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Att studera på högskolan – användbar information 
 
Att studera på högskolan är till dem som bor i Sverige, men kommer från andra 
länder. De kan ha barn som vill börja på högskolan eller så vill de själva läsa 
vidare. Broschyren tar upp hur den svenska högskolan fungerar, hur man gör 
för att komma in och hur studierna kan finansieras. Den kan användas vid 
många olika tillfällen som till exempel ungdomsmöten, utskick till medlemmar 
med mera. 

Den tryckta broschyren finns i elva olika språkutgåvor, men också som pdf-
filer. Språken är albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, 
franska, lätt svenska, persiska, ryska, somaliska, spanska och turkiska. 

Att studera på högskolan finns också på minoritetsspråken finska, jiddisch, 
romani, samiska och tornedalsfinska, men bara som pdf-fil. 

Alla pdf-filer finns för nedladdning på Högskoleverkets webbplats 
www.studera.nu/skriftligtmaterial 

Ta hem ”studera.nu-knapp” till era webbplatser 
Om ni skulle vilja puffa för högskolestudier på era webbplatser, så finns 

många olika ”knappar” att ladda hem för att göra till länkar till www.studera.nu 
från era egna webbplatser.  

Här går det att hämta knapparna: https://www.studera.nu/studera/1271.html. 
Exempel på knapp: 

 

Beställning av tryckta broschyrer 
Beställ broschyren kostnadsfritt hos vår distributör Skantz Distribution AB. 

Det går att göra på fyra olika sätt: 
1. Gå till www.studera.nu/skriftligtmaterial 
2. Beställ via direktlänken 

http://www.skantzdistribution.nu/hsv_order/order.asp 
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3. Skicka ett e-postmeddelande till hsv@skantzdistribution.nu. Berätta 
på vilka språk broschyren önskas, antal exemplar av respektive språk 
och leveransadress. 

4. Skicka ett fax till faxnummer 08-590 439 80. Berätta på vilka språk 
broschyren önskas, antal exemplar av respektive språk och 
leveransadress.  

 
Vänliga hälsningar 
 
 
 

 
/Ann Sofie Fredriksson 
Informatör 
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