
Sverige  Finland 
 
Doktorsexamen 

• Omfattar 240 högskolepoäng (4 år) 
• Avhandling ingår 
• Utbildningen bygger på en tidigare examen om minst 

240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 
avancerad nivå 

Licentiatexamen 

• Omfattar 120 högskolepoäng (2 år) 
• Vetenskaplig uppsats ingår 
• Utbildningen bygger på en tidigare examen om minst 

240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 
avancerad nivå 
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Doktorsexamen 

• Universitet  
• Omfattar 240 högskolepoäng  
• Avhandling 180-200 högskolepoäng 
• Studier 40-60 högskolepoäng 

(Licentiatexamen) 

• Universitet  
• Omfattar 60 högskolepoäng) 

 

  



Sverige  Finland 
 
Masterexamen 

• Omfattar 120 högskolepoäng (2 år) 
• Har en viss inriktning som varje högskola själv 

bestämmer och fördjupning inom ett huvudområde 
• Examensarbete ingår 
• Ger tillträde till forskarutbildning (doktorandstudier) 
• Utbildningen bygger på en tidigare examen om minst 

180 högskolepoäng 

Magisterexamen 

• Omfattar 60 högskolepoäng (1 år) 
• Viss inriktning som varje högskola själv bestämmer 

och fördjupning inom ett huvudområde 
• Examensarbete ingår 
• Ger tillträde till forskarutbildning (doktorandstudier) 
• Utbildningen bygger på en tidigare examen om minst 

180 högskolepoäng 

Yrkesexamina (inom högskolan) 

• Omfattar 240 - 330 högskolepoäng (4 - 5,5 år) 
• Påbyggnadsutbildningar omfattar 60 – 90 

högskolepoäng (1 – 1,5 år) 
• Examensarbete ingår 
• Utbildningen har tydlig koppling till ett visst 

yrkesområde 
• Exempel: civilingenjörsexamen och läkarexamen 
• För påbyggnadsutbildningar krävs tidigare examen på 

grundnivå inom ett specifikt område 
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Högre högskoleexamina 

• Universitet 
• 2 år 
• 120 högskolepoäng 
• Bygger på lägre högskoleexamina eller lägre 

yrkeshögskoleexamina 

 

Högre yrkeshögskoleexamina 

• Yrkeshögskolor 
• Arbetserfarenhet 2 år 
• 1 - 1,5 år 
• 60 högskolepoäng 
• Bygger på lägre högskoleexamina eller lägre 

yrkeshögskoleexamina 
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Sverige  Finland 
 
Kandidatexamen 

• Omfattar 180 högskolepoäng (3 år) 
• Har en viss inriktning som varje högskola själv 

bestämmer och fördjupning inom ett huvudområde 
• Examensarbete ingår 
• Ger tillträde till magister- och masterprogram 

Högskoleexamen 

• Omfattar 120 högskolepoäng (2 år) 
• Viss inriktning som varje högskola själv bestämmer 
• Examensarbete ingår 
• Ger tillträde till fortsatta studier inom svensk 

grundnivå/Bolognanivå 1  

Yrkesexamina (inom högskolan) 

• Omfattar 180 eller 210 högskolepoäng (3 - 3,5 år) 
• Examensarbete ingår 
• Utbildningen har en tydlig koppling till ett visst 

yrkesområde 
• Exempel: högskoleingenjörsexamen och dietistexamen 

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen 

• Omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng (minst 2 år) 
• Utbildningen genomförs i samarbete med arbetslivet 

och minst 25 procent utgörs av lärande i arbete (LIA) 
på en arbetsplats 

• Examensarbete ingår 
• Utbildningen förbereder för arbetsmarknaden 
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Lägre högskoleexamina 

• Universitet 
• 3 år 
• 180 högskolepoäng 
• Bygger på studentexamen eller lägre yrkesexamina 

 

Yrkeshögskoleexamina 

• Yrkeshögskolor 
• 3,5 - 4 år 
• 240 högskolepoäng 
• Bygger på studentexamen eller lägre yrkesexamina 

 
 
 



Sverige  Finland 
 
Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan 

• Omfattar 900 gymnasiepoäng under 1 år 
• Utbildningen bygger på Teknikprogrammet i 

gymnasieskolan 
• Examensarbete ingår 
• Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet som 

gymnasieingenjör inom valt teknikområde 

Yrkeshögskoleexamen 

• Omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (minst 1 år) 
• Utbildningen genomförs i samarbete med arbetslivet 

och ska svara mot behov av kvalificerad arbetskraft i 
arbetslivet 

• Examensarbete ingår 
• Utbildningen förbereder för arbetsmarknaden 
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Specialyrkesexamina 

• Yrkesläroanstalter och arbetsplatsen 
• 1 - 1,5 år 
• 150 poäng 
• Bygger på grundläggande utbildning och erfarenhet av 

branschen 
• Ledningsnivå 

 
 

  



Sverige  Finland 
 
Gymnasieexamen (gymnasieskolan) 

• Omfattar 2500 gymnasiepoäng 
• Studierna kan också ha bedrivit inom riksrekryterande 

yrkesförberedande utbildningar med egna examensmål. 
• Gymnasiearbete ingår 
• Högskoleförberedande examen ger tillträde till 

högskolestudier 
• Yrkesexamen ger tillträde till högskolestudier  

Gymnasieexamen (kommunal vuxenutbildning) 

• Omfattar 2400 gymnasiepoäng 
• Gymnasiearbete ingår 
• Utbildningen kan vara högskoleförberedande eller 

inriktad mot närmast motsvarande yrkesprogram 
• Högskoleförberedande examen ger tillträde till 

högskolestudier 
• Yrkesexamen ger tillträde till högskolestudier  

Slutbetyg (gymnasieskolan, fullständigt program) 

• Slutbetyg utfärdade från och med 2003 omfattar 2500 
gymnasiepoäng 

• Studierna har bedrivits inom ett nationellt eller 
specialutformat program 

• I alla program ingår studier i kärnämneskurser 
• Projektarbete ingår 
• Ett fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan ger 

tillträde till högskolestudier förutsatt att kraven för 
grundläggande behörighet är uppfyllda 
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Studentexamen 

• Gymnasier 
• 3 år 
• 150 poäng 
• Bygger på grundläggande utbildning 

 

Yrkesexamina 

• Yrkesläroanstalter 
• 2 år 
• 150 poäng 
• Bygger på grundläggande utbildning och erfarenhet av 

branschen 
 

Yrkesinriktade grundexamina 

• Yrkesläroanstalter 
• 3 år 
• 180 poäng 
• Bygger på grundläggande utbildning 
• Inträde i branschen 

 
 



Sverige  Finland 
 
Slutbetyg (kommunal vuxenutbildning) 

• Omfattar oftast 2350 gymnasiepoäng 
• I studierna ingår studier i kärnämneskurser 
• Ger tillträde till högskolestudier förutsatt att kraven för 

grundläggande behörighet är uppfyllda 
• Slutbetyg som är utfärdat före 2010 ger tillträde till 

högskolestudier 

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial 
nivå från folkhögskola 

• Officiellt namn: Intyg för behörighet till 
högskolestudier och yrkeshögskolestudier 

• Intyg från allmän kurs på gymnasial nivå från 
folkhögskola motsvarar de krav på resultat av lärande 
som ställs på motsvarande utbildning inom 
gymnasieskolan 

• Utbildningens omfattning ska motsvara tre års studier 
på gymnasial nivå 

• Kunskaperna ska motsvara lägst godkänd nivå i tio 
specifika gymnasiala kurser 

• Folkhögskolan har ingen nationell studieplan 
• Utbildningen utgår från individens behov 
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https://minedu.fi/sv/utbildningssystemet#Den%20allm%C3%A4nbildande%20gymnasieutbildningen%20och%20yrkesutbildningen 

https://europa.eu/europass/en/compare-
qualifications?field_location_selection_target_id%5B6066%5D=6066&field_location_selection_target_id%5B6087%5D=6087 

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/referensramar-for-svenska-kvalifikationer/

https://minedu.fi/sv/utbildningssystemet#Den%20allm%C3%A4nbildande%20gymnasieutbildningen%20och%20yrkesutbildningen
https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications?field_location_selection_target_id%5B6066%5D=6066&field_location_selection_target_id%5B6087%5D=6087
https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications?field_location_selection_target_id%5B6066%5D=6066&field_location_selection_target_id%5B6087%5D=6087
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/referensramar-for-svenska-kvalifikationer/


 

 


