
   
 

Vi har nog alla fått höra hur viktigt det är att utbilda sig för att säkra framtiden. Vi är alla 

också medvetna om hur tidskrävande det är att plugga. Men vilken utbildning är egentligen 

smartast att gå? Vilken ger dig mest pengar tillbaka för avsatt studietid? Du kan vara lugn. 

Zmarta hjälper till att titta närmare på vilka yrken som är smartast att utbilda sig för. 

Vi har tittat på nio populära eftergymnasiala utbildningar och undersökt snittlönerna för fyra 

typyrken inom dessa utbildningsområden. Lönerna har sedan bildat en total snittlön som 

delats med respektive utbildnings längd (helt genomförd utbildning). Detta visar vilken 

utbildning som ger mest lön för investerad studietid. 

 

Värde per studieår 

 
 

Yrkeshögskoleutbildning teknik (2 år) 

Lockar en teknisk YH-

utbildning? Då kan vi bara 

gratulera! Det är enligt Zmartas 

studieindex den utbildning som 

ger högst värde i relation till 

studietiden! Utbildningen är på 

två år och ger en rad 

möjligheter efter att du är klar. 

Varför inte blir hiss-, signal-, 

eller VVS-tekniker? 

 

Systemvetenskapliga programmet (3 år) 

IT har blivit ett mänskligt behov 

och skulle Maslow göra sin 

behovstrappa idag skulle det 

förmodligen vara det första 

trappsteget. Som systemvetare 

blir du den som skapar IT-

lösningar och möter de 

utmaningar som uppstår i en 

organisation. Basutbildningen 

är på tre år och finns på många 

högskolor och universitet. 

 



   
 

Personalvetenskapliga programmet (3 år) 

Personalvetarutbildningen 

hamnar på pallplats och får en 

hedrande bronsmedalj, vilket 

inte är dåligt! Som 

personalvetare kan du både 

jobba som chef, rekryterare 

och coach beroende på om du 

vill vara den som bestämmer 

eller ha en mer avslappnad roll 

på arbetsplatsen. Valen är 

oändliga, det är bara att ta för 

sig! 

 

Yrkeshögskoleutbildning turism och event (2 år) 

Var din dröm som liten att bli 

reseledare? Du är inte ensam! 

Många utbildar sig inom turism 

och event, och det kan löna 

sig. Dels får man jobba med 

något man tycker är kul, dels 

får man se nya platser och 

träffa nya människor hela 

dagarna. Yrkesutbildningen är 

på två år och ger en bra 

medellön. Go for it! 

 

Ekonomiprogrammet (3 år) 

Har du alltid drömt om att bli 

ekonom? Du är inte ensam – 

det är en utbildning som lockar 

många! Man kan också säga 

att det är ett ganska smart val – 

så smart att det hamnar på en 

hedrande femteplats i 

studieindexet. 

Ekonomiutbildningen ger dig en 

bra plattform för framtiden och 

jobb som exempelvis 

marknadsförare eller 

banktjänsteman. 

  



   
 

Medie- och kommunikationsprogrammet (3 år) 

I mitten av Zmartas studieindex 

hittar vi medie- och 

kommunikationsutbildningen; 

en bred utbildning på tre år 

som ger dig möjlighet att jobba 

med allt från journalistik till 

digital strategi. En 

mellanmjölksutbildning räknat i 

värde per studieår men kanske 

ändå något som passar dig 

som vill vara kreativ!  

 

Juridikprogrammet (4,5 år) 

Är du en av dem som sett 

Judge Judy, Suits eller något 

annat tv-program och drömt dig 

bort till juridikens värld? Man 

kan ju tro att juridikprogrammet 

skulle toppa Zmartas 

studieindex, men icke. Visst, 

man kan bli allt från bolagsjurist 

till advokat och åklagare, men 

med en grundutbildning på 4,5 

år kommer juridikprogrammet 

inte på mer än en sjunde plats. 

 

Socionomprogrammet (3,5 år) 

Att utbilda sig till socionom ligger 

högt på mångas önskelista. Med 

socionomprogrammet i ryggen 

kan du bland annat jobba som 

biståndshandläggare, 

socialsekreterare eller kurator. 

Du bör således tycka om att 

jobba med människor – annars 

ska du se dig om efter en annan 

utbildning.  

 

Sjuksköterskeprogrammet (4 år) 

Att sköta om andra människor 

ger tyvärr inte så bra utdelning. 

Sjuksköterskeprogrammet 

hamnar längst ner på listan när 

det kommer till lön i relation till 

längden på studierna. Men är 

du den som sätter 

medmänskligheten före 

lönekuvertet så kommer ingen 

att stoppa dig – du borde få 

medalj! 

 

 



   
 

Om Studieindex 

Informationen i Zmartaindex är insamlad genom informationsinhämtning från publika källor och i förekommande fall baserad på 

dagsaktuell information vid tidpunkten då informationen inhämtades. Innehållet på Zmartaindex och hemsida har enbart 

utarbetats i syfte att informera och innebär ingen förbindelse från Zmartas sida kring informationens aktualitet från tid till annan. 

Vi på Zmarta gör vårt yttersta för att säkra att det alltid är korrekt uppdaterad information på Zmartaindex och hemsidan, men 

ger emellertid ingen, varken uttrycklig eller underförstådd, garanti för Zmartaindex innehåll, vad gäller korrekthet och/eller 

fullständighet. Ingenting på Zmartaindex eller hemsidan skall tolkas som råd eller uppmaning från Zmarta att fatta beslut utifrån 

informationen. Zmarta förbehåller sig rätten att radera, redigera eller lägga till innehåll på hemsidan samt att ta bort hemsidor 

eller delar av dem utan förvarning om vi anser det nödvändigt. 


