
Steg för steg - Ansökan till vuxenutbildning

1. Klicka på ”Förskola & 
skola” → Gå ner på sidan 
och klicka på 
”Vuxenutbildning – kurser 
och ansökan hittar du 
här”



Ansökan till vuxenutbildning – Ansök här

Klicka på ”Ansök här” för 
att komma till 
inloggningssidan 



Inloggning 

Klicka på ”Skapa 
konto” vid din första 
ansökan på vår 
hemsida

- Du kan använda e-
leg/bank-id för att 
logga in 
- Om du redan har 

ett konto
→ Skriv in ditt 
personnummer och 
lösenord



Skapa användarkonto
1. Fyll i samtliga 

uppgifter 

2. Skapa konto



”Mitt konto” - Kontaktuppgifter

1. Fyll i alla uppgifter 
som saknas och är 
markerad med *  

→ Fyll gärna i dina 
telefonnummer

2.  Klicka på ”Spara”



Inloggad – ”Min ansökan”

Klicka på ”Min ansökan” 
→ Översikt → Ny ansökan”



Välj komvux-utbildning 

1. För att söka enstaka kurser 
→Klicka på ”Kurser”

2. Om du vill söka en längre 
utbildning  → Klicka på 
”Kurspaket”

3. Vid ansökan till SFI
→ Klicka på ”SFI-anmälan”



Min ansökan → Min studieplan

1. Sätt 
muspekaren på 
”Min ansökan” 
för att sedan 
välja ”Min 
studieplan”

2. Fyll i ditt syfte 
med studierna

3. Individuell 
studieplan går 
endast att fylla i 
med inloggning 
av E-
legitimation 



Hitta kurser och kurspaket 
1. Sätt muspekaren på 

”Min ansökan” 
→ Översikt 

2. Gå vidare genom att 
klicka på ”Ny ansökan” 
→ Kurspaket, sedan kan du 
filtrera din sökning genom 
att klicka på ”Filtrera” 
utifrån vilken skola och 
utbildning som du vill läsa



Välj startperiod och utbildning 

1. Fyll i uppgifter 
”Filtrera”

2. När uppgifterna är 
ifyllda kommer 
alternativ upp baserat 
på dina filterval  

3. Klicka sedan på ”Välj” 
utbildningen som är 
intressant för dig 

4. I rutan ”Mitt kursval” 
kommer ditt val upp

→ Klicka sedan på 
”Fortsätt”



Fortsätt att fylla i din ansökan 1. Klicka på ”Fortsätt” och 
besvara samtliga frågor

2. Kontrollera att dina 
personuppgifter stämmer 
→ Fyll i om du behöver särskilt 
stöd. Det gäller inte 
ekonomiskt stöd.  
- Klicka sedan på ”Spara & 

fortsätt” 

3. Fyll sedan i ”Arbetssituation” 
- När alla uppgifter är ifyllda 

→ Klicka på ”Spara & 
fortsätt” 

4. Gå sedan vidare och fyll i 
”Tidigare utbildningar” och 
ladda upp dokument (betyg 
och intyg)
→ Avsluta med ”Spara & 
fortsätt”



Mitt kursval → Skicka ansökan
1. Här ser du ditt 

kursval 
→ Klicka på pilen intill 
”Visa mer info” för att få 
detaljerad information 
om utbildningen

2. När du är klar med din 
ansökan, klicka på 
”Skicka ansökan”. 



Översikt - Inskickade kurser 

1. Om du vill lägga till fler 
kurser i din ansökan klicka på 
”Komplettera ansökan” 

2. När din ansökan känns 
komplett  → Skicka ansökan

- Invänta sedan besked från 
skolan/skolorna som du sökt 
till

→ Besked skickas ut från skolan 
1 vecka före kursstart



Ansökan till SFI 
1. Börja med att sätta 

muspekaren på ”Min 
ansökan” 

→ Klicka sedan på 
”Översikt”

2. Klicka på ”SFI-anmälan”

3. Fyll i samtliga uppgifter 
för att söka till SFI

- Klicka sedan på ”Spara & 
fortsätt”


