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Bra att veta om anmälan  
till högskolestudier 
Universitets- och högskolerådet sköter tillsammans med landets univer-
sitet och högskolor antagningen till högskolestudier. På vår webbplats 
studera.nu hittar du information om det mesta som rör själva studierna 
och på Antagning.se gör du din webbanmälan.

Utbudet är stort, så ta god tid på dig att orientera dig bland universitetens 
och högskolornas kurser och program. Använd sökfunktionen på start-
sidan för att söka fram de utbildningar som du är intresserad av. 

När du bestämt dig för att söka till en eller flera utbildningar, måste du 
kolla upp att du har de förkunskaper som krävs till de utbildningar du 
vill anmäla dig till. Om du har rätt förkunskaper för exempelvis biolog-
programmet, så är du också behörig till den utbildningen. 

Här berättar vi kort om hur du anmäler dig och vad du behöver tänka  
på innan. 

 Antagning.se
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Hitta utbildningar 
I fritextfältet på Antagning.se skriver du in ämnen eller utbildningar du är 
intresserad av. Testa gärna med egna sökord: friskvård, historia, häst, 
juridik, ingenjör, 3D eller vad du tror ger träff. 

För att få fler tips om hur du kan kombinera sökord och avgränsa din 
sökning, kan du titta på några av de instruktionsfilmer som finns på sajten. 
Du kan till exempel välja att bara söka fram utbildningar som är öppna för 
anmälan och som inte kräver tidigare högskolestudier. 

Klickar du på Alla universitet och högskolor öppnas en karta där du kan 
välja vilken region eller vid vilka universitet och högskolor du vill göra 
sökningen på. 

Vill du istället få en överblick över vilka utbildningar som finns inom de 
olika ämnesområdena, klickar du på Ämnesträdet. Scrolla dig fram genom 
det både breda och djupa utbudet. 

 Antagning.se/sv/hitta

http://www.antagning.se
http://www.antagning.se/sv/hitta




Du måste ha rätt förkunskaper 
Innan du anmäler dig till en utbildning måste du kolla upp att du har de 
för kunskaper som krävs. Du måste med andra ord vara behörig. 

Grundläggande och särskild behörighet
Alla högskoleutbildningar i Sverige kräver grundläggande behörighet. 

• Du som har en högskoleförberedande gymnasieexamen har grund-
läggande behörighet till högskolestudier i Sverige. 

• Du som har en yrkesförberedande gymnasieexamen med godkänt 
betyg i Svenska 3 och Engelska 6 har också grundläggande 
behörighet. Saknar du svenskan och engelskan måste du läsa in de 
kurserna. 

Många utbildningar har också särskilda förkunskapskrav som är kopplade 
till utbildningens innehåll. Därför kan kraven för särskild behörighet 
variera beroende på vilken utbildning du söker. 

Du ser vad som krävs i träfflistan 
När du sökt fram de utbildningar som du är intresserad av på Antagning.se, 
kan du se vilka förkunskaper som krävs genom att klicka på Mer informa-
tion under varje utbildning.  
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Skapa konto och anmäl dig
För att du ska kunna göra en anmälan måste du skapa ett konto på 
Antagning.se. Många börjar med att söka fram utbildningar för att sedan 
skapa ett konto, men du kan också börja med att skapa ett konto och 
sen göra dina sökningar. 

När du skapat ditt konto skickar vi en aktiveringskod till din folkbok-
föringsadress. Du skriver in koden en gång på Antagning.se för att 
visa att ”du är du”. Om du missar att göra det, kommer du inte kunna se 
dina betyg eller vilket meritvärde du har och inte heller kunna svara på 
antagningsbeskedet.

Tänk på ordningen
Tänk på att sätta utbildningarna i rätt ordning i din anmälan: Det du helst 
vill komma in på sätter du överst, det näst bästa alternativet som nummer 
två, och så vidare. 

Sista anmälningsdag till en hösttermin är 15 april och till en vårtermin  
15 oktober. Fler viktiga datum och annan bra information finns under fliken 
Allt du behöver veta på Antagning.se.
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Vet du vad du vill plugga?

Har du de förkunskaper som
krävs till den utbildning du vill gå?

Vad som krävs ser du i trä�listan på Antagning.se. 

– JA, fast på distans.
Läs mer under fliken Studera 
på distans på studera.nu.

– JA, helst 
utomlands.
På studera.nu 
hittar du tips och 
information om 
utlandsstudier. 

– NEJ, egentligen inte. 
Kolla utbudet på Sök och jämför 
utbildning på studera.nu eller 
prata med en studievägledare. 
Gör gärna både och. 

– NEJ, jag saknar nog 
en del förkunskaper.
Då kan du: 
• komplettera med kurser på komvux 
• läsa ett basår på högskolan 
• läsa in behörigheter på folkhögskola 

Om du är osäker på vad som 
är bäst för dig, prata gärna 
med en studievägledare. 

– JA, jag har rätt
 förkunskaper!    

– JA! 

Sök utbildning på Antagning.se. 
Där hittar du också viktiga datum. 
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