
”du behöver inte 
  vara geolog”

Jag vill studera på universitet eller högskola

Ja

Ja

Nej

Nej

Jag vill arbeta 
med fordon

Jag vill arbeta 
med miljö/bygg

Jag vill arbeta 
med miljö/bygg

Jag vill arbeta 
som civilingenjör

Jag vill ha en  
bred utbildning

Arbetsmarknadsutbildningar*

Bergarbetare & processtekniker

Brunnsborrare

Anläggningsarbetare

Arbetsledare inom bygg, 
anläggning och gruva

Betongarbetare

Gruv- och stenbrottsarbetare

Ingenjörer & tekniker inom 
bygg & anläggning

Kandidatexamen i Geologi 
eller Geovetenskap

GIS-ingenjör

Kart- och mätteknik

Programmerare

Yrkesingenjör

Miljö och förorenade  
områden

Vatten- och miljöteknik

Explosivämnesteknik

Informatör

Bergarbetare/tekniker

Anläggningsingenjör

Processtekniker

Anläggningskonstruktör väg 
& vatten

Byggingenjör

Miljösamordnare byggnader

Civilingenjör

Maskinteknik

Industriell miljö- och 
processteknik

Naturresursteknik

Rymdteknik teknisk design

Väg- och vattenbyggnad

Energi och miljö

Teknisk fysik

Bergsingenjör

CAD-ingenjör

Miljögeokemi

Geovetare

Geolog

Samhällsplanerare

Kemist

Ekonom

Jurist

Informatör

Geofysiker

Miljö och vatten

Lantmätare

Samhällsbyggnad

Arbetsmarknadsutbildningar*

Yrkesförare/lastbil CE

Truckförarutbildning

Elektriker

Industriteknisk utbildning

Fordonsmekaniker

Maskinförare

3 3-5

Jag vill studera antal år

*Som inskriven arbetssökande på Arbetsförmedlingen 
kan du i vissa fall få gå en arbetsmarknadsutbildning. 
Det är en kortare utbildning som ska göra det lättare 
för dig att snabbt få ett jobb. Det är din lokala arbets-
förmedling som beslutar om du ska få gå en arbets-
marknadsutbildning. Utbildningstiden är individuell och 
beror både på vilken bakgrund du har och vad det är för 
utbildning.

Vi är geologi beroende!
Geologi handlar om berg, jord och 
vatten – men också om vårt samhälle! 
Därför kommer geologi in i många olika 
typer av yrken, inte bara geologens.

Vi utvinner metaller och mineral ur 
berggrunden för att göra nycklar, glas, 
cyklar, datorer, solceller, vindkraftverk 
och mycket annat.

Vi använder grundvatten som 
dricksvatten, värme från berg och jord, 
samt bygger vägar, tunnlar och hus där 
markförhållandena är avgörande. 

För att vi ska kunna arbeta med dessa 
frågor på ett långsiktigt hållbart sätt 
behövs en mängd olika kompetenser. 

Här har vi försökt göra en samman-
ställning över olika möjliga utbildnings-
vägar som leder till arbeten som på ett 
eller annat sätt berör geologi. Givetvis 
öppnar flera av utbildningarna dörrar  
till många olika typer av jobb, precis som 
att olika utbildningar kan leda fram  
till samma typ av jobb. Se det som en 
förenklad guide.

fo
to

: a
n

d
er

s 
li

li
en

be
rg

, s
ka

n
sk

a

OBS! det här är 
exempel på olika 
utbildningar!




