis kommer krävas för att komma in på din drömutbildning. Räcker 
inte dina betyg för detta så finns det två alternativ; 

1. Höja betygen i de kurser som pågår och som kommer senare. 
2. Leta efter alternativa utbildningar. 


