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Ansökan om behörighet enligt 20% regeln för Automationsingenjör 

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå 

behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven har du möjlighet att bli 

behörig. Det finns möjlighet att anta upp till 20 % av de studerande på en utbildning 

utifrån den regeln, det innebär att vi sammanlagt har 7 platser på utbildningen där 

man kan bli behörig enligt 20%-regeln.  

Du kan endast ansöka om 20%-behörighet om du saknar behörighet i Engelska 5 eller 

praktisk ellära / Ellära 1. Det är inte möjligt att bli behörig enligt 20%-regeln om du 

saknar behörighet i Programmering 1/Programmerbara styrsystem eller Matematik 2 

då dessa förkunskapskrav är avgörande för om du ska kunna tillgodogöra dig 

utbildningen.  

Detta under förutsättning att den sökande bedöms: 

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen 

 2. och där efter det yrke som utbildningen leder till  

Behörighet kan ges baserat på erfarenheter som är relevanta för utbildningen som till 

exempel:  

• Tidigare studier  

• En hobby eller fritidsverksamhet 

• Tidigare yrkeserfarenhet 

 

Du kan styrka din behörighet genom bl.a.  

• Betyg/intyg på tidigare utbildning 

• Nivåtester 

• Arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg alternativt CV 

• Arbetsprover 

• Personligt brev  

• Denna blankett, se frågorna nedan 

 

Hur ansöker jag om behörighet enligt 20% regeln?  

Fyll i denna blankett och ladda upp den i din ansökan på www.yhantagning.se så 

kommer vi att utvärdera om din tidigare erfarenhet är tillräcklig för att göra dig 

behörig enligt 20%-regeln. Observera att det inte innebär att du blir antagen till 

utbildningen. Konkurrensen om dessa platser är hög och det är alltid bäst om du blir 

formellt behörig i första hand för att öka dina chanser att komma in.  

http://www.yhantagning.se/
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Erfarenhet relevant för utbildningen 

Beskriv vilken erfarenhet som är relevant för Automationsingenjör. Det bör vara 

inom områden som angränsar till teknik/industrin eller liknande. Om du har 

handlingar som styrker din erfarenhet så ladda upp dessa i din ansökan (betyg, intyg, 

personligt brev, CV etc).  

 

 

 

 


