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Ansökan 

 
Figur 1: Ansökan på svenska 

Sökande väljer utbildning ansökan avser och får då fram formuläret som skall fyllas i. Genom hela 

ansökan visas små notiser för att hjälpa sökande med vad som förväntas fyllas i fälten. 

Om svenska språket är ett hinder så har man möjlighet att fylla i ansökan på engelska. En engelsk 

version på ansökan fås fram genom att klicka på brittiska flaggan uppe till höger. 

 
Figur 2: Ansökan på engelska 

Man kan enkelt växla mellan språken genom att klicka på svenska- eller brittiska flaggan. 
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Bekräftelse 
När ansökan skickas in visas en bekräftelse på skärmen och e-post skickas ut med information. 

 
Figur 3: Bekräftelse 

Då det upptäcktes att vissa ansökningar kommer in med falska e-postadresser och att sökande 

därmed inte får den information som skickas via e-post så ändrades denna bekräftelse. Numera visas 

exakt samma information som i mejlet som skickas ut. 

 
Figur 4: Ny bekräftelse 
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Figur 5: E-postbekräftelse 

 

Panelen 

Inloggning 
Inloggning sker smidigt genom att klicka på ”Logga in” uppe på höger sida eller genom att gå till 

https://ansokan.yrkessfiskane.se/login/ 

 
Figur 6: Inloggningsruta 

Det enda som behövs är e-postadress och lösenord för att komma in i panelen. Vid inloggning 

kommer ens behörigheter (”roll”) att definieras så att man endast ser det som är intressant just för 

dig. 

  

https://ansokan.yrkessfiskane.se/login/
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Startsidan 
Det första man ser när man kommer till start sidan är lite statistik. Information om antalet ansökan 

som ligger och väntar, som har fått bifall eller avslag samt könsfördelningen på dessa ansökningar. 

 

 
Figur 7: Startsidan 

Man kan klicka på ”inväntar beslut”, ”bifall” och ”nekade” för att ta sig direkt till ansökningar inom 

dessa kategorier. 

Uppe på höger sida hittar man namnet på personen som är inloggad. Genom att klicka på namnet 

kan man välja att gå till profilsidan, att logga ut eller att byta behörighet (”roll”). 

Till vänster finner man menyn vars alternativ varierar beroende på ens behörigheter. 

Byta behörighet (”roll”) 
Vissa personer har flera behörigheter då dessa t.ex. kan agera både som studie- och yrkesvägledare 

för hemkommunen och utbildningsanordnare. 

 
Figur 8: Person med flera behörigheter (”roller”) 

För att man ska kunna skilja på om beslutet man tar gäller i rollen av hemkommun eller 

utbildningsanordnare så måste man växla mellan rollerna. Aktuell roll visas alltid fetstilt under ens 

namn. Om man sedan klickar på den andra rollen som är markerad som länk så kommer man till 

panelen för just den rollen. 

Min profil 
När man klickar på ”Min profil” kommer man till ens personliga profilsida. Där kan man ändra namn, 

e-postadress och lösenord. 



 
6 

 
Figur 9: Profilsidan 

E-postadress måste vara unikt då detta används vid inloggning. Systemet kommer att kontrollera 

detta när man trycker på ”spara”. Vid byte av lösenord så måste nuvarande lösenord matas in. Detta 

för att ingen ska kunna ändra lösenord på redan inloggad person och därmed låsa ut personen. 

Alla lösenord krypteras och det är därför inte möjligt för någon, inte ens administratör, att se 

lösenord man matat in. För extra säkerhet saltas lösenorden. 

Inväntar beslut 
Under inväntar beslut visas ansökningar där beslut från den inloggade personen saknas. 

 
Figur 10: Ansökningar som väntar på beslut 

Genom att skriva i sökrutan så filtreras tabellen så fält som matchar det ordet visas. Vissa fält är 

dolda men går att söka efter ändå. Fält som är dolda men sökbara är språk, hemkommun, samt 

ansökningsdatum. 

Det är alltså fullt möjligt att skriva ”2017-02-21” och få fram ansökan som kommit in det datumet. 

Det är även enkelt att visa endast män eller kvinnor genom att välja kön i rullgardinslistan nere till 

vänster. 

Visa och ändra ansökan 
Genom att klicka på en rad i tabellen kommer en ruta fram som visar ansökan i dess helhet. Det 

första man får se är när ansökan kom in, vilken utbildning ansökan avser samt om någon av de andra 

rollerna tagit beslut i detta ärende. 
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Figur 11: Exempel på ansökan med beslut 

Avslag visas alltid i röd färg. Man får då se om hemkommun, AF eller anordnare tagit beslutet och 

varför man tagit ett negativt beslut. Bifall motiveras inte och visas enbart med datum för beslut eller 

startdatum (för utbildningsanordnare). 

Om någon information saknas eller är felaktig i ansökan så kan detta korrigeras genom att klicka på 

pennan till höger om det fält som behöver korrigeras eller kompletteras. För att spara ändringarna 

klickar man på disketten som visas istället för pennan. 

Ta beslut 
 

 
Figur 12: Ansökan med knappar för beslut 
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Längst ner i rutan som visas när man klickar på en rad i tabellen finns knapparna ”bifall” och ”avslag”. 

Dessa knappar kan ibland vara inaktiva. Detta händer då man är t.ex. inloggad med rollen AF och 

beslut från hemkommun saknas. 

Beslut skall tas i ordningen: hemkommun – AF – utbildningsanordnare. Systemet tillåter inte att man 

bryter ordningen. 

 

 

Figur 13: Bekräftelse för bifall och avslag 

När beslut tas skall datum för beslut matas in. För att underlätta kommer aktuell datum vara 

förinmatad. Datumet kan ändras till annat datum om så önskas. 

Ett mejl skickas ut till berörda när beslut fattas. Om hemkommunen tar beslut så informeras AF och 

utbildningsanordnare om detta. 

 
Figur 14: E-post som skickas ut vid bifall 

 
Figur 15: E-post som skickas ut vid avslag 
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Administratör 
Administratören har flera funktioner som andra roller saknar såsom lägga till/ta bort sökbar 

utbildning, lägga till nya/ta bort kontaktpersoner samt få översikt över samtliga ansökningar. 

Utbildningar 
Listan över utbildningar som sökande kan välja mellan bestäms av administratören. Genom att klicka 

på ”utbildningar” i menyn visas samtliga utbildningar där inaktiva utbildningar är markerade i grått. 

 
Figur 16: Lista med utbildningar samt ruta med tillgängliga alternativ 

Klickar man på en utbildning så visas en ruta med utbildningen namn, typ (AUB m.m.), kommun samt 

status (aktiv/inaktiv). För att lägga till en ny utbildning trycker man på knappen ”Lägg till”. 

Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner är anställda på KFSK, SYV (hemkommun), AF samt utbildningsanordnare. När en ny 

kontaktperson skapas skickas inloggningsuppgifterna per automatik till den angivna e-postadressen. 

 
Figur 17: Inmatning av kontaktperson 
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När kontaktperson med rollen ”SYV” skapas är det viktigt att välja vilken eller vilka kommuner denna 

ansvarar för. Det är alltså möjligt att välja flera kommuner. 

För ”AF” rollen ska man också välja kommun som personen i fråga ansvarar för. Även här är det 

möjligt med flera kommuner. Det innebär att om en utbildning tillkommer i en kommun så kommer 

AF kontaktpersonen för den kommunen per automatik att ansvara för den nya utbildningen. 

Utbildningsanordnare är inte kopplade till kommuner. Istället är dessa kopplade till specifika 

utbildningar. En utbildningsanordnare kan vara ansvarig för flera utbildningar. 


